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ส่วนที่  1 

 
บทน าและข้อมูลสภาพปัจจุบัน 

  

ภารกิจและบทบาทหน้าที่    
 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มีอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา  34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้  
    1. จัดท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา และหน่วยงานในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากบัตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ
ของหน่วยงานดงักล่าว 
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                    4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 
         5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
         6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านตา่ง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนนุการจดัและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
          7. จัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย   
ในเขตพื้นที่การศึกษา  
          9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานตา่งๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิารในเขตพื้นที่การศึกษา 
          12. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นเก่ียวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาทีม่ิได้ระบุให้เป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

แผนภูมิโครงสร้างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ไม่รวมสถานศึกษาสังกัด 
    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
 
 

 

 (ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1) 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเมินและนเิทศการศึกษา 

หน่วย 
ตรวจสอบ
ภายใน 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1  

ส่วนราชการในส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

 

สถานศึกษา  251  โรง  1 สาขา 

อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี62 โรง    

อ าเภอเขื่องใน  78 โรง 

อ าเภอมว่งสามสิบ  69 โรง 

อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  25 โรง 

อ าเภอดอนมดแดง  17 โรง 1 สาขา 

กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ  

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์  

กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

กลุ่มนโยบายและแผน  

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา  
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด  283  แห่ง 1 สาขา 
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น   50,915   คน    โดยแบง่เป็นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวนสถานศึกษา  251 แห่ง 1 สาขา   มีนักเรียน  34,779  คน  และสถานศึกษาสังกัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  32  แห่ง  โดยมีนักเรียน   16,136  คน 

ตารางที่ 1.1   จ านวนนักเรียนแยกตามระดับการจัดการศึกษา    

ระดับชั้น 
สพฐ. 

สช. 
รวม 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน สพฐ./สช. 
 -  / (อ.1)  -  -  -  - 1,270 1,270 
อ.1 / (อ.2) 1,249 1,212 2,461 180 1,374 3,835 
อ.2 / (อ.3) 1,527 1,465 2,992 211 1,359 4,351 
รวมปฐมวัย 2,776 2,677 5,453 391 4,003 9,456 

ป.1 2,009 1,954 3,963 279 1,157 5,120 
ป.2 2,070 1,999 4,069 277 1,174 5,243 
ป.3 2,169 2,031 4,200 278 1,193 5,393 
ป.4 2,325 2,172 4,497 283 1,060 5,557 
ป.5 2,293 2,186 4,479 282 1,067 5,546 
ป.6 2,233 2,140 4,373 280 1,103 5,476 

รวมประถมฯ 13,099 12,482 25,581 1,679 6,754 32,335 
ม.1 681 548 1,229 61 1,038 2,267 
ม.2 690 568 1,258 61 940 2,198 
ม.3 672 506 1,178 65 930 2,108 

รวม มัธยมฯต้น 2,043 1,622 3,665 187 2,908 6,573 
ม.4 16 6 22 1 600 622 
ม.5 9 9 18 1 491 509 
ม.6 17 23 40 1 585 625 

รวมมัธยมฯ
ปลาย 

42 38 80 3 1,676 1,756 

ปวช.1 - - - - 240 2408 
ปวช.2 - - - - 340 340 
ปวช.3 - - - - 215 215 

รวมอาชีวศึกษา - - - - 795 795 
รวมทั้งสิ้น 17,960 16,819 34,779 2,260 16,136 50,915 

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1) 
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ตารางที่ 1.2   จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 ปี 2554 – 2558 

ระดับ 
ปี  

2554 2555 2556 2557 2558 
อ.1 2,809 2,709 2,544 2,453 2,461 
อ.2 3,452 3,277 3,192 3,038 2,992 
รวม 

ปฐมวัย 
6,261 5,986 5,736 5,491 5,453 

ป.1 4,321 4,394 4,119 4,029 3,963 
ป.2 4,267 4,366 4,430 4,129 4,069 
ป.3 4,521 4,339 4,403 4,442 4,200 
ป.4 4,581 4,544 4,346 4,453 4,497 
ป.5 4,636 4,587 4,590 4,368 4,479 
ป.6 4,921 4,657 4,602 4,557 4,373 
รวม 

ประถมฯ 
27,247 26,887 26,490 25,978 25,581 

ม.1 1,535 1,419 1,275 1,294 1,229 
ม.2 1,703 1,497 1,378 1,230 1,258 
ม.3 1,720 1,655 1,463 1,320 1,178 
รวม 

 มัธยมฯ
ต้น 

4,958 4,571 4,116 3,844 3,665 

ม.4 - 31 35 25 22 
ม.5 - - 20 35 18 
ม.6 - - - 21 40 
รวม 

มัธยมฯ
ปลาย 

- 31 55 81 80 

รวม
ทั้งสิ้น 

 38,466  37,475 36,397 35,394 34,779 

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1) 
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ตารางที่ 1.3   จ านวนโรงเรียน 

อ าเภอ 
จ านวน            
โรงเรียน 

 

โรงเรียน (จ าแนกตามขนาด) โรงเรียน 
ขยาย 
โอกาส เล็ก กลาง ใหญ่ 

ใหญ่ 
มาก 

เมืองอุบลราชธาน ี 62 33 25 1 3 20 
เข่ืองใน 78 61 16 1 - 14 
ม่วงสามสิบ 69 55 14 - - 16 
ดอนมดแดง 17(1) 11(1) 6 - - 3 
เหล่าเสือโก้ก 25 21 4 - - 2 
โรงเรียนเอกชน 35 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 283(1) 181(1)  65 2 3 55 
       

หมายเหตุ * (1)  หมายถึง  โรงเรียนสาขา 
 โรงเรียนขนาดเล็ก    จ านวน   1 – 120  คน  โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน  121 – 600  คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ่   จ านวน  601 – 1,500 คน โรงเรียนขนาดใหญ่มาก จ านวน  1,501 คนขึ้นไป 

 

ตารางที่ 1.4   จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                       

ที่ ประเภทบุคลากร จ านวน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 
3 ศึกษานิเทศก์ 22 
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 56 
5 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 220 
6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 25 
7 ข้าราชการครู 1,980 
8 ลูกจ้างประจ า 120 
9 ลูกจ้างชัว่คราว 254 
10 พนักงานราชการ 53 
11 เจ้าหน้าที่ธุรการ 106 
 รวมทั้งสิ้น 2,845 

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1) 
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ผลการจัดการศึกษา 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมผีลการจัด
การศึกษา  ดังนี ้

1.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนได้
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ปรากฏผลการแข่งขัน 
และผลการประเมิน ดังนี้ 
 

  1.1  ความสามารถด้านการแข่งขัน 
 

 1.1.1 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา 2558
จังหวัดสุรินทร์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  98  
เหรียญ  ระดับเหรียญเงิน 35  เหรียญ  และระดับเหรียญทองแดง  12  เหรียญ  รวมทั้งสิ้น 145  เหรียญ  ได้ล าดับที่  5 
ระดับภาค  รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.5 

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

ทอง 

7 6 3 82 35 12 

98 35 12 

145 

 1.1.2 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 64 จังหวัดสกลนคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  ได้รับรางวลั   ระดบัเหรียญทอง  137  เหรียญ 
ระดับเหรียญเงิน  43 เหรียญ  และระดับเหรียญทองแดง  24 เหรียญ  รวมทั้งสิ้น  204 เหรียญ   ได้ล าดับที่ 4 
ระดับภาค 
 

ตารางที่ 1.6 

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

ทอง 

10 8 4 115 43 24 

137 43 24 

204 
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 1.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 

       1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 
 

ตารางที่ 1.7  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2556 – 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ระดับเขตพื้นที ่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 44.49 43.62 45.02 44.45 44.03 44.88 
สังคมศึกษา 36.64 37.14 38.31 51.13 49.03 50.67 
ภาษาอังกฤษ 31.54 31.42 33.82 35.02 32.88 36.02 
คณิตศาสตร ์ 39.93 39.87 41.95 38.00 36.77 38.06 
วิทยาศาสตร ์ 35.58 36.30 37.40 41.73 40.97 42.13 
สุขศึกษาและพลศึกษา 59.91 59.71 61.69 50.21 50.77 52.20 
ศิลปะ 44.80 45.78 47.14 43.88 44.24 45.61 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 51.15 51.59 53.16 54.77 55.24 56.32 
คะแนนเฉลี่ยทุกวชิา 43.01 43.18 44.81 44.90 44.24 45.74 

 

ตารางที่ 1.8  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556 – 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ระดับเขตพื้นที ่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 38.53 44.43 44.25 32.97 35.39 35.20 
สังคมศึกษา 34.69 39.48 39.37 43.83 46.94 46.79 
ภาษาอังกฤษ 26.57 29.99 30.35 25.65 27.09 27.46 
คณิตศาสตร ์ 21.73 25.41 25.45 24.83 29.59 29.65 
วิทยาศาสตร ์ 33.38 38.04 37.95 33.74 38.77 38.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53.89 58.72 58.30 53.95 59.72 59.32 
ศิลปะ 40.01 43.88 43.65 38.02 43.24 43.14 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 37.96 44.82 44.46 42.12 45.87 45.42 
คะแนนเฉลี่ยทุกวชิา 35.85 40.60 40.47 36.89 40.83 40.70 

 

 

   1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (National  Test : NT) 
 

ตารางที่ 1.9  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556 – 2557 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ความสามารถดา้นภาษา 49.63 50.42 51.22 51.63 48.69 48.63 
ความสามารถดา้นค านวณ 34.74 36.70 36.94 41.29 40.51 40.49 
ความสามารถดา้นเหตผุล 43.62 45.20 46.03 48.69 46.54 46.49 
สรุปรวม 3 ด้าน 42.67 44.11 44.73 47.21 45.25 45.21 

 
 

ที่มา : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
        ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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2.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพื่อลดปญัหานักเรียน                     
ออกกลางคันทั้งในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 
 2.1 การออกกลางคัน 
 
ตารางที่ 1.10  ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2557 
 

ระดับชัน้ 
ปีการศึกษา 2557 

นักเรียนต้นป ี นักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 26,490 4 0.01 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4,116 60 1.45 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 81 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 30,687 64 0.20 
 

 
 2.2 ภาวะโภชนาการของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558   ภาคเรียนที่ 1 
 

 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1    จ านวนทั้งสิ้น   34,779   คน   มีภาวะโภชนาการ ดังนี ้
 
ตารางที่ 1.11 
 

ระดับ 
น้ าหนักของนักเรียน (คน) รวม 

ต่ ากว่าเกณฑ ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ ์ นักเรียน (คน) 
อนุบาล 954 3,937 562 5,453 
ประถมศึกษา 3,362 18,295 3,924 25,581 
มัธยมศึกษาตอนต้น 367 2,786 512 3,665 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 61 16 80 

รวม 4,686 25,079 5,014 34,779 
 
 
ตารางที่ 1.12 
 

ระดับ 
ส่วนสงูของนักเรียน (คน) รวม 

ต่ ากว่าเกณฑ ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ ์ นักเรียน (คน) 
อนุบาล 789 4,162 502 5,453 
ประถมศึกษา 2,702 20,289 2,590 25,581 
มัธยมศึกษาตอนต้น 355 2,985 325 3,665 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 61 11 80 

รวม 3,854 27,497 3,428  34,779 
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3.  ด้านบริหารการศึกษา 
 

  3.1 การประเมินผลตามระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และระบบรายงานตัวชี้วัดตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
ตารางที่ 1.13 
 

ประเมิน 
ค่าคะแนน 

5.00 
1.  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    (KPI  Report  System  :  KRS) 3.06108 

2.  ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
    (Action  Plan  Report  System  :  ARS) 4.55569 
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  3.2 ผลการติดตามและประเมนิผล การด าเนินงานตามจุดเนน้ ระยะที่  2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งและมีผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.14  รายงานผลการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามจดุเน้น ระยะที่ 2  
                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต  1 
 
จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามตัวชี้วัด 

1.1.1 1.1.2 1.1.3(1) 1.1.3(2) 1.2.1 1.3.2(1) เฉลี่ย 
สูง กลาง น้อย สูง กลาง น้อย 

4 3 1 1 1 1 3 5 5 5 2.90 
 

1.1.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถทางภาษา ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 1.1.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ              
O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
 1.1.3(1) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับ(โรงเรียนที่มีความพร้อมสูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 พร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น             
ร้อยละ 3 – 5  และพร้อมน้อย เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 – 5) 
 1.1.3(2) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถด้านทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่ก าหนด จ าแนกตาม
ระดับสถานศึกษาและตัวชี้วัด(โรงเรียนที่มีความพร้อมสูงร้อยละ 80 พร้อมปานกลาง ร้อยละ 50 และพร้อมน้อย ร้อยละ 30)  

1.2.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัวสอดคล้อง ตามช่วงวัย 
 1.3.2(1) ระดับร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล    
 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามตัวชี้วัด 

2.1.1 2.1.2 2.3 เฉลี่ย 
5 3 5 4.33 

2.1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 2.1.2 ร้อยละของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ไดร้ับการส่งเสริมให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร            
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

หมายเหตุ        ผลการประเมิน 5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก าหนด  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  
หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ปานกลาง  ระดับคะแนน  3 หมายถึง   
ได้ตามเป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ดี  ระดับคะแนน  4  หมายถึง   สูงกว่าเป้าหมาย    คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  
หมายถึง  ดีมาก ระดับคะแนน 5 หมายถึง  สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก าหนด  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ดีเยี่ยม 

 
สรุป  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามจดุเน้นระยะที ่2 สพฐ.ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในภาพรวม ทั้งดา้น การพฒันาผู้เรียนและดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง  2  ด้าน  เป็น  3.62   
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 สว่นที่ 2 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
   
นโยบายรัฐบาล  
 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ            
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
 

 ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
    สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี       
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา
พระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ ทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านงึ
ความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคน อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถ น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด  
 

   ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้างความ 
เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม ของแรงงานอาเซียน  
     3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว  
 

   ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
     รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
     4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
     4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับ
บริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา         
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สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถ
เป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น 
    4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้  ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การ
แก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  
    4.5 ส่งเสรมิอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มี
ความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
    4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  
    4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ  
     4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ          
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
     4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

 ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
   5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้าง
ชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 

  ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
     6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้น
ปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้  โดยติดตามให้มีการ
เบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงาน
และกระตุ้นการบริโภค  
     6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท า ไว้               
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ที่ให้ความส าคัญในการบรูณา
การงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่
สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือก



 
13 

 

ปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงาน
และกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า  
 

  ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ มีเส้น การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุง
วิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวใ้นระบบราชการ โดย
จะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้  
     10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบ
วงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับ
บริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 
   10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ        
ต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศ          
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558  โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ          
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558  
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
การพัฒนาประเทศโดยรวม 
 
ทัศนคติในการท้างาน 
    เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามา
บริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย 
ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้ง
ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของ
นักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลา 
มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพื่อลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน  
 
แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ  
  ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การท างาน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการท างานให้
รวดเร็วและท างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
  1) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย  
  2) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 
  3) งานที่ด าเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 
    (1) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ 
    (2) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา  
 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 

 น้อมน้ากระแสพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกบัการปฏิรูปการศึกษามาเป็น 
แนวทางปฏิบัติ  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
   1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
   2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียน
ช้ากว่า”  
   3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”  
   กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแส พระราชด ารัสมาเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป  
 

 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรหลัก และ
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้  
 1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป  
 2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
 3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
 4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
 5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้  
 6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
 7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
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 8. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
 9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
   10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน  
 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
  1. การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเร่ิมใหม่  
  1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน  
  1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง และงานที่ต้อง
ด าเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ  
  1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลักและทันต่อ
สถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา  
  1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไข
ปัญหามีความแม่นยามากข้ึน  
   2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
  ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ที่หลากหลาย เช่น 
ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธี
หนึ่งวิธีเดียว  
 3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด้าาร ิ 

 3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเก่ียวข้อง  
    3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ หรือ 

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด ที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้ การสนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล 
และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน  รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิด
การเรียนรู้ได้อย่างดี  
    3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยการเรียนรู้
ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้  
    3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพือ่เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลักของชาติ  
   4. งบประมาณ  
  4.1 งบลงทุน  
   1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพื่อให้เกิด การกระจายงบประมาณ
ในพื้นที่  
    4.2 งบกลาง 
      1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น  
      2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
    4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. 
เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง 
    4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น  ให้มี การบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 



 
16 

 

   5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
    5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน อาทิ การประชุม
ทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
      1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน  
     2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยัง หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้
ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
     3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ  
   5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ  
     1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน    
     2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง ความเข้าใจกับประชาชน  
 6. อ้านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
    กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิด
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วย
ผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการ
ซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้  
    1) มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน  
    2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว  
  3) ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
    4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับขั้นอย่างรวดเร็ว  
  7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
    การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษา ให้ครบวงจร เช่น ร่วม
ก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างกาลังศึกษา และการรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา  
   8. ให้ความส้าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
    8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน  
    8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน  
    8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง  
   9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
    9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล 
เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
    9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานในทุกระดับต้องเป็น 
ผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพ  
  10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
    ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน  นักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถใช้ใน            
การสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
   11. ให้มกีารน้า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  
    11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดย บูรณาการเข้ากับสถานี
วิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางใน 
การสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  



 
17 

 

    11.2 จัดให้ม ีCEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้าง ความเข้าใจ ความสนใจ และ
การประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”  
  12. ให้ความส้าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย  
    ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆ จัดการเรียน          
การสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
   13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม  
    13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ  
    13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ 
แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความส าคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่าง
สม่ าเสมอ  
  14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
    14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  
    14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข  
   15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
     ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอนให้สามารถ
วัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิต  
   16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการด า เนิน
โครงการในส่วนที่เก่ียวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  
   17. ครูควรมีข้อมลูนักเรียนและผู้ปกครอง  
    ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วย
แก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็น
ข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
 1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต  
    1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย หรือผลตอบแทน
อันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  
    1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล  
     1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  
     2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และท าการแก้ไข  
     3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก  
    1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามล าดับชั้นต้องมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว  
   2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
   2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
    2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.) 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อ   
ช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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    2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  
  3. นโยบายด้านการจัดการขยะ  
   3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการโรงเรียนขยะให้
เพิ่มมากขึ้น 
   3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียน
ทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะ ที่ถูกต้อง  
  4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  
    ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
   4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตามเหตุผลและความจ าเป็นของ
หน่วยงาน  
   4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง  
    4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  
    1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า โดยใช้แนวการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  
    2.) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง  
  2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
    1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
    2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง  หรือออกไปท างานต้อง
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
   3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
    1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม เพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่
เหลือ  
    2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข  
    3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลก        
ไร้พรมแดน  
  4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  
    โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  
 5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLIT)  
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   6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
     ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่ มขึ้น ตลอดจนปรับปรุง         
การคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือ          
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 
 
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนดนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ การจัดการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้
และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษา
ระดับสูงและโลกของการท างาน  
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ 
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้น าทาง
วิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  
  5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อ            
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี  
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน  การสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม  
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัด          
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของ
โรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท าการมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  
  9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบใน
ความส าเร็จตามภาระหน้าที่  
   10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษานาการแก้ปัญหาส าคัญ
ของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  
   11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์  
  การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  
 
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
 
เป้าประสงค ์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การท างานที่มุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิ์  
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
 6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  
 
กลยุทธ์  
  จากวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด กลยุทธ์                  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
ผลผลิต 
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ  
  1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
 5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
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 โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
จุดเน้นการด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  
   1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
    1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสม
กับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
  1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ และด้านการใช้
เหตุผลที่เหมาะสม  
  1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะ
แนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  
    1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์อย่าง
น้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม ตามช่วงวัย  
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ ทางสังคมที่เหมาะสม   
   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู ้ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
    1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
           1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับ
พหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่ 
หลากหลาย  
    1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตามหลักวิชา 
    1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน  
    1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
    1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
    1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และช่วยเหลือเยียวยา ด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย  
    1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 ส่วนที ่2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผลให้สามารถ
พัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

 2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
   2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่ง               
การเรียนรู ้ 
  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
    2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 2.4  องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 

  ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
   3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
    3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียน ท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง  

  3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
     3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น อัตราการ
ออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
    3.2 หน่วยงานในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
     3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557     มี  3  มาตรฐาน ดังนี้ 
 

  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    มี  4  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี  
   1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เก่ียวข้อง 
   2) ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   3) การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
   4) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
   5) การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายชอ่งทาง และมีประสิทธิภาพ 
   6) การน าผลการด าเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
   1) การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
   2) การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มและ 
ระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตส านึกร่วมในการท างาน 
   3) การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
   4) การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการ การวิจัยเพื่อพัฒนา 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3  การกระจายอ้านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  
     1) การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   2) การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานของ 3 องค์คณะบุคคลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา            
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา         
(ก.ต.ป.น.) 
   3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่          
จัดการศึกษา 
   4) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
     1) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน และช่วยเหลือ ส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
จัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
   4) การน าผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนา
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารงานด้านวิชาการ  
   1) ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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   2) ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
   4) ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 
   5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   6) การวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
   7) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
   8) ประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ  
   1) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ  
   2) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   3) การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
   4) การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ 
   5) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
 

 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
   1) การวางแผนในการบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
และความต้องการ 
   2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครุและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
   3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   4) การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5) การส่งเสริม สร้างขวัญ และก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
   1) การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ  
    2) การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
   3) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   4) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   5) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   6) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
   7) การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   8) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   9) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 

    ตัวบ่งชี้ที่ 5  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
   1) แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจ าเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา  
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   2) รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหาและการพัฒนาตามความต้องของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา 
   3) การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุมและ 
ต่อเนื่อง 
   4) ผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
 

 มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   มี 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส้าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
   1) ผลงานหรือผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในกลุ่มและ  
หน่วยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2) ผลงานแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางานมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างเกิดประโยชน์ 
ต่อการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
   3) ผลงานหรือผลการด าเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี กรณีเป็นผลงานที่เกินระยะเวลาที่
ก าหนดต้องเป็นผลงานที่มีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
   1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
คุณภาพภายในโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2) จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
   3) จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร  
   1) ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม  
และด้านสติปัญญา 
   2) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy) 
ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning ability) 
   3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) จ านวน 8 สาระ
การเรียนรู้ ได้แก่  (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (5) ภาษาอังกฤษ 
(6) สุขศึกษาและพลศึกษา (7) ศิลปะ และ  (8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

    ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             พุทธศักราช 2551  
   1) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   2) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

    ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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    ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
   1) ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   2) ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3) ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   4) ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

    ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษาต่อ 
       ในระดับที่สูงขึ้น  
   1) จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน ค านวณจากนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน หรือระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดของแต่ละปีเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่จะต้อง  
เข้าเรียน ได้แก่ 
    1.1) จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
    1.2) จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1 
    1.3) จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ม.4      
   2) จ านวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 
   3) จ านวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จบหลักสูตรตามก าหนดเวลา 
โดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นที่ 
สถานศึกษาเปิดท าการสอน 
   4) จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อให้พิจารณาจ านวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในส่วนของการเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และจ านวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
   1) ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม  
กระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงบบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
   2) ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เก่ียวกับการอ านวยความสะดวก 
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
 
นโยบายส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษาโดยการระดมความคิดเห็นจากองค์คณะบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์  (Vision)  
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่ต่ ากว่าอันดับ 5 ของภูมิภาค ภายในปีการศึกษา 2560 
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พันธกิจ  (Mission) 
 

 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับประเทศ 
 
ค่านิยมองค์กร  (Values) 

SMILE 
   S  : Standard and Service mind  มุ่งมั่นมาตรฐาน สพท. และให้บริการด้วยใจ  
   M : Merit and Mastery    ยึดหลักคุณธรรม และท างานอยา่งมืออาชีพ 
   I   :   Innovation and Information พัฒนานวัตกรรมใหม่ และสารสนเทศทันสมัย 
   L  : Leadership and Learning  มีภาวะผูน้ า และเรียนรู้อยู่เสมอ 
   E  :   Efficiency and Excellence  มุ่งประสิทธิภาพ และความเปน็เลิศ 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) :  องค์กรคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
อัตลักษณ์ (Identity)  :    บริการด้วยใจ    เสริมสร้างพลังภายใน   ก้าวไกลสู่สากล 
     ( Mind Service / Empowerment / Go  To  International ) 
 
เป้าประสงค ์(Goal) 
   1.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สมดุล  นักเรียนระดับการศึกษา               
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
    3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
   4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
   5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจ และความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
 
  กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวทางการด้าเนินงาน 

   1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีประสทิธิภาพ 
    2. ประชาสัมพันธ ์สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวยัทักษะและคุณลักษณะที่จ าเปน็ของนักเรียนที่สถานประกอบการต้องการและที่จ าเปน็ต่อการใช้
ชีวิตในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล บนพืน้ฐานของความเปน็ไทย 
    3. จัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบที่ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงระดับ
และประเภทของผู้เรียน 
    4. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น และผู้เรียน 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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   6. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และหลากหลายมิติ        
เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
    7. สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียน เพื่อการเรียนต่อสายอาชีพและการมีอาชีพสุจริต เพื่อ
ความมั่นคงในชีวิต ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย  
   8. ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นสว่นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
ใกล้เคียงกัน 
   9. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
    10.  จัดระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการเรียนการสอน ทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ เพื่อรองรับ การมีอาชีพ
ตั้งแต่การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   11. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาเวียดนาม            
ภาษาเขมร  เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และสู่มาตรฐานสากล 
 

   กลยุทธ์ที่  2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส           
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

 แนวทางการด้าเนินงาน 
   1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
   2. บริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัว
ผู้เรียน (Demand side Financing) มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้น
การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
   3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ และทุกประเภท มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เรียนจนจบหลักสูตร         
มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในชีวิต 
   4. สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนดีประจ าต าบล   ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็ก
พิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดให้มีความเหมาะสมและเต็มศักยภาพของผู้เรียนและยังคงระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน 
    6. ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
   7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม แก่เด็กด้อยโอกาส    
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์เช่น บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าวเด็กไทยที่ไม่มี         
เลขประจ าตัวประชาชน 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   แนวทางการด้าเนินงาน  
   1. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครู ผา่นการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
   2.. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
     3. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
   4. ประสานและสนับสนุนให้กับองค์กรและคณะบุคคลที่เก่ียวข้องจัดเตรียมและจัดสรรครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
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   กลยุทธ์ที่  4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   แนวทางการด้าเนินงาน  
    1.  กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
   2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อ                  
ผลการด าเนินงาน 
 

จุดเน้น  แบ่งเป็น  3  จุดเน้น ดังนี้ 
 

   จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
   1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผล            
ที่เหมาะสม 
   1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไปได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่การเรียนสายอาชีพ                
ด้วยการแนะแนว  ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  
   1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ  3 
   1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความ            
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝ่ดี 
    1.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใฝ่เรียนรู้ 
   1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่อย่างพอเพียง 
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร               
และอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐาน 
ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
   1.3.4 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 
    จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
   2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครู ให้สามารถพัฒนา
และประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี 
   2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน 
หรือระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
   2.1.4 ครูได้รับการช่วยเหลือให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ 
ทั้งในโรงเรียนเดียวกันระหว่างโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
  2.1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้
ได้ในระดับดี 
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   2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
   2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
  2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 
  จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1 สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอ้านาจ การมี
ส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน (Participation and Accountability) 
    3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
   3.1.2 สถานศึกษาบรหิารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน  
   3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน มีระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง 
   3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการ
ออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
  3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งรัดและติดตามการด าเนินการของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่างเข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร 
 

    3.2 สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   3.2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ระดับมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา             
และหรือผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
 
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
  แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
   1)  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 3 ทุกชั้นเรียน  
   2)  เด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้เพื่อน าไปสู่การมีทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้านการคิดค านวณ และทักษะ
ด้านเหตุผล มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3)  เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดค่านิยมหลัก 12 ประการ  
   4)  ครูต้องมีศักยภาพสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
   5)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าทางวิชาการและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   6)  สถานศึกษาต้องสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   7)  เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก ากับ ดูแล ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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แนวทาง การจัดท้าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต้องยึดหลักดังนี้   
 

   1) สนองต่อนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน    
   2) เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 
   3) สอดคล้องกับจุดเน้น 3 ด้าน คือ (1) ด้านพัฒนาผู้เรียน (2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) ด้าน 
การบริหารจัดการ  
   4) การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณให้น าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) และตัวชี้วัดตาม        
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)  มาประกอบในการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการด้วย 
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ส่วนที่ 3 

 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจ าแนก 
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร  ดังนี้ 
 
 1. งบความจ าเป็นพื้นฐาน     เป็นเงิน  5,000,000  บาท          

2. งบภาระงาน       เป็นเงิน  3,000,000  บาท 
     รวมงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร   8,000,000  บาท 
 

 การจัดสรรงบประมาณ โดยแยกการบริหารจัดการงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

1. งบความจ าเป็นพื้นฐาน   5,000,000   บาท     
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ    (1,200,000  บาท)  
 1.1 รอง ผอ.สพป. (8 คน ๆ ละ 20,000 บาท) 160,000 
 1.2 ผู้อ านวยการกลุ่ม (8 คน ๆ  ละ 20,000 บาท) 160,000 
 1.3 ครูและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 880,000 
2 ค่าวัสดุส านักงาน 1,200,000 
3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ (กพท.) 100,000 
4 ค่าสาธารณูปโภค/ ค่าน้ ามัน / ค่าซ่อมแซม 2,500,000 
5 งบสนามบิน (สพฐ.จัดสรรให้) - 
 รวมทั้งสิ้น 5,000,000 

 
 
2. งบภาระงาน (งบพัฒนา)    3,000,000   บาท    
 

งบภาระงาน แยกตามจุดเน้น /กลยุทธ์                       จ านวนเงิน  
จุดเน้นที่ 1  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  1,003,600 
  กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

 

กลยุทธ์ที่  2   การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง 
             ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
   และมีคุณภาพ  

จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 406,400 
  กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 1,590,000 
 กลยุทธ์ที่  4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
  รวมทั้งสิ้น 3 ,000,000  
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จุดเน้นที่ 1  ด้านการพัฒนาผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
           ให้ได้รับโอกาสในการพฒันาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศกึษา 2558 600,000 นิเทศ 

(หน้า 38) 
2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5 กลุ่มสาระ 
15,000 นิเทศ 

(หน้า 41) 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

10,000. นิเทศ 
(หน้า 44) 

4 พัฒนารูปแบบ/แนวปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ไดท้ าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  (O-NET) 

40,000 นิเทศ 
(หน้า 48) 

5 ประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

20,000 นิเทศ 
(หน้า 51) 

6 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน ปีการศึกษา 2558  
(กิจกรรมจัดสอบ Pre  O-NET) 

30,000 นิเทศ 
(หน้า 54) 

7 จัดเก็บขอ้มูลผลการเรียน (GPA) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (SchoolMIS) และ 
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Grading System : SGS) ประจ าปีการศึกษา 2558 

40,000. นิเทศ 
(หน้า 57) 

8 พัฒนาบุคลากรปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

10,000. นิเทศ 
(หน้า 60) 

9 ส่งเสริมกระบวนการประเมินพฒันาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2558 

10,000 นิเทศ 
(หน้า 63) 

10 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเปน็ฐาน (Brain Base Learning : BBL) 

10,000. นิเทศ 
(หน้า 66) 

11 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบจุดเน้น 
สพฐ. 

นิเทศ 
(หน้า 69) 

12 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม งบจุดเน้น 
สพฐ. 

นิเทศ 
(หน้า 73) 

13 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด 3 ดี งบจดุเน้น 
สพฐ. 

นิเทศ 
(หน้า 77) 

14 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ปีงบประมาณ 2559 

งบจุดเน้น 
สพฐ. 

นิเทศ 
(หน้า 80) 

15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558  
(กิจกรรมการจัดสอบ NT และข้อสอบกลาง) 

งบจุดเนน้ 
สพฐ. 

นิเทศ 
(หน้า 83) 

16 ติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคับ ตลอดจนจบ
หลักสูตร เพื่อลดนักเรียนออกกลางคัน และสง่เสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

30,000 ส่งเสริม 
(หน้า 87) 

17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการลกูเสือ งบจุดเน้น 
สพฐ. 

ส่งเสริม 
(หน้า 91) 

18 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูโ้ดยใช้กระบวนการทางการกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2559 93,600 ส่งเสริม 
(หน้า 94) 
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จุดเน้นที่ 1  ด้านการพัฒนาผู้เรียน          (ต่อ) 
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
           ให้ได้รับโอกาสในการพฒันาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

ที่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
19 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2559 (ระดับชัน้ขยายโอกาส) งบจุดเน้น 

สพฐ. 
ส่งเสริม 

(หน้า 97) 
20 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” งบจุดเน้น 

สพฐ. 
ส่งเสริม 

(หน้า 100) 
21 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 25,000 เอกชน 

(หน้า 103) 
22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 70,000 แผน 

(หน้า 105) 
 รวมเป็นเงิน         1,003,600    บาท   

 

จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
1 นิเทศติดตามการพฒันาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 315,000 นิเทศ 

(หน้า 108) 
2 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้ต่ ากวา่สายสะพายและ 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
งบพื้นฐาน บุคคล 

(หน้า 111) 

3 ส่งเสริมประสทิธิภาพการปฏิบัตงิานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และการยา้ย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนและสายบริหารสถานศึกษา 

36,000 บุคคล 
(หน้า 113) 

4 ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ  
ปีงบประมาณ  2559 

งบพื้นฐาน บุคคล 
(หน้า 117) 

5 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

เสนอขอ
สพฐ.เพิ่มเติม 

บุคคล 
(หน้า 119) 

6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดีในดวงใจ ครูครุสดุดี  
ครูดีเขตพื้นที่ บุคลากรการศึกษาดีเด่น รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS 

30,400 บุคคล 
(หน้า 121) 

7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตส านึกสู่การเปน็ครูมืออาชีพ เสนอขอ
สพฐ.เพิ่มเติม 

บุคคล 
(หน้า 123) 

8 เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สู่การเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 

เสนอขอ
สพฐ.เพิ่มเติม 

บุคคล 
(หน้า 125) 

9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เขตสุจริต งบจุดเน้น
สพฐ. 

ส่งเสริม 
(หน้า 127) 

10 พร้อมใจรักษ์ ฮักความสามัคคี มีจิตอาสา น าพาสู่เขตสุจริต งบจุดเน้น
สพฐ. 

ส่งเสริม 
(หน้า 129) 

11 พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สานสร้างความสามัคคี ปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพให้ดี ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  สพป.อบ.1 

งบจุดเน้น
สพฐ. 

ส่งเสริม 
(หน้า 131) 

12 ส่งเสริมประสทิธิภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษา 25,000 นิเทศ 
(หน้า 133) 

 รวมเป็นเงิน       406,400  บาท     
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จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ  
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  

ที่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
1 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา 80,000 นิเทศ 

(หน้า 137) 
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 
20,000 นิเทศ 

(หน้า 140) 

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 จุดเน้นที่ 1 นิเทศ 
(หน้า 38) 

4 รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) งบจุดเนน้
สพฐ. 

นิเทศ 
(หน้า 143) 

5 ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 

63,000 อ านวยการ
(หน้า 146) 

6 สร้างความสัมพันธ์และนโยบายความปรองดองระหว่างเขตพื้นที่  
(กีฬาเขตพื้นที่สัมพันธ์) (งบภาระงาน 40,000 - งบพื้นฐาน 135,050 = 175,050 บาท)   

40,000 อ านวยการ 
(หน้า 148) 

7 พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

20,000 อ านวยการ
(หนา้ 150) 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 15,000 อ านวยการ 
(หน้า 153) 

9 ส่งเสริมจิตส านึกความรับผิดชอบและสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืและกิจกรรมวันส าคัญ 80,000 อ านวยการ
(หน้า 155) 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามการใช้ระบบงาน 
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office Smart Obec) 

งบพื้นฐาน. 
อ านวยการ 
(หน้า 158) 

11 พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

งบพื้นฐาน 
อ านวยการ
(หน้า 160) 

12 วันกีฬา วนัรักษาสุขภาพ งบพื้นฐาน อ านวยการ 
(หน้า 162) 

13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งบพื้นฐาน. อ านวยการ 
(หน้า 164) 

14 ลดการใช้พลังงานภาครัฐ (ไฟฟา้ – น้ ามนัเชื้อเพลิง) งบพื้นฐาน 
อ านวยการ
(หน้า 167) 

15 พัฒนาวิธีการปฏบิัติงานและการรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการและตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี (KRS-ARS) 

งบพื้นฐาน 
อ านวยการ 
(หน้า 169) 

16 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติเพื่อมาตรฐานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา งบพื้นฐาน 
อ านวยการ
(หน้า 172) 

17 การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์ภัยพบิัติและภัยธรรมชาติ 

งบพื้นฐาน 
อ านวยการ 
(หน้า 175) 
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จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ          (ต่อ) 
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  

ที่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
18 ติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคับ ตลอดจนจบ

หลักสูตร เพื่อลดนักเรียนออกกลางคัน และสง่เสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

จุดเน้นท่ี 1 
ส่งเสริม 

(หน้า 87) 

19 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการลกูเสือ จุดเน้นท่ี 1. ส่งเสริม 
(หน้า 91) 

20 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูโ้ดยใช้กระบวนการทางการกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2559 จุดเน้นท่ี 1 ส่งเสริม 
(หน้า 94) 

21 ส่งเสริมสนบัสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวลัพระราชทาน งบพื้นฐาน ส่งเสริม 
(หน้า 178) 

22 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา งบพื้นฐาน ส่งเสริม 
(หน้า 181) 

23 พร้อมใจรักษ์ ฮักความสามัคคี มีจิตอาสา น าพาสู่เขตสุจริต จุดเน้นท่ี 2 ส่งเสริม 
(หน้า 129) 

24 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน 
ประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สพป.อบ.1 

งบพื้นฐาน ส่งเสริม 
(หน้า 183) 

25 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการทุนการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

25,000 ส่งเสริม 
(หน้า 186) 

26 ติดตามเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพให้เป็นระดับเพชรและ 
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปี 2559 

25,000 ส่งเสริม 
(หน้า 192) 

27 วิจัยพัฒนาการด าเนินการเขตสจุริต  งบจุดเน้น 
สพฐ. 

ส่งเสริม 
(หน้า 195) 

28 ตรวจ ติดตามและพัฒนาประสทิธิภาพ  ประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการครู ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

25,000 
บุคคล 

(หน้า 197) 

29 คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบตัิงานธุรการโรงเรียน 
โครงการคืนครูให้นักเรียน 

25,000 
บุคคล 

(หน้า 201) 

30 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 
บุคคล 

(หน้า 203) 
31 การจัดท าแผนอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 

บุคคล 
(หน้า 206) 

32 การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

30,000 
ตสน. 

(หน้า 208) 

33 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชน จุดเน้นที่ 1 
เอกชน 

(หน้า 103) 
34 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานในระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยวิธีตลาด 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market : e-market) และด้วยวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) 

130,000 
การเงิน

(หน้า 211) 

35 การปฏิบัติงานระบบ e-pension เสนอขอ
สพฐ.เพิ่มเติม 

การเงิน 
(หน้า 214) 
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จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ          (ต่อ) 
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  

ที่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
36  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (อัตราจ้าง) 432,000 แผน 

(หน้า 216) 
37 ส่งเสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา 500,000 แผน 

(หน้า 218) 
38 การจัดท าแผนปฏบิัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
20,000 แผน 

(หน้า 220) 

39 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จุดเน้นที่ 1 แผน 
(หน้า 105) 

40 การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  (สพฐ.ติดตาม) 

40,000 แผน 
(หน้า 222) 

41 การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

เสนอขอ
สพฐ.เพิ่มเติม 

แผน 
(หน้า 224) 

 
42 

การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอขอ 
สพฐ.เพิ่มเติม 

แผน 
(หน้า 226) 

43 การติดตามบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด เสนอขอ 
สพฐ.เพิ่มเติม 

แผน 
(หน้า 228) 

44 ส่งเสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์คณะบุคคล งบพื้นฐาน แผน 
(หน้า 230) 

45 สัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา งบพื้นฐาน แผน 
(หน้า 232) 

46 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เสนอขอ 
สพฐ.เพิ่มเติม 

แผน 
(หน้า 234) 

 รวมเป็นเงิน      1,590,000  บาท   
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โครงการ    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิจิตร ทาทอง นางจนิตนา ดอกพุฒ นางสาววชัรากร  ตระการไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน           
ปีการศึกษา 2558  ในระหว่างวันที่ 21 – 22  ตุลาคม  2558 เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิต ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงการส่งเสริม
ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันกิจกรรม           
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65                      
ปีการศึกษา  2558  ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9  ธันวาคม  2558 ณ จังหวัดสุรินทร์   
 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม         
ด้านการงานพืน้ฐานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1   ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับโรงเรียน ระดบัเครือข่าย 
สถานศึกษาและระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

3.1.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รางวลัเหรียญทองเพิ่มมากข้ึนจาก 
ปีการศึกษา 2557 ในงานศลิปหตัถกรรม ระดับภูมิภาคและระดบัชาต ิ

3.2. เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและมีความพร้อม      

ในการเข้าแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมในระดับภูมิภาคทุกกิจกรรม 
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนาทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมและ 

ทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
  4.1. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชมุก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 4.2  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่  21 – 22   ตุลาคม  2558 
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4.3  นิเทศติดตามการเตรียมพร้อมของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา 
4.4  ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค ที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-9  ธันวาคม  2558 
4.5  สรุปผลการด าเนินงาน 

 

     ปฏิทินการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 18 กันยายน  2558 - กลุ่มงานพฒันาหลักสูตรฯ 
2 จ าท า Web Site การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ปี 2558 สพป.อบ.1 
ภายในวันที่  

21 กันยายน  2558 
- นายปรีชา ทาศิริ 
- นายอดุลยศักดิ์  ศรีวิชัย 
- นายเสงี่ยม พวงสุข 
- นางอุณารัตน์ ลาผา่น 

3 แข่งขันระดับสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที ่
30 กันยายน  2558 

- ผู้บริหารโรงเรียน 

4 แข่งขันระดับเครือข่ายสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที ่
10 ตุลาคม  2558 

- ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 
- คณะกรรมการเครือข่าย 

5 เครือข่ายสถานศึกษาลงทะเบียนสมัครเข้า
แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาทางเว็บไซด์ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที ่
13 ตุลาคม  2558 

- นายปรีชา ทาศิริ 
- นายอดุลยศักดิ์  ศรีวิชัย 
- นายเสงี่ยม พวงสุข 
- นางอุณารัตน์ ลาผา่น 

6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/สนามแข่งขัน 

ภายในวันที ่
7 ตุลาคม  2558 

- ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 
  กิจกรรมในแต่ละสนามแข่งขนั 

7 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ณ ร.ร.ที่เป็นสนามแข่งขัน 

ระหว่างวันที่  
19 ตุลาคม 2558 

- รองผอ.สพป.และ ศึกษานิเทศก์
ที่รับผิดชอบกิจกรรม 
- ผอ.ร.ร.สนามแข่งขัน 

8 แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่  
21-22 ตุลาคม 2558 

- คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
- คณะกรรมการที่รบัผดิชอบกลุ่มสาระ 

9 ประกาศผลการแข่งขันและจัดท าเกียรติบัตร 
ทาง Web Site การแข่งขัน 

ภายในวันที่  
30 ตุลาคม 2558 

- นายปรีชา ทาศิริ 
- นายอดุลยศักดิ์  ศรีวิชัย 
- นายเสงี่ยม พวงสุข 
- นางอุณารัตน์ ลาผา่น 

10 นิเทศติดตามเตรียมการแข่งขันในระดับภาค 1-30 พฤศจิกายน 2558 - คณะนิเทศกิจกรรม  
  ที่ สพป.อบ.1 แต่งตั้ง 

11 ลงทะเบียนแข่งขันระดบัภูมิภาค 1-9  พฤศจิกายน  2558 - นายปรีชา ทาศิริ 
- นายอดุลยศักดิ์  ศรีวิชัย 
- นายเสงี่ยม พวงสุข 
- นางอุณารัตน์ ลาผา่น 

12 เข้าแข่งขันระดับภูมิภาคที่ จ.สุรนิทร์ ระหว่างวันที่  
7-9 ธันวาคม 2558 

- โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ 
  เขตพื้นที่การศึกษา 

13 สรุปผลการแข่งขันระดับภูมิภาค หลังประกาศการแข่งขัน 
ระดับภูมิภาคแล้วเสร็จ 

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การศึกษา สพป.อบ.1 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 

กิจกรรม 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ - 20,000 - 20,000 
2. ค่าใช้จา่ยในการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา - 170,000 30,000 200,000 
3. ค่าใช้จา่ยโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นทีไ่ปแข่งขันระดบัภาค - 250,000 - 250,000 
4. ค่าใช้จา่ยร่วมพิธีเปิดงานระดบัภาคและการประสานงาน 
   ที่จุดแข่งขันของคณะท างานเขตพื้นที่ 

- 90,000 - 90,000 

5. ค่าใช้จา่ยการประมวลผลทางระบบคอมพิวเตอร์และการท า 
   เกียรติบัตร 

- 20,000 - 20,000 

6. ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลและการด าเนินงานอืน่ๆ - 20,000 - 20,000 
รวม - 570,000 30,000 600,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จ านวนเหรียญรางวัลที่ได้รบั 

สอบถาม 
ติดตามรายงานผล 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบรายงานผลการแข่งขัน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนที่เป็นตวัแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกิจกรรมได้รับการนิเทศและมีความพร้อม  ในการเข้า
แข่งขันระดับภูมิภาคด้วยความมั่นใจ 
  7.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
                            เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5 กลุ่มสาระ 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานพฒันาหลักสูตรฯ (นางชุติปภา  วรเดชนนัทสกุล และคณะ) 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
     การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การใช้สื่อ นวัตกรรม และการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการส าคัญ ในการ
น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
ผู้เรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความคาดหวังของสังคม แต่ปัจจุบันคุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก 
โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ ได้แก่ O-NET, NT, ยังมีคะแนนต่ า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกชั้นเรียน  
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนอ่านออก   เขียนได้ เพื่อน าไปสู่การมีทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการคิดค านวณ และ
ทักษะด้านเหตุผล 
 จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราขธานี เขต 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET )ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 44.90 และ 36.89 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราขธานี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงาน   ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ เป็นการเร่งรัดและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการประเมนิระดับชาติและขับเคลื่อนไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET, NT) ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
      2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน และนักเรียน ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือและความแข้มแข็งให้เครือข่ายสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเครือข่าย 
       2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มในระดบัเครือข่ายสถานศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกันและเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2.4 เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 2.5 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน (O-NET, NT) ของนักเรียน ชั้น ป.3, ชั้น ป.6, ชั้น ม.3 และชัน้ ม.6 ให้
สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ 
         3.1.1 เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 25 เครือข่าย พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชัน้ ป.3, ชั้น ป.6, ชั้น ม.3 และชั้น ม.6    
 3.1.2 โรงเรียน จ านวน 251 โรงเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น  
        3.1.3  นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกลุ่มสาระ  
โรงเรียนๆ ละ 2 คร้ัง (ภาคเรียนละ 2 คร้ัง) 
   3.1.4  นักเรียน ชั้น ป.3, ชั้น ป.6, ชั้น ม.3 และชัน้ ม.6  ปีการศึกษา 2558   ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระหลัก 5 กลุ่มสาระ เฉลี่ยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5   
    3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ส่งผลให้ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก  5 กลุ่มสาระ สูงขึ้น  
        3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ  คิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน     
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ  

1 
 

ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET, 
NT ปีทีผ่่านมา  วางแผนการพฒันาคุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ธ.ค 2558 
 

นางชุติปภา  วรเดชนนัทสกลุ,  
และศึกษานิเทศก์ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระ 
 2 จัดท าเอกสารแนวทางการพฒันาคุณภาพ 

และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ม.ค 2559 

 
3 
 

ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ 
 O-NET, NT /วิเคราะหโ์ครงสรา้งข้อสอบ และก าหนด
แนวทาง/การจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในพืน้ที่เครือข่ายทัง้ 25 เครือข่าย 

 
ม.ค 2559 

 

รอง ผอ.สพป. 
ศึกษาศึกษานิเทศก์ 
ประธานเครือข่าย 
เลขานุการเครือข่าย 

4 เครือข่ายสถานศึกษา/โรงเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดบั 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 

ม.ค 2559 
- 

ก.พ 2559 

ประธานเครือข่าย 
คณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู 

5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอน  
และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ม.ค 2559 
- 

ก.พ 2559 

รอง ผอ.สพป. ,ศึกษานิเทศก์  
ประธานเครือข่าย 
เลขานุการเครือข่าย 

6 ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินการ พ.ค 2559 นางชุติปภา วรเดชนนัทสกลุ, และ
คณะ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

  
ที่ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงิน 
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1  
ประชุมคณะกรรมการ  
วิเคราะห์ /วางแผน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 กิจกรรมที่ 2  
จัดท าเอกสารแนวทางการพฒันาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 
- 

 
- 

 
15,000 

 
15,000 

 
- 

 
15,000 

3 
 

 

กิจกรรมที่ 3  
ประชุมปฏิบัติการ ในพื้นที่เครือข่ายทั้ง 
25 เครือข่าย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 กิจกรรมที่ 4  
เครือข่ายสถานศึกษา/โรงเรียน 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5 กิจกรรมที่ 5   
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 กิจกรรมที่ 6   
จัดท าเอกสาร  สรุป รายงานผล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 รวมทั้งสิ้น - - 15,000 15,000 - 15,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
2.ความสามารถของครูในการพัฒนาการเรียน  
การสอน และยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ ระดบัชาต ิ
 (O-NET,NT) ของนักเรียนชั้น ป.3, ชั้น ป.6, 
ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 

1.ประเมินการปฏิบัต ิ
2.ประเมินพฤติกรรม 
การสอนของครู 
3.ทดสอบ 

1. แบบประเมิน 
2. แบบประเมิน 
3. แบบทดสอบ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 25 เครือข่าย มีความร่วมมือและความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพ    การเรียนการ
สอนและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7.2 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูร ฯ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
 7.3 นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีทักษะ  คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
  7.4  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ( O-NET,NT) ของนักเรียน ชั้น ป.3, ชั้น ป.6,ชั้น 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  
     และด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา  ทาศิริ  นางธนพร  ค านวน   นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการน ามา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคล
บาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสน เทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อน า
ความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  เป็นการจัดการศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ใน
ทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายใน          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  การน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning via Information  Technology : DLIT)  มาด าเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมี 
การจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครู   อย่างครบถ้วน  ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการ        ลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
เรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชด าริในการที่จะ
พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่เตรียมการ วางแผนงาน และก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้จัดการประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดย
แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อยคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เกิดทักษะการใช้สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ



45 
 

ศึกษา  ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)   จึงต้องเร่งรัดพัฒนาความพร้อม
ในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และให้มีความรู้มีทักษะด้านการใช้ ICT การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้         
ไร้พรมแดน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
นโยบายต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 2.2 เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 2.4 เพื่อระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาช่วยสนับสนนุการจัดการศึกษา 
 2.5 เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 250 โรงเรียน และ 1 สาขา ให้เกิดทักษะในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  และจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3.2 ด้านคุณภาพ ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  รวมทั้ง
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 คณะท างานประชุมจัดท าโครงการเสนอ       
ขออนุมัติโครงการ 

 พฤศจิกายน 2558 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   - นายปรีชา ทาศิริ 
   - นางธนพร  ค านวณ 
   - นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีชัย 
 

2 ประชุมคณะกรรมการฯ มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามรายละเอียดโครงการ 

ธันวาคม 2558 
 

3 ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติ 
- จัดท าตน้ฉบับสื่อ eDLTV 
- จัดท าตน้ฉบับสื่อ DLIT 
- จัดท าตน้ฉบับสื่อ eClass-Room 
- ส าเนาสื่อ eDLTV, DLIT,eClass-Room  
  ให้กับโรงเรียน 
- สร้าง website Education eClass-Room 

 
มกราคม-กันยายน 2559 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ตุลาคม 2559 
5 สรุปรายงานผล  ตุลาคม 2559  
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 คณะท างานประชุมจัดท าโครงการเสนอ      

ขออนุมัติโครงการ 
- - - - - - 

2 ประชุมคณะกรรมการฯ มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบตามรายละเอียด
โครงการ 

- - - - - - 

3 ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติ 
- จัดท าตน้ฉบับสื่อ eDLTV 
- จัดท าตน้ฉบับสื่อ DLIT 
- จัดท าตน้ฉบับสื่อ eClass-Room 
- น าสื่อ eDLTV, DLIT,eClass-Room  
  ให้ให้บริการแก่โรงเรียน 
- สร้าง website Education eClass-
Room 

 
- 
- 
- 
 

10,000 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

10,000 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

10,000 
- 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล - - - - - - 
5 สรุปรายงานผล  - - - - - - 

รวม 10,000 - - 10,000 - 10,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วธิีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ครูมีความรู้และทักษะในการ
ประยุกต์น าศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และ 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 
ร้อยละ 100  

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

2. นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูด้้วย
ระบบการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
ร้อยละ 95 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 
 
 
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ร้อยละ 90 

1. ผล o-net , NT ,LAS 
 

1. แบบรายงานผล  o-net , NT ,LAS 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุกต์ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน และสามารถเป็นที่ปรึกษาของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน 
 7.2 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสามารถพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น   มีการการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง    
 7.3 ทุกภาคส่วนระดมสรรพก าลังและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 7.4 นักเรียนสามารถเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
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โครงการ           พัฒนารูปแบบและแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
         ที่ไม่ไดท้ าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)       
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวไิลลักษณ์  จรูญโรจนว์ิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศก าหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เหลือ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โดยให้สถานศึกษาออกข้อสอบและจัดสอบเองในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปนั้น ในการนี้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ออกประกาศในการก าหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้สอบ O-NET ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2558 โดยได้
ก าหนดรูปแบบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 1) สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการประเมินใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
ลักษณะของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (Classroom Assessment) ตามปกติ 2) การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดังกล่าว ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะ
กระบวนการ (Process –skill Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute Assessment) ตามพฤติกรรมที่
ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนา
ทักษะกระบวนการของนักเรียนเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ  (Performance Assessment) 
เป็นอันดับแรก 3) การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว จะต้องแบ่งคะแนนในการประเมินความรู้ การประเมิน
ทักษะกระบวนการ และการประเมินคุณลักษณะให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของวิชาตลอดภาคเรียนหรือปี
การศึกษา  4) การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ต้องด าเนินงานในลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยมอบหมายให้ผู้เรียนท าโครงงาน (Project) ภารงาน หรือชิ้นงาน (Task) ทั้งงานกลุ่มและ
งานบุคคล และให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการให้สามารถด าเนินงานตามโครงการให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนี้ได้ก าหนดภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยก าหนดแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ รวมทั้งให้การ
ช่วยเหลือครูผู้สอนให้สามารถสร้างเครื่องมือภาคปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงให้
ความรู้ ท าเอกสารสื่อนิเทศ  ฯลฯ   

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน



49 
 

การด าเนินการประเมินผู้เรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลผู้เรียนมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมั่นใจที่เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้เรียน 
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ครอบคลุมทั้ง
การประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะกระบวนการ (Process –skill Assessment) และ
การประเมนิคุณลักษณะ (Attribute Assessment)  
 2.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนนุครูในการสร้างเครื่องมือภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ในลักษณะของการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 251 โรงเรียนๆ 
ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 753  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  มีความรูค้วามในสามารถวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสร้างเคร่ืองมอืประเมินปฏิบัติ และเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย  

4. วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 
 4.2 ช่วยเหลือสนับสนนุให้สถานศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่เปน็กรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 
 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเคร่ืองมือประเมินภาคปฏบิัติ (Performance  
Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชัน้ ป.6, ม.3 และ ม.6 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมเชิงปฏิบตัิการ ชี้แจงให้
ความรู้ ท าเอกสารสื่อนิเทศ ฯลฯ 
 4.4 สร้างเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติที่เปน็มาตรฐานกลางให้กับสถานศึกษาทีไ่ม่สามารถสร้าง 
เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติได ้
 4.5 นิเทศ ก ากับติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีไ่ม่ได้ท าการทดสอบ O-NET 
ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 
 4.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานและการประเมนิคุณภาพการศึกษาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  

          จัดประชุมเชงิปฏบิัติการพัฒนาครูผูส้อน จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ช่วงเดือนเมษายน 2559 
- พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 1 วัน 
- พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ จ านวน 1 วัน 
- พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 1 วัน 
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6. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณความจ าเป็นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  จ านวนเงิน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)    
 
7. รายละเอียดงบประมาณ    (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

- ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม (251X130 บาท)  จ านวนเงิน  32,630  บาท  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรมและค่าถ่ายเอกสาร      จ านวนเงิน    7,370   บาท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ครูผู้สอน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในลักษณะของการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียน (Classroom Assessment)  

 8.2 ครูการประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว มีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินให้
ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะกระบวนการ (Process –skill 
Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute Assessment) ตามพฤติกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 8.3 ครูการประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวมีความสามารถในการประเมินภาคปฏิบัติ  (Performance 
Assessment) ในลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยมอบหมายให้ผู้เรียนท า
โครงงาน (Project) ภารงาน หรือชิ้นงาน (Task) ทั้งงานกลุ่มและงานบุคคล โดยให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โครงการ           ประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐานส านักงานเขต 
        พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวชัราภรณ์  จิตรมาศ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล  
  การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment: PISA) และผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับ
นานาชาต ิ(Trends in International Mathematics and Science Study : TIMSS)ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อน
คุณภาพของนักเรียนไทยที่มีแนวโน้มต่ าลงในทุกด้านและทุกปี ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติหรือ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปทีี่ 6 พบว่า ใน 5 วิชาหลัก 
ได้แก ่ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และภาษาต่างประเทศ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวนา่ไปสู่การจัดทา่โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเพือ่เตรียมเด็กไทยให้มีความ
พร้อมเพื่อพัฒนาสู่ความเปน็หนึง่ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจา่เป็นต้องพัฒนาทักษะทีจ่่าเปน็
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การคิดวิจารณญาณและการแกป้ัญหา การร่วมมือกันผ่านเครือข่าย การปรับตัว การ
สร้างสรรค ์การสื่อสารทั้งด้วยการพูดและเขียน การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความรู้ ความอยากรู้อยากเห็น
และการจินตนาการ ดังนัน้ การวัดและประเมนิผลคุณภาพการศึกษาจึงถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงไดจ้ัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขึ้นในป ีพ.ศ. 2558 เพื่อให้สมาชิกชุมนุมฯ เป็นผู้น าในการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษามคีวามเข้มแข็งในด้านการวัดผลและประเมินผล ตลอดจน
เป็นวิทยากรในการสร้างเคร่ืองมือวัด และประเมินผลทางการศึกษาต่อไป  
  ในปัจจุบนัการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาเร่ิมมีบทบาทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเปน็
การวัดและประเมนิผลเพื่อปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้ (assessment for learning) การวัดและประเมนิผลเพื่อ
การตัดสินผลการเรียนรู ้(assessment of learning) และการวดัและประเมินผลที่เป็นสว่นหนึ่ง ของการจัดการเรียนร่้ 
(assessment as learning) ดังนั้น ถ้าการวัดและการประเมินคณุภาพผู้เรียนมีความ เป็นระบบ มีมาตรฐานและ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับหลกัสูตรและการเรียนรู่ของผู้เรียน ผลที่ได้ก็จะนา่ไปสู่การ
ปรับปรุงของผู้เรียนอย่างจริงจังจะท่าให้เกิดคุณูปการต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มากทีเดียว ด้วยเหตุนี้ ส่า
นักทดสอบทางการศึกษา จึงจัดท่าโครงการประชุมสัมมนาชุมนมุนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศ
ไทยขึ้น เพื่อให้สมาชิกของชุมนมุร่วมกันก าหนดทิศทางและ แนวทางการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็น
ระบบ มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ รวมทั้งถูกต้อง ตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ยังเปน็เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผล ทางการศึกษาเพื่อขยายพรมแดนความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาด้วย  
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2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพื่อให้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวัดและประเมนิผลคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนางาน ให้มี
ความเป็นระบบ มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ทันสมัยและกา้วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตรท์างการวัด และประเมนิผล
ทางการศึกษา  
  2.2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 
3. เป้าหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ  

    สมาชิกชุมชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขัน้พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน และ ได้รับการพฒันา ความรู้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้
ทันสมัยและก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลง ของศาสตร์ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 สมาชิกชุมชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการพฒันาความรู ้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้ทันสมัยและ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร ์ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  

 3.2.2 ได้แนวทางในการพฒันารูปแบบการวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา ที่มี
ความเป็นไปได้และเหมาะสมกบัสภาพบริบท  
 
4. วิธีด าเนินการ  

4.1 บรรยายพิเศษ  
- บทบาทของชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา กับการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ.  
- ขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลการศึกษา  
- การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
-แนวทางการใช้ข้อค่าถามเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้  
-การประเมินในศตวรรษที ่21  
-การจัดการเรียนรู้แบบ BBL 

  4.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแนวทางการพัฒนาระบบการวัดและประเมินในระดับสถานศึกษา  
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณ 9-10 ธันวคาม 2558  
2. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมผูเ้ก่ียวข้องเพื่อชี้แจงวิธีการ
ด าเนินกิจกรรม และมอบหมายภารกิจ 

16-20 มีนาคม 2559  

3. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 27-30 มีนาคม 2559  
4. ประชุมเชิงปฏบิัติการ         เมษายน 2559  
5. สรุปรายงานผลการจัดประชมุเชิงปฏิบัติการ  30   พฤษภาคม 2559  
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

รายการจ่าย 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่มผู้เข้าอบรม และวิทยากร 
(260x50) 

 
13,000  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600   
4. ค่าเดินทางวิทยากร (ค่าเครื่องบิน) 2,000   
5. ค่าเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 
   จ านวน 100  ชุด ๆ ละ 20 บาท 

 
 1,400 

รวม  20,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
7. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนกัวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย  

7.1 วิทยากรและผู้ทรงคุณวฒุ ิ 
7.2 สมาชิกชุมนุมฯ ได้แก ่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบคุลากรทางการศึกษา  
    7.3 นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1  
8. งบประมาณ  

เงินงบประมาณ 2559 จ านวน ในส่วน 20% จากแผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา โครงการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล งบด าเนนิงาน  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 สมาชิกชุมชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้ทันสมัย
และก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง ของศาสตร์ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
   9.2 ได้แนวทางในการพัฒนารปูแบบการวัดและประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีความเป็นไปได้และ
เหมาะสมกับสภาพบริบท  
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โครงการ           พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน ปีการศึกษา 2558  
        (กิจกรรมการจัดสอบ Pre O-NET) 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวไิลลักษณ์  จรูญโรจนว์ิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2558 – กุมภาพันธ์  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงได้จัดสอบเพื่อ
เตรียมความพร้อม (Pre O-NET) ส าหรับการสอบระดับชาติ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดการจัดสอบในวันที่ 26 - 27 
กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการน าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระยะเร่งด่วน  และเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถาม                 
ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงแบบทดสอบ O-NET                 
ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงก าหนดให้จัดสอบ Pre O-NET จ านวน 2 ครั้ง 
โดยครั้งที่ 1 จัดสอบภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  และครั้งที่ 2 ภายในต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 

2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในชั้นที่จะสอบ O-NET ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อ                
ให้มีเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียนได้ทันการ โดยเร่งรัดในการจัดสอนซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอน                          
ในชั้นเรียน และรายบุคคล ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการ
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 
 2.2  เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนด้อยที่พบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5,152 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,210 คน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน
ทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนทุกคน ได้สอบ Pre O-NET 
เพื่อมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะและรูปแบบคล้ายคลึงกับข้อสอบ O-NET 



55 
 

  3.2.2 โรงเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา มีการน าผลสอบ Pre O-NET ไปวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยของ
ผลคะแนนการสอบ ตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และรายบุคคล 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมชี้แจง การด าเนินการจัดสอบ  
ให้แก่ รอง ผอ.สพป.อบ.1 ศึกษานิเทศก์ และ
ประธานเครือข่ายสถานศึกษา  
และส่งมอบคู่มือจัดสอบ ให้แก่โรงเรียน  

วันที่ 14 ธ.ค.58 

กลุ่มนิเทศฯ 

2. จัดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
คร้ังที่ 1 
คร้ังที่ 2  

 
 

วันที่ 23 ธ.ค.58 
วันที่ 16-17 ก.พ.59 

ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา 

3. ก ากับติดตามการจัดสอบ และรายงานผลการ
จัดสอบ 
คร้ังที่ 1 
คร้ังที่ 2 

 
 

วันที่ 23 ธ.ค.58 
วันที่ 16-17 ก.พ.59 

- รอง ผอ.สพป.อบ.1 
- ศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่าย 

4. แจ้งผลคะแนนการทดสอบ และรายงาน             
ผลการจัดสอบให้แก่ โรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา 
คร้ังที่ 1 
คร้ังที่ 2 

 
 
 

วันที่ 29 ธ.ค.58 
วันที่ 20 ก.พ.59 

ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา 

5.  วิเคราะห์จุดเด่น จุดเด่น ผลสอบนักเรียน
รายบุคคลตามโครงสร้างข้อสอบ 
คร้ังที่ 1 
คร้ังที่ 2 

 
 

  วันที่ 4 ม.ค.59 
  วันที่ 21 ก.พ.59 

- ผู้บริหารโรงเรียน  
- ประธาน 
เครือข่ายสถานศึกษา 
- ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

6.  ก าหนดแนวทางการพฒันานักเรียน 
จัดสอนซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอนในชัน้
เรียน และรายบุคคล 
 

  วันที่ 5 ม.ค. – 25 ก.พ.59 - ผู้บริหารโรงเรียน 
- ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา 
- ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- คณะกรรมการพัฒนา
นักเรียนของเครือข่าย
สถานศึกษา 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานให้แก่ เขต
พื้นที่การศึกษาทราบ  

วันที่ 20 ก.พ.59 
ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา 

8. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานให้แก่ 
สพฐ.ทราบ 
คร้ังที่ 1 

 
วันที่ 15 ม.ค.59 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล
การศึกษา 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ค่า                
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 

จัดประชุมชี้แจงรองผอ.สพป.อบ. 1 
ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่าย  
จัดท าคู่มือการจัดสอบ Pre O-NET  
ก ากับติดตามการจัดสอบ  
Pre O-NET ในเครือข่ายสถานศึกษา 
การบริหารจัดการสอบ 
ของเครือข่ายสถานศึกษา 
การก ากับติดตามการจัดสอบและ     
ติดตามพัฒนานักเรียน 
การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทีม่ีความ
บกพร่องตามโครงสร้างข้อสอบ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

3,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

3,000 
 

งบรายหัว
นักเรียน 
30,000 
 
งบประมาณ
โรงเรียน 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ได้สอบ Pre O-NET  

2. ร้อยละ 100 ของครูที่สอนระดับชัน้
ประถมศึกษา 

    ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 น าผลสอบไป 
    วิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน               
    ในชั้นเรียน  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลสอบ  
    Pre O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่                 

จัดสอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากวา่ 50 
ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล 

    ในระยะเร่งด่วน 
 

1) การด าเนินการจัดสอบของเครือข่าย
สถานศึกษา 
 
1) วิเคราะห์และคัดแยกนักเรียน
รายบุคคลเปน็กลุ่ม เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน 
 
1) ก าหนดแนวทางการพฒันานกัเรียน
ที่มีผลการสอบต่ ากว่าร้อยละ 50 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
มาตรฐานที่มีคะแนนต่ า 
3) เร่งรัดการติวหรือจัดสอนซ่อมเสริม 

-แบบสอบถาม  
-แบบนิเทศติดตาม 
- แบบรายงานคะแนน                   
  ผลการทดสอบ Pre O-NET 
- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  โดยผลสอบระดบัโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  มีคะแนนเฉลี่ย สูงขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โครงการ           จัดเก็บข้อมูลผลการเรียน (GPA) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (SchoolMIS) และ 
         ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Grading System : SGS) ประจ าปีการศึกษา 2558 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดนุภัค  เชาว์ศรีกุล  นางวชัราภรณ์  จิตรมาศ  
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม  2558 –   31  พฤษภาคม   2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 

  ด้วยส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผลการเรียนโดย
พัฒนาแบบจัดเก็บแยกส่วนแต่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (SchoolMIS) และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Grading System : SGS) โดยที่ทั้งสองระบบเป็น Web 
Application ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถประมวลผล 
และส่งต่อข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ลดภาระงานซับซ้อนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 ใน
การนี้ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บผลการเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
ภายใต้ระบบบริหารสถานศึกษา โดยแยกเป็นสองส่วน คือ โรงเรียนประถมศึกษาจะใช้ระบบ SchoolMIS และโรงเรียน
มัธยมศึกษาจะใช้ระบบ Secondary Grading System ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเช่นเดียวกับโปรแกรม Student2551 และยังสามารถส่งต่อข้อมูลจากระบบ Data Management Center : 
DMC อีกด้วย ทั้งนี้ระบบจัดเก็บผลการเรียนทั้งสองระบบดังกล่าวนี้เป็นโมดูลการจัดเก็บข้อมูลของระบบ DMC ให้จัดเก็บ
ประมวลผลข้อมูลเป็นฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอร์มพิมพ์แบบ ปพ 1-3 และแบบปพ.อื่น ๆ ที่เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐานของ สพฐ. อันเป็นการตรวจสอบตัวตนของนักเรียน การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลและการส่งต่อ
ข้อมูลด้านการศึกษาของบุคคลในระบบ Samart Card ต่อไป ซึ่งปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จะเป็นปีเริ่มแรกในการ
จัดเก็บข้อมูลระบบนักเรียนรายบุคคล ระบบผลการเรียน และระบบบุคลากร ให้เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนี้       
จึงได้จัดท าโครงการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี               
การศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนจบการศึกษา ตลอดจนสามารถส่ง
ต่อข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์

  2.1. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนนักเรียน (GPA) เป็นฐานข้อมูลกลางให้สามารถส่งต่อข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน อาทิ งานข้อมูล GPA, งานจัดเก็บ ปพ.3 และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา อันจะ
ช่วยลดภาระงานซ้ าซ้อนของโรงเรียนในสังกัด โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (Web Application :  
SchoolMIS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ (http://schoolmis.obec.expert/) 

  2.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เกิดความช านาญในการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 

http://schoolmis.obec.expert/
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3. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 3.1 เชิงปริมาณ 

   - ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 251 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://schoolmis.obec.expert/) ที่สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการน ามาใช้งานอย่างทันที และเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ ICT ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
งานวัดและประเมินผลการศึกษาให้เกิดความช านาญในการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีระบบ
ฐานข้อมูลครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาอีกด้วย 
 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณ 9-10 ธันวาคม 2558  
2. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมผูเ้ก่ียวข้องเพื่อชี้แจงวิธีการ
ด าเนินกิจกรรม และมอบหมายภารกิจ 

16-20 มีนาคม 2559  

3. จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม 23-27 มีนาคม 2559  
4. ประชุมเชิงปฏบิัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหาร
สถานศึกษา แยกเปน็ 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 จ านวน 84 คน 
รุ่นที่ 2 จ านวน 84 คน และรุน่ที่ 3 จ านวน 83 คน  

เมษายน 2559  

5. สรุปรายงานผลการจัดประชมุเชิงปฏิบัติการ พฤษภาคม 2559  
 
 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

รายการจ่าย 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่มผู้เข้าอบรม (251x120)  30,120  
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่มคณะท างานและวิทยากร 
    (10x120) 

 
1,200  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600   
5. ค่าจัดท าCDคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 
   จ านวน 254 ชุด ๆ ละ  20 บาท 

 
 5,080 

รวม  40,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีฐานข้อมูลผลการเรียนนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  6.2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา และสามารถกรอกข้อมูลผลการเรียนผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตได้ 
  6.3 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดท าข้อมูลผลการเรียนนักเรียนโดยใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีฐานข้อมูลผลการเรียนนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://schoolmis.obec.expert/) 
  7.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สามารถกรอก
ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
  7.3 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีความพึงพอใจต่อ
การจัดท าข้อมูลผลการเรียนนักเรียนโดยใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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โครงการ           พัฒนาบุคลากรปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
        เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสากล  
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวไิลลักษณ์  จรูญโรจนว์ิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม   2558 –  30  กันยายน   2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการได้รับประสบการณ์ของเด็กวัยนี้ จะเป็นพื้นฐานส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
เป็นการบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี ตลอดจนสาระการเรียนรู้ใน
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ให้แก่
เด็กปฐมวัยจ าเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงเก่ียวกับการเคลื่อนไหวในสังคม โดยการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 เป็นแนวโน้มการ
จัดการศึกษาในปัจจุบันที่นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยทั่วไปแล้ว ยังต้องพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและการอยู่รวมกับผู้อื่น 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เ รียนมีการเรียนรู้ในบริบทจริง นอกจากนี้           
ในปี 2558 ประเทศไทยยังเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเซียนและสากล  จากความเคลื่อนไหวดังกล่าว บุคล ากร
ปฐมวัยต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ 
เทคโนโลยี และอาเซียน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฐมวัยมีความสามารถ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ของเด็ก
ปฐมวัยและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเซียนและสากล 
 2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรปฐมวัยให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการโดยการพัฒนา
ทักษะการคิดและการใช้ค าถาม 
 2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรปฐมวัยให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ตามหลักสูตร
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียน 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 บุคลากรปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จ านวน 198 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 198 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 บุคลากรปฐมวัยได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ตาม
หลักสูตร การคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี อาเซียน และทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 
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3.2.2 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผน และ
จัดท าหลักสูตรการอบรม  

เดือนเมษายน 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม เดือนเมษายน 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. จัดอบรมครูปฐมวัย เดือนพฤษภาคม 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 
4. การน าเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์

แบบบูรณาการที่สง่เสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปิัญญา ที่
เชื่อมโยงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 และการเตรียมความพร้อมสูอ่าเซียน
และสากล 

เดือนกันยายน 2559 - ศึกษานิเทศก์ประจ า 
   เครือข่าย 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
 
 
กิจกรรมที่ 3 
 
 
กิจกรรมที่ 4 
 
 

จัดประชุมคณะท างาน 
เพื่อวางแผนและจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรม 
จัดเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมและเกียรติบัตร 
จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัย 
 

การน าเสนอรูปแบบการ
จัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่สง่เสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ที่เชื่อมโยงการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 และการเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียนและ
สากล 

 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 

   8,000.- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 

2,000.- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 

2,000.- 
 
 
- 
 
 

8,000.- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 

2,000.- 
 
 

ใช้งบ
โรงเรียน 

 
 

8,000.- 
 

รวม
ทั้งสิ้น 

10,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
 
 



62 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม               
    มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ              
    จัดประสบการณ์การเรียนรูบู้รณา 
    คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ  
    เทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงอาเซียน และ 
    ทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา โดย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะแห่งทศวรรษที่ 
21 และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียนอยา่งน้อย 1 ภาษา 

- การประเมินความรู้ความเข้าใจ 
- สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

- แบบทดสอบ Pre – test 
- แบบทดสอบ Post – test 
 
 
 
 
- แบบสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
- แบบวัดทักษะด้านต่างๆ 
 
 
 
- แบบส ารวจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการของเด็ก
ปฐมวัยและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเซียนและสากล 
 7.2 บุคลากรปฐมวัยให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ 
ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียน โดยพฒันาทักษะการคิดและการใช้ค าถาม 
 7.3 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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โครงการ           ส่งเสริมกระบวนการประเมินพฒันาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
        ปีการศึกษา 2558  
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวไิลลักษณ์  จรูญโรจนว์ิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม   2558 –  30  กันยายน   2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็น
การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร 
และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546  เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าไปใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ   ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ  
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดประสบการณ์ที่เน้นการ
จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งการเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 12 ข้อ และคุณลักษณะ
ตามวัยขอเด็กอายุ 3-5 ปี  อันเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ครูผู้สอนต้องน าไปจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  และมีตระหนักในความส าคัญของการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและได้ด าเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในชั้น
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า โดยมอบหมายให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับ
จุดหมายที่เป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับน าผลไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ในการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้ในการประเมินในแต่ละโรงเรียน มีเครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 จึงเห็นควรที่จะต้องมีกรอบการประเมิน เครื่องมือ และ
วิธีการที่เหมือนกันทุกโรงเรียน จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมกระบวนการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะท าให้การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประเมินได้
ครอบคลุม และสอดคล้องกับจุดหมายที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อน าผลไปใช้ไปในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์

  2.1  เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2558  
   2.2  เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา  
   2.3  เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 
 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 บุคลากรครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จ านวน 198 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 198 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
       3 .2 .1 บุคลากรครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินพัฒนาการทั้ ง  4 ด้าน                    

ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  
  3.2.2 บุคลากรครูปฐมวัย สามารถรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตามแบบรายงานที่

ก าหนดได้ครบทุกโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. จัดประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อซักซ้อม

ความเข้าในในวิธีการประเมินและการ
รายงานผลการประเมินพฒันาการเด็ก
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 

เดือนมีนาคม 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. รายงานผลการประเมินฯ เดือนมีนาคม 2559 โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
4. รายงานผลการประเมินพฒันาการ เดือนเมษายน 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 
1 
 
 
 
 
2 

จัดประชุมบุคลาการปฐมวัยเพื่อชี้แจง
วิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา 2558 และ
การรายงานผลการประเมิน 
จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 

 
- 

 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
- 

 
10,000 

 
 
 

- 

 
10,000 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
10,000 

 
 
 
- 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม               
    มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ              
    ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4  
     ด้าน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมิน 
     และการรายงานผลการประเมิน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2   
    ได้รับการประเมนิพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสรุปรายงานผลการ 
    ประเมินเพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการ 
    วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- การประเมินความรู้ความเข้าใจ 
 
 
 
 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
- รายงานผลการประเมินพฒันาการ
เด็กปฐมวัย 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 บุคลากรครูปฐมวัยมีความรูค้วามเข้าในวีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม  
และสตปิัญญา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมนิที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  7.2 นักเรียนชั้นอนุบาลปทีี่ 2 ได้รับการประเมินพฒันาการทุกคน 
  7.3 โรงเรียนมีผลการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย และไปใช้ในการวางแผนพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวัย
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โครงการ           ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน    
        (Brain Base Learning :BBL) 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวไิลลักษณ์  จรูญโรจนว์ิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม   2558 –  30  กันยายน   2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยนับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน  และจะพัฒนามาก
ยิ่งขึ้นไปในอนาคต เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านต่างๆ มี
ความส าคัญยิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ เหล่านี้  
 สมองเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ การรู้จักสมองจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สมองของเด็กพัฒนาได้จากการท างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะความคล่องตัวของ
กล้ามเนื้อมัดเล็กจะพัฒนาได้ในช่วง 10 ปีแรก ดังนั้น หากมีการฝึกฝนเด็กให้ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจะท าให้สมองสร้าง
เครือข่ายเส้นใยสมอง ท าให้เด็กเกการเรียนรู้ได้เร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เด็ก
ควรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจะท าให้เกิดองค์ความรู้ที่ถาวร ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้รับ
ความสนใจ และบุคลากรทางการศึกษามาก โดยนักการศึกษาพบว่าสมองมนุษย์สามารถท างานพร้อมกัน  8 ระบบใน
ลักษณะกระจายตัวเชื่อม ดังนั้น สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ภาษา สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ค านวณและตรรกะ  สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง  ระยะและมิติ  รวมถึงสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและ
จังหวะ  สามารถท างานและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  ซึ่งจะลบล้างความเชื่อเดิมที่ว่าสมองมนุษย์ท างานแบบแยกส่วน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานสมองตามแนวใหม่นี้ คือกุญแจส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้รับการยกระดับและ
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 จึง
เห็นความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BRAIN-BASE  
LEARNING :BBL) ไปปรับใช้เตรียมการได้ โดยจะเห็นว่าแนวทางหลายอย่างปฐมวัยจัดอยู่แล้ว  คือ 6 กิจกรรมหลักใน
กิจกรรมประจ าวัน  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  ซึ่งผู้บริหาร  ครู  ผู้สอนควรส่งเสริมและเน้นให้
จริงจัง  เพราะเป็นนโยบายระดับชาติ จึงจัดให้มีโครงการนี้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
           
 
2. วัตถุประสงค ์

   2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมองในเด็กปฐมวัย ตามแนวการจัดการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
         2.2 เพื่อให้บุคลากรปฐมวัยได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวการจัดการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
        2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฐมวัยสามารถพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทาง BBL  
และส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ได้แก ่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม   และด้านสติปัญญา  ได้อย่าง
ครอบคลุม   



67 
 

3.เป้าหมาย  
   3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 บุคลากรครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 198 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 198 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 บุคลากรครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมองในเด็กปฐมวัย ตามแนวการจัดการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน และออกแบบการจัดประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย ตามแนวการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) 
      3.2.2 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญาสูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามหลักการ BBL 

เดือนมิถุนายน 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

เดือนกรกฎาคม 2559 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. คัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี เดือนสิงหาคม 2559 โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 2559 โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
 
 
กิจกรรมที่ 3 
 
กิจกรรมที่ 4 
 

จัดประชุมชี้แจงแนว
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามหลักการ 
BBL 
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
คัดเลือกรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ที่ด ี
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
 

- 
 
- 

 
5,000 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 
- 

 
5,000 

 
- 
 
 

5,000 
 
- 

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 
5,000 

 
- 
 
 

5,000 
 
- 

 

 รวม - 5,000 5,000 10,000 - 10,000 

 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม               
    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
สมองในเด็กปฐมวัยตามแนวการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเปน็ฐาน BBL             
 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใชส้มองเป็นฐาน
ได้อย่างเหมาะสม 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2   
    ได้รับการประเมนิพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่
ใน  ระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
 

- การประเมินความรู้ความเข้าใจ 
 
 
 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
 
- ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน 
 
- รายงานผลการประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสังเกตการจัดประสบการณ์ 
 
 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
 
- แบบรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 บุคลากรครูปฐมวัยมีความรูค้วามเข้าในเก่ียวกับการพัฒนาสมองในเด็กปฐมวัย ตามแนวการสอนโดยใช้สมอง
เป็นฐาน (BBL)  
  7.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน ที่
หลากหลาย  
  7.3  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน           
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โครงการ   ส่งเสริมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน             
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทน์ภัส ปภินวชั  นางวราพร ดาราศาสตร์  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม   2558 –  30  กันยายน   2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 

 ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก องค์ความรู้ที่ส าคัญของโลกส่วนใหญ่ถูกบันทึกและ
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษปี พ.ศ. 2557 ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเป็นเครื่ องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาตน  อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและการเตรียมพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนขึ้น โดยให้ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ที่เป็นสากล ได้แก่ The common European Framework of  Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบ
ความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียน
การสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู และรวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ทั้งนี้หน่วยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานในท้องถิ่น และสถานศึกษาจะต้องน านโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนต่อไป  
 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อด าเนินการส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุตามบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และเน้นการเรียนรู้
เพื่อสื่อสารได้จริงในชีวิตประจ าวัน   

2.2  เพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส ด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ได้
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR เน้นการเรียนรู้เพื่อสื่อสารได้จริงในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่อาชีพ 

2.3 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR  

2.4 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกลุ่มระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR 
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2.5 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการประเมินสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง 2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง 3) โรงเรียนที่มีความพร้อม
น้อย 

2.6 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education 
English Resource Center : PEER Center) ให้สามารถด าเนินงานการบริหารจัดการศูนย์ได้อย่าง     มีประสิทธิภาพ 

2.7 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ครูผู้ประสานงานศูนย์ PEER Center ครูวิทยากรแกนน าภาษาอังกฤษ และครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐานสากล CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  
3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้

เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันและประกอบ
อาชีพได้ 

3.1.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR 

3.1.4  มีระบบฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกลุ่มระดับความสามารถกรอบมาตรฐานสากล CEFR 
3.1.5  มีระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนที่มี

ความพร้อมสูง โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง และ โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย 
3.1.6  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(Primary Education English Resource 

Center : PEER Center) สามารถด าเนินงานบริหารและจัดการศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.7  ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) ครูผู้

ประสานงานศูนย์ PEER Center ครูวิทยากรแกนน าภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล 
CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  

3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 

3.2.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัด ประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR 

3..2.4 มีระบบฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกลุ่มระดับความสามารถกรอบมาตรฐานสากล CEFR 
3.2..5  มีระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนที่มี

ความพร้อมสูง โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง และ โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย 
3.2.6  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(Primary Education English Resource 

Center : PEER Center) สามารถด าเนินงานบริหารและจัดการศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2.7 ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) ครูผู้
ประสานงานศูนย์ PEER Center ครูวิทยากรแกนน าภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาองักฤษแบบเข้ม (O-NET) ป.6 และ ม.3  พ.ย.58 - ม.ค.59  
  และรายงานผลภายในเดือน  มี.ค.59  
2. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสร้างความร่วมมือ   
  ภายในเครือข่าย PEER Center โดยจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.ค. - ก.ค. 2559  
  ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   
3. การพัฒนาครูภาษาอังกฤษตน้แบบ  Boost Camp (Teacher Training)  เม.ย.- พ.ค. 59  
4. จัดการเรียนการสอนวชิาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ (English Bilingual  เม.ย.- พ.ค. 59  
  Education : EBE) ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. 3 วิชา ได้แก่    
  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ศิลปะ   
5. ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครู จัดกลุ่มและพัฒนาตามระดับ      มิ.ย.- ก.ค. 59  
  ความสามารถ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้รับการประเมิน   
6. พัฒนานักเรียน โดย ครูภาษาอังกฤษต้นแบบ  Boost Camp (Teacher  พ.ค. 59-31 มี.ค. 59  
  Training)  ในโรงเรียนที่ปฏิบตัิการสอน       
7. การนิเทศติดตามการด าเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ก.ค.- ส.ค. 59  
   ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(PEER Center) และนิเทศติดตามการ   
   จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน   

 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.    แหล่งงบประมาณ 

( )   เงินงบประมาณ (    )  เงินอุดหนุน  (    )   เงินนอกงบประมาณ (    )   อื่นๆระบุ................ 

6.  การประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐานสากล CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารในชีวติประจ าวันได้  
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอน และ
การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐานสากล CEFR 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย 5 % 

- นิเทศครูผู้สอน 
- ทดสอบนักเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณ ์
 

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถามพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา มีความรู้ความสามารถและ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในการสื่อสารได้ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  

7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอตต้น มีความรู้ความสามารถและ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ในการสื่อสารได้ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพได้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  

7.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐานสากล CEFR 

7.4  มีระบบฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกลุ่มระดับความสามารถกรอบมาตรฐานสากล CEFR เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนงานส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

7.5  มีระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนที่มี
ความพร้อมสูง โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง และ โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

7.6 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Eucation English Resource 
Center : PEER Center) สามารถด าเนินงานบริหารและจัดการศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.7 ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) ครูผู้ประสานงาน
ศูนย์ PEER Center ครูวิทยากรแกนน าภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้และความเข้าใจในด้านการ
บริหารจัดการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ           พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ  วะรงค์   นางชุตปิภา  วรเดชนนัทสกุล  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558 –  30  กันยายน  2559 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550 ถึง 2554)  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึง
สิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา  ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาได้มี
การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน  
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ถือเป็นภาระความรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  และประสบความส าเร็จในการเรียน  ดังนั้น  เพื่อเป็นการประกันสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาการประเมินคุณภาพ  และโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทาง
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบ ของ “การจัดการเรียนร่วม” เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ในการศึกษา 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เรียนร่วม จ านวน 115 โรง จ าแนกนักเรียนเป็น 9 ประเภท ความพิการ จ านวน  967 คน ทั้งนี้                 
ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  จ านวน 19  โรง  สามารถรองรับเด็กพิการได้ 258  คน (ข้อมูล
ข่าวสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2558  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1)    การ
ด าเนินการจัดการเรียนร่วมใช้รูปแบบ    การบริหารจัดการโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  และการบริหาร
จัดการทั้งระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษรายบุคคล  ดังนัน้  
ในปีการศึกษา 2559  จึงมีนโยบายสร้างความเข้มเข้มแข็ง ให้โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทั้ง 56  โรง  โดยจัดให้เด็กพิการทุก
คนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ได้พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวมที่เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  อ าเภอละ          
1 โรงเรียน จ านวน 5  โรงเรียน เพื่อเพิ่มเติมทางเลือกให้กับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนพิการทั้งยังเป็นการยกระดับ
คุณภาพ การจัดการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ 

   2.1   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพิการได้อย่างสิทธิและการบริการอย่างทั่วถึง   
ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้ 
  2.2 นักเรียนพิการทุกคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ที่จัดการเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสมและได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 
  2.3  นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ 
ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
 2.4  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดเรียน
ร่วม/เรียนรวม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนจัดการเรียนร่วม จ านวน 56 โรงเรียน 

        -   ผู้บริหารโรงเรียนจัดการเรียนร่วม   56 โรงเรียน 

        -   ครูผู้สอนโรงเรียนจัดการเรียนร่วม  56  โรงเรียน 

        -   นักเรียนมีความบกพร่อง จ านวน  277 คน 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ผู้บริหารและครูผู้สอน ร้อยละ 80 – 100  มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการคัดกรอง  การจัดท าแผน 

การเรียนรายบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้(IIP) 

  3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 – 100  ได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล   

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1 

      บริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม
และเรียนรวม 

กิจกรรมที่ 2 

       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 

       จั ดการ เ รี ยนการสอน เพื่ อพัฒนา
นักเรียนพิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ
และการจัดสื่ อสิ่ งอ านวยความสะดวก  
บริการ และความช่วย เหลืออื่น ใดทาง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1  ตุลาคม   2558 

ถึงวันที่  30  กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

นางฉวีวรรณ   วะรงค์ 

นางชุติปภา  

    วรเดชนันทสกุล 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่  4 

ระกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน ฯ
กิจกรรมที่  5 

พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วมฯ 

กิจกรรมที่  6 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน               

  

 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที่ 

 

กิจกรรม/รายการ 

 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 

 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

  กิจกรรมที่  1                 
    บริหารจัดการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการฯ 
 กิจกรรมที่  2 
    พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
กิจกรรมที่  3 
    จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนพิการตามความ
ต้องการจัดสื่อ สิ่งอ านวยความ
สะดวก  
กิจกรรมที่  4    
   ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วม 
กิจกรรมที่ 5   
  พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
การศึกษา 
กิจกรรมที่  6     
    นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 

70,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
      - 
    

  
     -   
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
70,000 
   
 
10,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 

 รวม  65,000 35,000 100,000 - 100,000 

  (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ  80 ของคนพิการได้รับ
บริการระบบดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละ  80  ของระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยสีารสนเทศด้านคนพกิารใน
การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและ
สามารถใช้ข้อมูลเชื่อมโยงกนัได ้ 
3. ร้อยละ 80  ของคนพิการได้รับ
บริการ  สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 
4. ร้อยละ  80 ของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ มีระบบ   
การประกันคุณภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสาขา
ห้องเรียน  และเครือข่าย ครอบครัว 
ชุมชน  ที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการ
อย่างหลากหลายและครอบคลมุทุก
พื้นที่   

 
 
 
สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ ์
บันทึกข้อมูล  ประเมิน  ทดสอบ 

 
 
 
แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
แบบประเมนิ   แบบทดสอบ 
แบบบนัทึกแผนการจัดการเรียนรู้ 
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
รูปภาพ  ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ พัฒนานักเรียนได้   
ทั้ง 3 ด้าน 
 7.2   ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (IEP) และ(IIP) และคัดกรองนักเรียนพิการได ้
 7.3   คนพิการได้รับบริการสื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
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โครงการ           ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต / ห้องสมุด 3 ดี 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรีชา  ทาศิริ  นางธนพร  ค านวน  นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558 –  30  กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

  การอ่านและการใช้ห้องสมุดของคนไทยในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่ง
น้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี  และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและ
แรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน  ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่านหนังสือจน
เกิดเป็นนิสัย  จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห ์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด 3 ดี  เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการ
สอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับพื้นที่  จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชวีิต/ห้องสมุด 3 ดี  ประจ าปีงบประมาณ 2559 ขึ้น  เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก  สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็น
ความส าคัญของการอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าศึกษาหา
ความรู้ ค้นคว้า และสะดวกในการท ากิจกรรมให้มากขึ้น สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้        
ปี 2552 – 2561  เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และตาม
เป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2554 -2561   
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ        
การการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด 3 ดี ดังนี้ 
  1) จัดกิจกรรมประกวดรักการอ่านของ นักเรียน ทุกระดับชั้น  
  2) จัดการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุด 3 ดีให้ได้มาตรฐานของ สพฐ. 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมชีีวิต/ห้องสมดุ 3  ดี ของโรงเรียนในสังกัด 
  2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนก าหนดเวลาในการอ่านหนังสือที่นอกจากหนังสือเรียนของนักเรียนและบุคลากร        
ในโรงเรียน 
   2.3 เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชู  นักเรียน  ทุกระดับชั้นที่พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานีเขต 1 จ านวน  ๒๕๑ โรง เข้า
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมชีีวิต/ห้องสมุด  3 ด ี
  3.1.2 การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน   นักเรียน ทุกระดับชัน้  ตัวแทนในระดบัเครือข่ายๆละ  1 คน/โรง   
จ านวน  25 เครือข่ายสถานศึกษา 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนในสังกัด  พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด ๓ ดี ที่เอื้อต่อการด าเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  สามารถกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ธันวาคม  2558 นางธนพร ค านวน 

2 ขออนุมัติจัดท าโครงการ/แต่งตัง้คณะกรรมการ สิงหาคม  2559 นายปรีชา ทาศิริ  
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย 
และนางธนพร ค านวน 

3 จัดการประกวดนักเรียนรักการอ่านและการนิเทศ
ติดตาม 

กันยายน  2559 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

4 รายงานผล กันยายน  2559 นางธนพร ค านวน 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 - - - - - - 

 กิจกรรมที่ 2 - - - - - - 

 กิจกรรมที่ 3 
3.1 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3.3 ค่านิเทศติดตาม 

6,000 
 
 
 
 
25,000 

 
 
 
50,000 

   - 
 

  31,000 50,000  81,000 - - 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครู /โรงเรียนที่จัดกิจกรรมรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 
2. ร้อยละของการประกวดกิจกรรมรักการอ่านนักเรียน  

 

สอบถาม 
ประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมนิ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1. ครู /โรงเรียนที่จัดกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด 3 ดี  ร้อยละ 90 
 7.2  นักเรียน ทุกระดับชั้น  ทีป่ระกวดกิจกรรมรักการอ่าน   ร้อยละ 90 
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โครงการ           พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2559 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ  วะรงค์  นางสาววัชรากร  ตระการไทย นายรวินนัท์ หมื่นสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558 –  30  กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็น
ผลสัมฤทธิ์ชัดเจน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเป็นกลยุทธ์ จุดเน้นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยทุกระดับชัน้ และสนองนโยบาย ให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามแนวทางประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด 
 2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยทุกระดับชั้น 
 2.3 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ในการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดค า แนวทางพัฒนาการทางสมอง 
(BBL) และส่งเสริมการฝึกทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน 
 2.4 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้ึนไป
ทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
       3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด    มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  
ร้อยละ 5 
       3.1.3 ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ได้รับการพัฒนา จ านวน 250 โรงเรียน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
        3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด    มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
   3.2.3 ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนา ส่ งเสริม และสนับสนุนเกี่ยวกับ         
การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 นางฉวีวรรณ  วะรงค ์

2 การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดค าเพื่อการอ่าน
ออกเขียนได้ 

มีนาคม - กันยายน 2559 นางสาววชัรากร  
ตระการไทย 

3 การเร่งรัดพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้
วรรณคดีเป็นฐาน ตามแนวทางประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ(PISA) 

มกราคม - กันยายน 2559 นางสาววชัรากร  
ตระการไทย 

4 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง(BBL) 

ตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 นางสาววชัรากร  
ตระการไทย 

5 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่น
ร่วมจัดการเรียนรู้(ทวิภาษา/ภาษาไทย-ท้องถิ่น) 

ตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 นายรวินนัท์  หมื่นสุข 

6 การคัดเลือกผู้ อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ ประสบ
ผลส าเร็จเพื่อรับโล่รางวัลเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2559 

กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 นายรวินนัท์  หมื่นสุข 

7 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี 2559 

กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 นางฉวีวรรณ  วะรงค ์

8 การไปราชการประชุม สัมมนาฯของผู้รับผิดชอบ 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 ผู้รับผิดชอบสาระ การ
เรียนรู้ภาษาไทย 

9 การประชุม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2559 ผู้รับผิดชอบสาระ การ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

1.  การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียน - 30,0000- - - 30,0000- 
2. การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดค าเพื่อการ
อ่านออกเขียนได้ 

- 40,000.- - - 40,000.- 

3. การเร่งรัดพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดย
ใช้วรรณคดีเป็นฐาน ตามแนวทาง (PISA) 

- 40,000.- - - 40,000.- 

4. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง(BBL) 

- 40,000.- - - 40,000.- 

5. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่น
ร่วมจัดการเรียนรู้(ทวิภาษา/ภาษาไทย-ท้องถิ่น) 

- 20,000.- - - 20,000.- 

6. การคัดเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

- 6,000.- - - 6,000.- 

7. กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2559 

- 30,000.- - - 30,000.- 

8. การไปราชการประชุม สัมมนาฯของผู้รับผิดชอบ 
และผู้เกี่ยวข้อง 

- 20,000.- - - 20,000.- 

9. การประชุม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - 3,000.- - - 3,000.- 
รวม - 229,000 - - 229,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

การทดสอบ 
การอ่านการเขียน 

เครื่องมือทดสอบ 
การอ่านการเขียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ของโรงเรียนในสังกัดมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

การทดสอบ O-NET,NT แบบทดสอบ   O-NET,NT 

3. ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนเก่ียวกับการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
ที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน 

การประเมิน 
 

แบบประเมนิ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  
 7.3 ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด ได้รบัการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนนุเก่ียวกับการปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชดัเจน 
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โครงการ                    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558   
      (กิจกรรมการจัดสอบ NTและข้อสอบกลาง)  
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวชัราภรณ์  จิตรมาศ กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  พฤศจิกายน  2558  –   31  พฤษภาคม  2559  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โดยวัดความสามารถพื้นฐานส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล 
(Reasoning Abilities)   และการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญ
ที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษา
ของชาติ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (NT) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง สามด้าน ด้าน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  ทุกด้าน  และ
น าผลการทดสอบด้วยข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 น ามาเป็นสัดส่วนคะแนนในการตัดสิน
ผลการเรียนร้อยละ 20 จึงได้ประเมินความสามารถผู้เรียนระดับชาติ NT ประจ าปีการศึกษา 2558  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
และด าเนินการทดสอบด้วยข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ก าหนดการจัดสอบNT ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และการทดสอบด้วย
ข้อสอบกลาง ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2559  เพื่อให้สถานศึกษาได้น าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป  

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อก าหนดแนวด าเนนิการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน                    
ปีการศึกษา 2558 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏบิัติไดจ้ริงตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา  
และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของส่วนกลาง  

 2.2 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผู้เรียน            
ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการชุดต่างๆ ศูนยป์ระสานการสอบ โรงเรียน/สนามสอบ ยึดถือปฏิบัติเปน็แนวทางในการ
ด าเนินงาน   
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 2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่  3  ส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้อยที่พบ ทั้ง
รายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 วิเคราะห์ลการทดสอบดว้ยข้อสอบกลาง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนด้อยที่พบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3,542 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนทุกคน 
  3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10,000 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนทกุคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนทุกคนได้สอบ NT 
   3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนได้รับการประเมินด้วยข้อสอบกลาง 
    3.2.3  โรงเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา มีการน าผลสอบ NT ไปวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยของ           ผล
คะแนนการสอบ ตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
รายบุคคล 
   3.2.4 โรงเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา มีการน าผลสอบด้วยข้อสอบกลางไปวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยของ
ผลคะแนนการสอบ ตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และรายบุคคล 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนด าเนนิการกรอกข้อมูลนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 3  

15 ธันวาคม 2558 – 10 
มกราคม 1559 

นายทะเบียนวัดผลโรงเรียนทุก
โรงเรียน 

2 จัดประชุมชี้แจง การด าเนินการจัดสอบ 
ให้แก่ รอง ผอ.สพป.อบ.1 ศึกษานิเทศก์ 
และประธานศนูย์สอบ  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2559 นางวชัราภรณ์  จิตรมาศ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

3 จัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 วันที่  9 มีนาคม 2559 ประธานศูนยส์อบ 
4 ก ากับติดตามการจัดสอบ และรายงานผล

การจัดสอบ 
วันที่ 9 มีนาคม 2559 - รอง ผอ.สพป.อบ.1  

- ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย 
5 จัดสอบด้วยข้อสอบกลาง นักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 ,5 ม.1 และม.2  
ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 

2559 
ประธานเครือข่าย 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

6 ก ากับติดตามการจัดสอบ และรายงานผล
การจัดสอบ 

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 
2559 

- รอง ผอ.สพป.อบ.1  
- ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7 แจ้งผลคะแนนการทดสอบ และรายงาน
ผลการสอบให้แก่ โรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา 

วันที่ 18 เมษายน  2559 ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

8  วิเคราะห์จุดเด่นผลสอบนักเรียน
รายบุคคลตามโครงสร้างข้อสอบ 

วันที่ 20 เมษายน 2559 - ผู้บริหารโรงเรีย 
- ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

9 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานใน
ภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
เครือข่าย รวมทั้ง ระดับสถานศกึษา 
ให้แก่สพฐ.ทราบ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางวชัราภรณ์  จิตรมาศ และ 
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

 
 5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 
3,5 
 
     
 
 
กิจกรรมที่ 
4,6 
 

โรงเรียนด าเนนิการกรอก
ข้อมูลนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 3  
จัดประชุมชี้แจง การ
ด าเนินการจัดสอบ ให้แก่ 
รอง ผอ.สพป.อบ.1 
ศึกษานิเทศก์ และประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา  
จัดสอบ NT ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
และการทดสอบด้วย
ข้อสอบกลางชัน้ ป.2,4,5 
ม.1,และ ม.2 
ก ากับติดตาม                     
การจัดสอบของสนามสอบ 
NT ในศูนยส์อบ 
หมายเหตุ ใช้งบประมาณ 
สพฐ.ในการจัดท า
แบบทดสอบ 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 
 
 
 

งบนิเทศ 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 7 
 
 
 
กิจกรรมที่ 8 
 
 
กิจกรรมที่ 9 
 
 

แจ้งผลคะแนนการทดสอบ 
และรายงานผลการสอบให้แก่ 
โรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา 
วิเคราะห์จุดเด่นผลสอบ
นักเรียนรายบุคคลตาม
โครงสร้างข้อสอบ 
สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานในภาพระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา ระดบั
เครือข่าย รวมทั้ง ระดับ
สถานศึกษาให้แก่ สพฐ.ทราบ 
หมายเหตุ ใช้งบประมาณ 
สพฐ.ในการจัดทแบบทดสอบ 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 ได้สอบ NT  

2. ร้อยละ 100 ของครูที่สอนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2, 3,4, 5 ม.1และม.2 น าผล
สอบไป วิเคราะห์และปรบัปรุงการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน  

1) การด าเนินการจัดสอบของศูนย์
สอบและสนามสอบ 
1) วิเคราะห์และคัดแยกนักเรียน
รายบุคคลเปน็กลุ่ม เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 
 

-แบบสอบถาม  
-แบบนิเทศติดตาม 
- แบบรายงานคะแนน                   
  ผลการทดสอบ NT 
 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีผลสอบ NT มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ า
กว่า 50  ได้รับการพัฒนาเปน็รายบุคคลต่อไป 

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2,4,5 ม.1 และม.2 ที่มีผลสอบด้วยข้อสอบ
กลางมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า 50  ได้รับ
การพัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไป 

1) ก าหนดแนวทางการพฒันานกัเรียน
ที่มีผลการสอบต่ ากว่าร้อยละ 50 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

- แบบรายงานคะแนน                   
  ผลการทดสอบ NT 

- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา  2558  โดยผลสอบระดับโรงเรียน และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในความสามารถทั้งสามด้าน คือด้านภาษา ดา้นจ านวน และด้านเหตุผล และในภาพรวม สงูขึ้น
ร้อยละ 5 ขึ้นไป ทุกดา้น  
 7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2,4,5 ม.1 และม.2 มีผลสอบด้วยข้อสอบกลางในภาพรวมและเป็นรายดา้นมี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ร้อยละ50   
 7.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2,3,4,5 ม.1 และม.2 ได้รับการพัฒนาในระดบัชัน้สูงขึน้ต่อไป 
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โครงการ     ติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคับ ตลอดจนจบ 
   ตามหลักสูตร เพื่อลดนักเรียนออกกกลางคัน และสง่เสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
    เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด   ไขแสง  นางลาวัลย์ฉวี   ศรีงาม 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2558 –  ตุลาคม  255 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพสงัคมไทยในปัจจบุันนี้  เป็นสังคมแห่งการแข่งขันซึ่งจะแฝงในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นดา้นการค้า
ธุรกิจซึ่งจะมุ่งเน้นผลประโยชนส์ู่ผู้ผลติที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเป็นส่วนใหญ่  , ด้านการเกษตรที่เกษตรกรผู้ท าสวนไร่นา
จริง ๆ จะได้รบัผลประโยชนน์้อยกว่าผู้เป็นพ่อค้าคนกลาง  หรือแม้แต่ด้านการศึกษาซึง่หากจะมองบริบทโดยรวม 
การศึกษาน่าจะเป็นกลไกที่สง่เสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคนจะรับได้  แต่ใน
สภาวะกาลปัจจุบนั กลับไม่ได้เป็นเชน่นัน้  ด้านการศึกษากลบัเป็นจุดเร่ิมต้นของธุรกิจอีกแนวหนึ่งซึ่งผู้บรโิภค โดยตรง คือ 
“ นักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพของครูผู้สอน ” ซึ่งจะออกมาในรูปของการ
เรียนพิเศษ  หากผู้ปกครองคนใดไม่สามารถรองรับค่าใช้จา่ยในส่วนนีไ้ด้ การเรียนในโรงเรียนจงึดูเหมือนจะไม่เต็มที่
เท่าที่ควร  ในฐานะทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  เป็นหน่วยงานตน้สงักัดของโรงเรียน
ในสังกัด ที่เปิดสอน ในระดบั อนุบาลปทีี่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ( โรงเรียนขยายโอกาส ) ได้ด าเนินการผลักดัน และ
ควบคุมดูแล รวมทั้งพฒันาเทคนิคด้านการสอนให้กับครูอยู่เสมอ  นอกจากนั้น การปลูกจิตส านึกให้ครูซึ่งเปรียบเสมือน
ผู้ให้ ได้ตระหนักถึงบทบาท และความรับผดิชอบอันยิง่ใหญ่นี้  ก็เป็นภาระหน้าที่ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไม่เคยมองข้าม  

โครงการเปิดกว้างสู่การเรียนอย่างทั่วถึง พึงลดความเสีย่งออกกลางคัน และมุ่งมัน่สู่ความประพฤติ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างมีประสทิธิภาพ  ซึ่งผลจาการปฏิบัติ
นี้เองจะสามารถลดปัญหาเด็กออกกลางคัน และสามารถส่งเสริมความประพฤติของเด็กให้เป็นไปตามวัย และไมส่ร้าง
ปัญหาให้กับสังคมได ้
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อจัดให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รบัการศึกษาภาคบงัคับครบทุกคน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาเรียนจบหลักสูตรตามที่ก าหนดทุกคน 
 2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนออกกลางคันมีจ านวนลดลง  
 2.4 เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคบั 
   2.5 เพื่อรายงานผลการรับนักเรียน และการติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน 
  2.6 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษาทึ่เก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รบัทราบ การรับนักเรียน 
และการติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน  
  2.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มข้ึน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1   ร้อยละ 100 ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เรียนครบตามหลักสูตรการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

 3.1.2   ร้อยละ 95  ของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา   2558 เข้าเรียนต่อ 
ในสายสามัญ  และสายอาชพี   
  3.1.3  ร้อยละ  90  ของจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสได้รบัการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคบัตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  3.1.4  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง ร้อยละ 3 
  3.1.5  ร้อยละ  100  ของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน  
 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนในแต่ละระดบัชัน้ได้รับความรู้ และเรียนจบตามหลักสูตรการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  3.2.2  นักเรียนที่จบชัน้มัธยมศกึษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2558  สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสายสามัญ  และ
สายอาชีพ   
  3.2.3 นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทัว่ถึงจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  3.2.4 นักเรียนออกกลางคันมีจ านวนลดน้อยลง 
  3.2.5 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูล

และรายงาน การรับนักเรียนปีการศึกษา  2558 
ธันวาคม  2558  ถึง 
กุมภาพันธ์  2559 

นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

2 การส ารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้
นักเรียนเข้าเรียนอย่างทั่วถึง  เพื่อลดอัตราเสี่ยง 
ออกกลางคัน และส ารวจข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 
ที่ประสงค์เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2558 

นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

3 การรณรงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้นักเรียนที่เสี่ยง
ต่อการออกกลางคัน และเด็กด้อยโอกาส  
ได้เข้าเรียนจนจบตามที่หลักสูตรก าหนด 

พฤศจิกายน  2558
กุมภาพันธ์ 2559 

นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามนักเรียน 
เข้าเรียนชั้น ป.1 , ม.1 , ม.3 , ปีการศึกษา 2559  

มิถุนายน  2559 นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

5 ติดตามผลการรับนักเรียนและตดิตามประชากร           
วัยเรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงประจ าปี   2559 

มิถุนายน   2559 นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

6 การรายงานผลการด าเนนิการการรับนักเรียนและ
ติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
ประจ าปี   2559 

 

มิถุนายน  – ตุลาคม 2559   นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย  วัสด ุ รวม 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการกรอก

ข้อมูลและรายงาน การรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2559 

 2,000    2,000 

2 การส ารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างทั่วถึงเพื่อลดอัตราเสี่ยง
ออกกลางคัน และส ารวจข้อมูล นร. ชั้น ม. 3  
ที่ประสงค์เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ  

 5,000    5,000 

3 
 

การรณรงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้นักเรียนที่
เสี่ยงต่อการออกกลางคัน และเด็กด้อยโอกาส  
ได้เข้าเรียนจนจบตามที่หลักสูตรก าหนด 

 3,000    3,000 

4 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามนักเรียน 
เข้าเรียนชั้น ป.1 , ม.1 , ม.3 ,  
ปีการศึกษา 2559 

 7,500    7,500 

5 
 

ติดตามผลการรับนักเรียนและตดิตามประชากร
วัยเรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงประจ าปี   2559 

 7,500    7,500 

6 
 

การรายงานผลการด าเนนิการการรับนักเรียน
และติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนอย่าง
ทั่วถึงประจ าปี   2559 
 

 5,000    5,000 

 รวม  30,000    30,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ รูปแบบการประเมิน ผู้ประเมิน 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งส่งขอ้มูลตามแบบกรอก
ข้อมูลการรับนักเรียน ร้อยละ 100 

-การสังเกต 
-แบบส ารวจข้อมูล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.อุบล ฯ เขต 1 

2. ศูนย์ประสานงาน ฯ ทุกแห่ง จัดโครงการเพื่อลด
อัตราเสี่ยงการออกกลางคัน และโครงการรณรงค์ให้ 
นร. ชั้น ม.3  ที่ประสงค์เรียนตอ่สายอาชีพ อย่างน้อย 1 
โครงการโดยให้สอดคล้องกับจ านวนนักเรียน และสภาพ
ความพร้อมของแต่ละศูนย์ ฯ  

-แบบประเมนิคุณภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.อุบล ฯ เขต 1 

3. การนิเทศติดตาม โครงการของแต่ละศูนย์ ฯ  เพื่อ
รวบรวมข้อมูล , สรุป และรายงานผล 

-แบบสรุปข้อมูล 
-แบบรายงานข้อมูล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.อุบล ฯ เขต 1 

 
 



90 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1. โรงเรียนสามารถลดปัญหานักเรียนออกกลางคันในระดับประถมศึกษา และมัธยมตน้ได้มากข้ึน  
 7.2 นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้รับความรู้ และเรียนจบตามหลักสูตรการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 7.3 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สามารถสอบเข้าเรียนต่อสายอาชพี เพิ่มข้ึน 
 7.4 นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบงัคับตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 7.5  ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอยา่งทั่วถึง 
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โครงการ    ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ดา้นการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเศษ ปากหวาน  นายไพฑรูย์ ตระการไทย  นางสิทธิพร ไขแสง  นายรวนิันท์ หมืน่สุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤษภาคม 2559  -  31  สิงหาคม   2559 
 
1. หลักการปละเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยัง
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ดีเด่นจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนของชาติ 
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซึ่งจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต 
 นอกจากนี้ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าส่งเสริม 
สนับสนุน งานของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติดังนั้น ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลงานลูกเสือ ได้เห็นความจ าเป็นดังกล่าว โดยเฉพาะทักษะในการฝึกระเบียบ และการเรียน  
การสอนลูกเสือ ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงก าหนดจัด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                      
ในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ            
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้อย่างดีเยี่ยม 
 2.2 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครู ผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ และสามารถ 
น าความรู้ และทักษะทางการลูกเสือ ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีระเบียบ วินัย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้เป็นอย่างดีจาก 
ทุกเครือข่าย ในสังกัด สพป.อบ.1 จ านวน   251 โรงเรียน 
 3.1.2 คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมลูกเสือได้เป็นอย่างดี เครือข่ายละ 3 
โรงเรียนเพื่อจัดการประกวดโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ 
 3.1.3 จัดประกวดการสอนกิจกรรมทางลูกเสือ ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เช่น การประกวดระเบียบแถว 
หรือการประกวดการจัดสวนสนาม เป็นต้น 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการจัดประกวดกิจกรรมลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาลูกเสือเป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ ความสามารถไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้  
        

๒ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5.  
 
6. 
7. 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา 
แจ้งก าหนดการออกประเมินให้โรงเรียนที่จัดสอน
กิจกรรมลูกเสือทราบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายงาน 
ออกประเมิน และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่จัด
กิจกรรมลูกเสือได้เป็นอย่างด ี
จัดประกวดโรงเรียนทีผ่่านการคดัเลือก 
ประเมินผล สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2559 
เมษายน 2559 
เมษายน 2559 
 
พฤษภาคม 2559 
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 
สิงหาคม 2559 
กันยายน 2559 
 

นายวิเศษ ปากหวาน 
นายรวินนัท์ หมื่นสุข 
นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
นางสิทธิพร ไขแสง 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (งบ สพฐ.)  

ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
 เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

  ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม   
1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนัประชุม

คณะกรรมการ/ประธานเครือข่าย/
ผู้เกี่ยวข้อง ๕๐ คน ๑วัน 

- 6,000 - 6,000 - 6,000 

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกประเมิน 
๑๕ คน ๕ วัน/๑ คร้ัง 

18,000 - - 18,000 - 18,000 

3 ประเมินผล สรุปและรายงานผล - 1,000 - 1,000 - 1,000 

4 สนับสนนุการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนใน
เครือข่าย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 

 52,000 
 

 52,000 
 

 52,000 
 

5 ค่าจัดท าเกียรติบัตรและโล่รางวลั - 2,000 - 2,000 - 2,000 

 รวม 18,000 61,000 - 79,000 - 79,000 

 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรยีน 251 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัด
กิจกรรมลูกเสือได้ในระดับดีเด่น 
2. โรงเรียนที่ชนะการประกวดการจัด
กิจกรรมลูกเสือ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบของขบวนการทางลูกเสือ สามารถ
เป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนอื่นได ้

1. การรายงานจากแบบประเมนิ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือในสถานศึกษาได้เปน็อย่างดี 
 7.2 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในการจัดกิจกรรมลูกเสือเสือ สามารถน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการเรียน
การสอนวิชาลูกเสือ ในสถานศึกษาได้อยา่งถูกต้อง และมีประสทิธิภาพ 
 7.3 โรงเรียนที่ชนะการประกวดการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีนักเรียนที่มีความเปน็ระเบียบวินัย มีกฎ กติกา 
ที่ดี และสามารถเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลทั่วไปได้ 
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โครงการ     ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูโ้ดยใช้กระบวนการทางการกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2559 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
       ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด ไขแสง นายไพฑูรย์ ตระการไทย  นางสิทธิพร ไขแสง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 มกราคม 2559  - 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้ด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นหนัก ที่จะให้การพลศึกษา และการกีฬาแพร่กระจายไปสู่กลุ่มนักเรียนอย่างกว้างขวาง 
และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อีกประก ารหนึ่ง 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหา่งไกลยาเสพติด 
 2.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกัเรียน ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทัว่ถึง 
 2.3 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.4 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกัเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 
 2.5 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกัเรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึน้ 
 
3. เป้าหมาย 
 ก าหนดให้มีการแข่งขันรวม  5  ชนิดกีฬา ดังนี ้
 

ล าดับ ชนิดกีฬา รุ่นอายุ  เพศ 
  12 ป ี 15 ป ี ชาย หญิง 
1 ฟุตบอล / / / / 
2 ฟุตซอล / / / / 
3 เซปักตระกร้อ / / / / 
4 วอลเลย์บอล / / / / 
5 เปตอง / / / / 

 
สถานที่ด าเนนิการ  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายสถานศึกษา ทุกเครือข่าย และ สนามกีฬาโรงเรียนที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนด 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ล าดับ กิจกรรม วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 1 –  15 มกราคม  2559 นายประหยัด ไขแสง 
นางสิทธิพร ไขแสง 

2 ประชุมผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา 10 กุมภาพันธ์  2559 นายประหยัด ไขแสง 
นางสิทธิพร ไขแสง 

3 แจ้งระเบียบการแข่งขันให้โรงเรียนทราบ 
 

1 –  30 พฤษภาคม 2559 สพป.อบ.1 

4 แข่งขันภายในเครือข่ายสถานศกึษา 
 

1 –  30 มิถุนายน  2559 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

5 รับสมัครแข่งขันระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 1 –  15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6 ประชุมผูจ้ัดการทีมทุกชนิดกีฬา 20  กรกฎาคม  2559 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7 ด าเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 –  5 กันยายน  2559 คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 

8 สรุปและรายงานผล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
นางสิทธิพร ไขแสง 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
 เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

 ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม   
๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ๕ ชนิดกีฬา ๆ ละ ๗ คน ๆ ละ
๔๐๐ บาท ๓ วัน 

42,000 - - 42,000 - 42,000 

๓. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันคณะกรรมการ 

- 3,600 - 3,600 - 3,600 

๔. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันนักเรียน – ครูผู้ควบคุม 
๔๐๐ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
 

- - 48,000 48,000 - 48,000 

รวม 
 

42,000 3,600 48,000 93,600 - 93,600 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ผา่นการ
แข่งขันกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการเล่นกีฬาที่สูงขึน้ 

1. การรายงานจากแบบประเมนิ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 7.2 นักเรียนมีโอกาสได้เล่นแข่งขันกีฬาตามความสามารถ และมีทักษะในการเล่นกีฬา 
 7.3 เกิดความรัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน และชุมชน 
 7.4 นักเรียนมีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง สมบูรณ ์
 7.5 นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาในระดับทีสู่งขึ้น 
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โครงการ    ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี  2559  (ระดับชั้นขยายโอกาส) 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด  ไขแสง  นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ นายไพฑูรย์ ตระการไทย  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล  
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดมโน
ส านึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจังให้ครอบคลุมผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียน
ที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบ้าน เพื่อให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดท าเป็นหลักสูตร
ลูกเสือและคู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทั้ง  3 เรื่อง คือ หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และ
หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษส าหรับ
ลูกเสือแต่ละหลักสูตร และขยายผลจัดตั้งเป็นหน่วยลูกเสือในสถานศึกษาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดของลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้ 
             ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก าหนด
มาตรการกลุ่มวัยรุ่นอายุ 13 – 19 ปี ให้ด าเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและ
มัธยมศึกษาทุกแห่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น จัดตั้งทีมสายตรวจในโรงเรียน                 
จัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแจ้งข้อมูลเบาะแสเก่ียวกับยาเสพติด การตรวจค้น/ตรวจพื้นที่
เสี่ยงภายในโรงเรียน  การเพิ่มพื้นที่บวก การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนและครอบครัว การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน รวมทั้งการก ากับ ติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไป
ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   
เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ปี 2559  ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา                 
 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกัน และทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติด   
 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
และ ร่วมกันต้านภัยยาเสพติดเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา                
 2.4 เพื่อสร้างอุดมการณ์และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 จัดกิจกรรมฝึกอบรมแบบค่ายพกัแรมลูกเสือ  3  วัน  2 คืน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองไหล  
(พุธเพิ่มวัฒนราษฏร์) 
 3.1 ด้านปริมาณ  
 -  ครูลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มเป้าหมายที่ ป.ป.ส.ก าหนดโรงเรียนเอกชน จ านวน  5  โรงเรียน  
โรงเรียนละ 10  คน แยกเป็นครู/เจ้าหน้าที่   10  คน นักเรียน  50  คน  รวมทั้งสิ้น  60  คน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
              -  ครูลูกเสือ ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด มีความตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และสามารถร่วมมือ 
สนับสนนุป้องกัน เฝา้ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              -  ครูลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มทีักษะชวีิต มีภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 
และมีคุณสมบตัิที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นเยาวชนผู้
ประพฤติดี ปฏบิัติชอบ และเปน็พลเมืองที่ดีของชาตบิ้านเมืองในอนาคต 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4. ประสานวิทยากรและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
เข้ารับการฝึกอบรม 
5. จัดท าเอกสารประกอบการฝกึอบรม ตารางการฝึกอบรม 
และฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธ
เพิ่มวัฒนราษฏร์) 
6. การติดตามผลการด าเนินงาน .สรุปและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ธันวาคม 2558  
มกราคม  2559   
กุมภาพันธ์ 2559   
มีนาคม-เมษายน 2559   
 
พฤษภาคม – กรกฎาคม  2559  
  
 สิงหาคม - กันยายน      2559 

1.นางธันยาภัทธ์ พชัรปุณยสิทธิ ์
2.นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
3.นายประหยัด  ไขแสง 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     จ านวนทั้งสิ้น  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

รายการ/กิจกรรม/ชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (3 วัน 2 คืน) 
    (รูปแบบการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
อบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมลูกเสอื 3 วัน  2 คืน) 
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรมและวิทยากร  7  มื้อๆละ  80 บาท                                                  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 มื้อๆละ 20 บาท  
- ค่าสถานที่ฝึกอบรมและที่พัก 3 วัน  2  คืน เหมาจ่าย             
- ค่าตอบแทนวทิยากร  25 ชั่วโมง    เหมาจ่าย      
-ค่าติดตามผลการด าเนินงานโครงการ(ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่พาหนะ                            

20,000    

 

รวมทั้งสิ้น  (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000    

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ)        
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6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลติ 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละของลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฝกึอบรม
หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพตดิ 
ด้านคุณภาพ 
-  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพตดิ 
ผลลัพธ ์
-  ลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาดที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
-  ความพึงพอใจ และเปน็ที่ยอมรับของชุมชนต่อกิจกรรมของ
โครงการฯ 

 
 
- สังเกตพฤติกรรม  
- ประเมินความรู้  
- ประเมินผลงาน 
 

 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมนิความรู้  
- แบบประเมนิผลงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษาที่ผา่นการฝึกอบรมจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และสามารถปฏิบัติหน้าที่เฝา้ระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 7.2  ครูลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ผา่นการฝึกอบรมมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตาม
นโยบายทัง้ ๓ ด้าน คือ   ยึดมั่นประชาธิปไตย    มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด 
 7.3 ครูลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด  
 7.4 ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ มีการประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และส่งเสริมความ
เข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัจจัยเสี่ยงตา่ง ๆ รอบสถานศึกษาได้เปน็อย่างดียิง่ 
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โครงการ    ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต”ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด  ไขแสง  นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความล้ าสมัยของเทคโนโลยี การสื่อสารความ
หลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคมต้องตั้งรับกับการมี
วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องปรับตัว เพื่อให้ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น การปรับตัว อารมณ์และจิตใจ สุขภาพ ความรุนแรง การติดเกม/
อินเตอร์เน็ต  ติดยาเสพติด หนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน  ออกกลางคัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การพนัน การทะเลาะ
วิวาท รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงและส่งผลกระทบและนับวันจะซับซ้อนและทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งทักษะชีวิตจึงเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคลมีความสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวและเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต เป็น
กระบวนการที่จะพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และทักษะชีวิตที่ จ าเป็นส าหรับบุคคลที่จะช่วยให้เลือก
ด าเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข 
             ประกอบกับรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี  2559  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ให้แก่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ด าเนินการโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต”ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะ
ชีวิตที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ และ
ประสบการณ์  ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล ส านักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ี  เขต 1  จึงได้จัดท าโครงค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลัง
เด็กและเยาวชน” ประจ าปี 2559  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์     
 2.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต มีความรู้ ประสบการณ์  มีการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีการ
เตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนและสร้างความร่วมมือและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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 2.2  เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และเกิดสมรรถนะส าคัญ 
5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการแก้ปัญหา ในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  
 2.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่
นักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด           
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  -  นักเรียนระดับชัน้ขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้น ม.1 –  ม.3 ในสังกัด  จ านวน  100  คน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
              - นักเรียนมีความรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทัง้การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ้ื่น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4. ประสานวิทยากรและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการฝึกอบรม 
5.จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตาราง
การฝึกอบรม และด าเนนิการฝกึอบรมตาม
โครงการ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนบา้นหองไหล(พุธ
เพิ่มวัฒนราษฏร์) การติดตามผลการด าเนนิงาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

20,000 ธันวาคม  2558  
มกราคม  2559   
กุมภาพันธ์  2559   
มีนาคม-เมษายน  2559  
 
พฤษภาคม – กรกฎาคม  
2559  
  
 สิงหาคม - กันยายน      
2559 
 

1.นางธันยาภัทธ์ พชัรปุณยสิทธิ ์ 
2.นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
3.นายประหยัด  ไขแสง 
 
 

             
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 

 รายการ/กิจกรรม/ชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชวีิต”ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและ
เยาวชน”  (อบรม 3 วนั  2 คืน) 
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรมและวิทยากร  7  มื้อ ๆ ละ 80 บาท  
(ผู้เข้ารับการอบรม  100 คน วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 20คน ) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 มื้อ ๆ ละ 20 บาท                             
- ค่าตอบแทนวทิยากร   25 ชั่วโมง    เหมาจ่าย                              

20,000  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น  (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000    

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ)  
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6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลติ 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ด้านคุณภาพ 
-  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
ผลลัพธ ์
- นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/มคีุณภาพ 
-  ความพึงพอใจ การเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน 

 
 
- สังเกตพฤติกรรม  
- ประเมินความรู้  
- ประเมินผลงาน 
 

 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมนิความรู้  
- แบบประเมนิผลงาน 

         
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต มีความรู้ ประสบการณ์  มีการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น มีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนและสร้างความร่วมมือและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 7.2 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต   
 7.3 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี  ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเศษ  ปากหวาน , นายชุมศักดิ์  ชุมนุม  นางลัดดาวลัย์  บญุรังษี  
                               นางพิศมัย  สุขรักษา  และนางอนงค์ลักษณ์   เกษมทาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
  
1. หลักการและเหตุผล 
 

      ในสภาพปัจจุบันการบริหารของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 มีครูโรงเรียนเอกชนจ านวนมากที่ลาออก และแต่งตั้งบรรจุเข้าใหม่จ านวนมาก ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของการเป็นครู จึงจ าเป็นต้องมีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเอกชน ตลอดจน
ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเอกชน สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน  
   ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามจุดเน้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
 
2.  วัตถุประสงค ์
    2.1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
            2.2  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเอกชน ตลอดจนความก้าวหน้าของ        
การจัดการศึกษาเอกชน สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน  
 2.3  เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจ านวน 759 คน  ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3.2  เชิงคุณภาพ 

                   ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเอกชน 
ตลอดจนความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเอกชน สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน  มีสร้างขวัญ ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมเตรียมการ  กันยายน  -  พฤศจิกายน 2558 
2 จัดกรอบการประชุม /  แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม   2559 
3 แจ้งโรงเรียน พฤษภาคม   2559 
4 สัมมนา สิงหาคม     2559 
5 ประมวลผล  สรุปผล รายงานผล ตุลาคม      2559 
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5.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
กิจกรรม / รายการ 

เงินงบประมาณ   เงินนอก
งบประมาณ 

  
   รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
-จัดประชุมเตรียมการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
    - 

 
- 

 
 

กิจกรรมที่ 2 
-จัดท าเอกสาร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
   - 

 
- 

 
 

กิจกรรมที่ 3 
-สัมมนา 

 
- 

 
25,000 

 
- 

 
25,000 

 
- 

 
25,000 

กิจกรรมที่ 4 
-ประชุมสรปุผลการด าเนนิงาน 

 
- 

 
- 

 
   - 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - 25,000 - 25,000 - 25,000 
        (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

 
6.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเอกชน 
ตลอดจนความกา้วหน้าของการจัดการศึกษา
เอกชน สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน  มีสร้าง
ขวัญ ก าลังใจในการปฏบิัติงานของครูโรงเรียน
เอกชน 

สังเกต สอบถาม แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนเอกชนได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดูแล อย่างทั่วถึง 
 7.2 ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานทีด่ี 
 7.3 โรงเรียนเอกชนมีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 7.4 โรงเรียนเอกชนสามารถบรหิารงานวชิาการ บริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ 
พัฒนานักเรียนให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ 
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โครงการ   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1    ด้านการพฒันาผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์  พิมพส์อน    นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์  นางอุณารัตน์  ลาผา่น 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2558  –   30 กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ได ้ตระหนักในบทบาท หน้าที่และภารกิจ      
ในอันที่จะจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด เห็นว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร 
(ICT) เป็นองค์ประกอบส าคัญทีจ่ะส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาประสบความส าเร็จ จึงได้จดัท าโครงการการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เพื่อให้ทุกคนทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือและก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ให้สามารถปฏิบัตงิาน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้สามารถน าวทิยาการด้านเทคโนโลยี

ชั้นสงูมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.4 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของส านักงานเขตพื้นที่ในด้านบริหารจัดการระบบเครือขายเพื่อให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้รบับริการมีความพึงพอใจ ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนนุให้โรงเรียนมีเว็บไซต์
เพื่อการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 พัฒนาบุคลากรทั้งในส านกังานและ
สถานศึกษามีความรู้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้  เพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนทกุโรงเรียน   

3.2. เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1  และสถานศึกษา มีบุคลากรที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่การบริหารจัดการและการเรียนการสอนได้อย่างดี 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 

 

1. การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
1.1  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา
2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 (10 พ.ย. 2558) 
Data Management Center 2015 Term 2 
1.2  การรายงานนักเรียนสิน้ปีการศึกษา 2558 
1.3 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 
2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 (10 มิ.ย. 2559) 
Data Management Center 2016 
1.4 รายงานผลการด าเนนิงาน 
 
1.5 จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ 
สพป.อบ. 1  
ปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต์ของกลุ่มและของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และการติดตามเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
พฤศจิกายน- ธันวาคม 2558 
 
 
มีนาคม - พฤษภาคม 2559 
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 
 
 
ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559 
มิถุนายน - กันยายน 2559 
ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559 
ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559 

นางสาวประคองขวัญ 
         สัมพะวงศ ์
นางอุณารัตน ์
         ลาผา่น 

 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

จัดอบรมโปรแกรมการจัดท าข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลให้กับโรงเรียนใน
สังกัด 251 (1) โรงเรียน 

1. คณะกรรมการ  
(15 คน x 4 วัน x 150) 

2. ผู้เข้ารับการอบรม 
(252 คน x 1 วัน x 150) 

3. จัดท าเอกสารสารสนเทศจ านวน 
260  เล่ม เล่มละ  70 บาท 
จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ปรบัปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต์ของกลุ่ม
และของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1และ
การติดตามเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

9,000 
 

27,800 
 
- 
 

5,000 
 
 

10,000 

 
 
 
- 
 
- 
 

18,200 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

9,000 
 

27,800 
 

18,200 
 

5,000 
 
 

10,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

9,000 
 

27,800 
 

18,200 
 

5,000 
 
 

10,000 

 รวม - 51,800 18,200 70,000 - 70,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพิ่มขึ้น  
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ   
ด้านเครือข่ายและการเผยแพร่ข่าวสารเพิ่มมากข้ึน 

1. ผลการตอบแบบ
ประเมินผล 
2. การสังเกต 
3. การปฏิบัติ 

1. แบบประเมินผล 
2. การสอบถาม 
3. ผลงานเชิงประจักษ ์

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพิ่มขึ้น 

7.2  บุคลากรทางการศึกษาในสงักัดมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     7.3  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านเครือข่ายและการเผยแพร่ข่าวสารเพิ่มมากข้ึน      
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โครงการ    นิเทศติดตามการพฒันาผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทน์ภัส  ปวินภชั  นางชาลินี  ศิลปศาสตร ์
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การนิเทศการศึกษา เป็นกลไกส าคัญของการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และเป็นกระบวนการใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการช่วยเหลือ แนะน า ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น
และมาตรฐานการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 โดยรวมเห็นได้
ว่าคุณภาพของผู้เรียนยังไม่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส าคัญเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ขาดความเข้มแข็งและบุคลากรขาดความเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับ  ทั้งนี้เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ก าหนดเปูาหมายการนิเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  
 2.3 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีงบประมาณ  2559  
จ านวน 251 แห่ง   
    3.1.2 เครือข่ายนิเทศสถานศกึษา  จ านวน  26  เครือข่าย 
    3.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 
    3.2.2  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 
    3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดทุกคนมขีวัญก าลังใจในการปฏบิัติงาน 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1  กิจกรรมที่ 1  จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
 2) สังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวกับการนิเทศ 
 3) จัดท าแผนปฏบิัติการนิเทศการศึกษา 

1 - 31 ตุลาคม 2558 กลุ่มงานนิเทศฯ 

4.2  กิจกรรมที่ 2  จัดท าเครื่องมือนิเทศติดตาม 
 1) ก าหนดกรอบร่างการนิเทศ 
 2) ตรวจสอบและวิพากษ์กรอบร่างการนิเทศ 
 3) จัดท าเอกสารคู่มือการนิเทศ 

1 - 30  พฤศจิกายน  2558 - กลุ่มงานนิเทศฯ 
- ศน./รอง ผอ.สพป. 
 

4.3 กิจกรรมที่ 3  ประชุมเตรียมการนิเทศ 
ประชุมศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.สพป. เกี่ยวกับแนวทางการนิเทศ 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
ผลผลติ : กลุ่มเปูาหมายทุกคนเข้าใจแนวทางการนิเทศ
สถานศึกษาและเครือข่ายการนิเทศ      

15 - 30 พฤศจิกายน  2558 กลุ่มงานนิเทศฯ 

4.4 กิจกรรมที่ 4  ด าเนนิการนิเทศ 
     - คร้ังที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2558)  
     - คร้ังที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2559) 
     - คร้ังที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 2559) 
     - คร้ังที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 2559) 
ผลผลติ : ทุกโรงเรียนได้รบัการนิเทศการศึกษา  

 
  2 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2558 
11 ม.ค. - 29 ก.พ.  2559 
  1 มี.ค. - 31 เม.ย. 2559          
16 พ.ค  - 31 ส.ค. 2559 
 

- กลุ่มงานนิเทศฯ 
- คณะกรรมการ
นิเทศตามค าสั่ง 
สพป.อบ.1 

4.5 กิจกรรมที่ 5  วิเคราะห์และประมวลผลสรุปการนิเทศ 
ผลผลติ : เอกสารรายงานผลการนิเทศ  

1 - 15 ก.ย. 2559  
 

- กลุ่มงานนิเทศฯ 

4.6 กิจกรรมที่ 6  รายผลการนิเทศการศึกษาและเสนอต่อ 
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ผลผลติ : ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบผลการนิเทศสถานศึกษาและ
เครือข่ายการนิเทศ    
   

15 - 30 ก.ย. 2559 - กลุ่มงานนิเทศฯ 
- กลุ่มงานเลขาฯ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏบิัติการนิเทศการศึกษา 
 - จัดท าแผนปฏบิัติการนิเทศการศึกษา 10 เล่มx150 บาท 

  
 

 
1,500 

 

กิจกรรมที่ 2  สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือนิเทศ 
- ค่าถ่ายเอกสารเคร่ืองมือนิเทศ 

  
 

 
3,000 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเตรียมการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ 22 คน และ
รอง ผอ.สพป. 8 คน  
-ค่าอาหารและอาหารวา่ง+เครื่องดื่ม  คนละ 150 บาท x 30 คน 

    
 
 4,500 

  

กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการนิเท  4 ครั้ง  
   - ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 2 คร้ัง   
   - ภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 2 คร้ัง    
ศน. 21 คน เฉลี่ยนคนละ 10,000 บาท    

  
 

 
287,300 

  

กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุป ประมวลผล วิเคราะห์และจัดท า
รายงานผลการนิเทศ   
- ค่าอาหารและอาหารวา่ง+เครื่องดื่ม 
  คนละ 150 บาท 24 คน x 2 วัน 
- ค่าเอกสารรายงานผลการนิเทศการศึกษา  10 เล่ม x 150 บาท 

  
 
7,200 

 
 
 
 

1,500 

 

กิจกรรมที่ 6  น าเสนอผลการนิเทศการศึกษาและเสนอต่อ เขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
- ค่าอาหารและอาหารวา่ง+เครื่องดื่ม 
  คนละ 100 บาท x 100 คน 

  
 
 
10,000 

  

รวม  309,000 6,000 315,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  

1.  ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและ 
   สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่ดี    
    และมีประสิทธิภาพ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย 5 % 

      - นิเทศ
โรงเรียน 

- สัมภาษณ ์
- สังเกต 

 
 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
   7.1  โรงเรียนมีผลการบริหารการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในอย่างน้อยมีผลการประเมนิ
คุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 
 7.2  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 7.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5  
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โครงการ    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้ต่ ากวา่สายสะพายและ 
       เหรียญจักรพรรดิมาลา 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมลู   นายวิรัตน์  ดวงมาลา  นางสุธานี  วิสุงเร  นางเพชรมณี บุญดาว 
     นางสมจินตนา  แสงภักดี  นางเกตุสุดา  ศรีเมือง  นางรัชสุดา  บัวศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม  2559 –  ธันวาคม  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ด้วยแต่ละปีมีข้าราชการและลูกจา้งประจ าในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พจิารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จะตอ้งน าไปจ่ายให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแตล่ะปี 
 
2.  วัตถุประสงค์    
 2.1  เพื่อจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ข้าราชการครู/ 
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าในสังกัด ทีไ่ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2557,2558 ขึ้น 
 2.2  เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญ ก าลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าในสังกัด  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจา้งประจ าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี  2557, 2558    ซึ่งมผีู้เสนอขอฯ  จ านวน 1,070  ราย 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

      เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญ ก าลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าในสังกัด 
ท าให้บังเกิดผลดีต่อการปฏบิัติหน้าที่ราชการและส่วนราชการต่อไป 
 
4.   กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

            

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรรเคร่ืองราชฯ 
(ประชุม) 

            

4.3 แจ้งผู้ได้รับจัดสรร 
เครื่องราชฯ ทราบ 

            

4.4 จัดพิธีมอบเคร่ืองราชฯ 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย   วัสด ุ   รวม งบประมาณ 

 กิจกรรม 
1.  เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบเดินทาง
ไปรับเคร่ืองราชฯ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรเครื่องราชฯ 
3.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรเครื่องราชฯ 
4.  จัดพิธีรับเคร่ืองราชฯ  

 
 
 
 

 
 

15,000 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 

  
 

15,000 
 
 
 

  
 

15,000 
 
 
 
 

 รวม  15,000  15,000  15,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า  
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า 
ในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ได้รับขวัญ ก าลงัใจ ท าให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบตัิ
ประจ าปี 2557, 2558  ซึ่งมีผู้เสนอขอฯ 
จ านวน 1,070 ราย               

   สอบถาม 
   สังเกต 

   แบบสอบถาม 
   แบบสังเกต 

    
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า ในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์           
ประจ าปี 2557, 2558  จ านวน  1,070 ราย  ได้รับขวัญ ก าลังใจ ท าให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบตัิ    
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โครงการ     ส่งเสริมประสทิธิภาพการปฏิบัตงิานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
      อุบลราชธานี  เขต  1 และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน 
        การสอน  และสายงานบริหารสถานศึกษา 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมลู   นายวิรัตน์ ดวงมาลา   
        นางทยิานันท์ พละไกร  นางสมจินตนา  แสงภักดี   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  ด าเนินการบริหารงานบุคคลโดยองค์คณะ
บุคคล (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1)  โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา  ตามที่ส านักงานก.ค.ศ. 
ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2549  เพื่อให้การด าเนินการยา้ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาซึ่งมรีายละเอียดและ
องค์ประกอบการพิจารณาหลากหลาย  จึงต้องมีการตั้งคณะท างาน /คณะกรรมการ เพื่อจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณายา้ยดังกลา่ว  ในการดงักล่าวมีบุคคลซึ่งเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหน่วยงานร่วม
ด าเนินการ  แต่ยงัขาดองค์ประกอบสนับสนนุเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ  เช่น  ค่าอาหารว่าง  เคร่ืองดื่ม  และ
อาหารกลางวัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น        
 
2.  วัตถุประสงค์       
  2.1  เพื่อด าเนินการจัดวาระการประชุมและรายงานการประชมุ 
  2.2  เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณายา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนและ
สายงานบริหารสถานศึกษาที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  ครบถ้วน 
  2.3  เพื่อให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาได้ครูตรงตามความต้องการสาขาวชิาเอก 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ   
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนทีส่่งค าร้องขอย้าย 
ทั้งขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศกึษาและตา่งเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน  2  ครั้ง  จ านวนผูย้ื่นค าร้อง 
ขอย้ายทั้ง 2 รวม จ านวนประมาณ  1,000 ราย และข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาที่ส่งค าร้องขอย้าย 
ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน 1 ครั้ง  จ านวนผู้ยืน่ค าร้องขอย้าย 
จ านวน ประมาณ  100 ราย 
  3.2  เชิงคุณภาพ   
  รับย้ายข้าราชการครูให้ตรงตามความต้องการวุฒิ/วชิาเอก ที่โรงเรียนต้องการ หรือขาดแคลน  
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
                                     ระยะเวลาด าเนินการ 

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

4.1  จัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการย้ายตามหลักเกณฑ์
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ครั้งที่ 1)  
(ส่งค าร้องขอย้าย 1-15 ก.พ.)  
4.2  คณะกรรมการให้คะแนน
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การ
ย้าย (คร้ังที่  1)   

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  / 

    

4.3  จัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการย้ายตามหลักเกณฑ์
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ครั้งที่ 2)   
(ส่งค าร้องขอย้าย 1-15 ส.ค.) 
4.4  คณะกรรมการให้คะแนน
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การ
ย้าย(คร้ังที่  2)   

/   
 
 
 
 
 
 / 

    
 
 
 
 
 

     

4.5  จัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการย้ายตามหลักเกณฑ์
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการ
ครูสายงาน 
บริหารสถานศึกษา 
(ส่งค าร้องขอย้ายภายใน 
เดือนสิงหาคม) 
4.6  คณะกรรมการให้คะแนน
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การ
ย้าย  ข้าราชการครูสายงาน 
บริหารสถานศึกษา 

           /  
 
 
 
 
 
 
 / 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 

 1 
 
2 
 
 
 

จัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการย้ายฯ  (ครั้งที่ 1)  
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
การย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
(ครั้งที่  1)   
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-  ค่าอาหารกลางวนั 
ของการประชุมตามข้อ 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

 
 

  
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

  
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

 
 

 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

จัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการย้ายตามหลักเกณฑ์
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)  
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
การย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
(ครั้งที่  2)   
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-  ค่าอาหารกลางวนั 
ของการประชุมตามข้อ 3 และ 4 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

5,000 
5,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการย้าย 
และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลการย้าย 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-  ค่าอาหารกลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    5,000 
5,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5,000 
5,000 

 

  
 
 

5,000 
5,000 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการเกลี่ยอัตราก าลัง 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเกลี่ย
อัตราข้าราชการครูฯ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-  ค่าอาหารกลางวนั 
ของการประชุมตามข้อ 3 และ 4 

  
 
 
 

6,000 

  
 
 
 

6,000 

  
 
 
 

6,000 

          รวม  36,000 - 36,000 - 36,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ข้อมูลการประกอบการพิจารณาย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอนและสายงานบริหารใน
สถานศึกษา มีความถูกต้อง 

- รายงานการประชุม  

1.  สังเกต 
2.  ส ารวจ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบส ารวจ 

    
    7.   ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งค าร้องขอย้ายได้ย้ายตามความประสงค์   
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โครงการ     ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ  2559 
แผนงาน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมลู  นางวิจิตรา  สุขสาย   นางเยาวลักษณ์  สุรภักดี   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
 1.  หลักการเหตุผล 
  ทุกปีงบประมาณ  มีข้าราชการและลูกจ้างประจ า เกษียณอายุราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จ านวนมาก  ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการนั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความอุตสาหะทุ่มเทเสียสละ สมควรที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ   และยกย่องเชิดชูเกียรติ  ให้เป็นตัวอย่างแก่
ข้าราชการรุ่นหลัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ 
 2.2 เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการสามารถใช้ชีวติหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข 
 2.3 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 
 
3.  เป้าหมาย     

- เชิงปริมาณ  -   ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จ านวน 170 คน   
                                               พร้อมผู้ติดตาม  รวม  300  คน 

- เชิงคุณภาพ  - ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจรักและศรัทธาในอาชพี 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมและการด าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 1  -  30  ธันวาคม   2558 

2.ประสานในส่วนที่เก่ียวข้อง 1 – 30  สิงหาคม  2559 

3.ด าเนนิการจัดปจัฉิมนิเทศ 1 – 30  กันยายน  2559 

4. สรุปรายงานผล 1 – 30  ตุลาคม  2559 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที่ 
 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
เงินงบประมาณ 

 
เงินนอก 

งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. การจัดประชุมอบรม - 90,000 - - งบจ าเปน็พืน้ฐาน 90,000 
2. สรุปและรายงานผล - - - - -  
    รวมทั้งสิ้น - 90,000 - - - 90,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับขวัญก าลังใจมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 

- สอบถาม 
- สังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจและท าตวัเป็นแบบอย่างที่ดี 
 7.2 ผู้เกษียณอายุราชการใช้ชีวติหลังเกษียณอายุราชการได้อยา่งมีความสุข 
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โครงการ     การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1    

แผนงาน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมลู  นางวิจิตรา  สุขสาย   นางเยาวลักษณ์  สุรภักดี   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล       
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้บริการในด้านต่างๆ แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารับ
บริการ  ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ในด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
มีความเชื่อมั่นในสายงานอาชีพของตน  มีจิตส านึกในด้านการบริการและจิตอาสา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
   เพื่อพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ เพิ่มประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี                        
ในหน่วยงาน  ลดอัตตาตัวตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีมได้เสริมสร้างจิตอาสาและจิตบริการ  
 

3.  เป้าหมาย          
 3.1   เชิงปริมาณ  บุคลากรในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1   100  คน 
 3.2   เชิงคุณภาพ บุคลากรในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 มีความรัก 
ความสามัคคี ให้ความชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 1  -  30  ธันวาคม   2558 
2.  ประสานในส่วนที่เก่ียวข้อง 1 – 30  มีนาคม  2559 
3.   จัดประชุมสัมมนาบุคลากรใน สพป.อบ.1 1 - 30  เมษายน  2559 
4.   ศึกษาดูงาน    ระหว่าง 1 เมษายน – 30  สิงหาคม  2559 
5.    สรุปรายงานผล 1   -   30  กันยายน   2559 

 
  5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที่ 
 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
เงินงบประมาณ 

 
เงินนอก 

งบประมาณ 

 
รวม 

 ตอบแทน     ใช้สอย    วัสด ุ     รวม 
1. การจัดประชุมอบรม - 50,000 - - งบจ าเปน็พืน้ฐาน 50,000 
2. ศึกษาดูงาน - - - - -  
3. สรุปและรายงานผล       
    รวมทั้งสิ้น - 50,000 - - - 50,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-      บุคลากร ได้รบัขวัญก าลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความรักสามัคคีในส านักงาน 

-  สอบถาม 
- ทดสอบตามหลักสูตรการ
อบรม 
- การจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมนิ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ผู้ผ่านการพฒันามีจิตส านกึและมีความตั้งใจในการปฏิบัตงิานในหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ผู้ผ่านการพฒันามีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 
 7.3  ผู้ผ่านการพฒันาสามารถปรับปรุงงานในหนา้ที่ให้มีการด าเนินการที่ทนัสมัยและรวดเร็วทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
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โครงการ     ยกย่องเชิดชูเกียรติ   ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวลั   ครูดีในดวงใจ   ครูครุสดุดี   
     ครูดีเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  รางวัลทรงคุณค่า   
     สพฐ.  OBEC  AWARDS 
แผนงาน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมลู  นางวิจิตรา  สุขสาย   นางเยาวลักษณ์  สุรภักดี   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล                    
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดท าโครงการ   ครูดีใน 
ดวงใจ   และครูครุสดุดี  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  OBEC  AWARDS ขึ้นทุกปี  เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นที่ศรัทธายอมรับ  เสียสละ และมีผลงานดีเด่น   เพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติซึ่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์    
 2.1   เพื่อสนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 2.2   เพื่อให้ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและก าลงัใจแก่
ข้าราชการในสังกัด 
 
3.  เป้าหมาย 

-  ข้าราชการครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และลูกจ้าง  ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี  เขต  1  ทุกคน 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1.    เสนอขออนุมัติโครงการ -     1 – 15   ตุลาคม  2558 
2.   ประสานในส่วนที่เก่ียวข้อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ -     1 7 – 30  ตุลาคม  2559 
3.   ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก     14  พฤศจิกายน 2558  -  30  สิงหาคม  2559 
4.   ประกาศผลการพิจารณาคดัเลือก    15   -  ตุลาคม   2558 – 30  กันยายน  2559 
5.   รายงานผลการพิจารณา ไป สพฐ.  ,  คุรุสภา -     ภายใน    30   กันยายน   2559 
6.    จัดให้ได้รับรางวัล -    16    มกราคม    2559 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที่ 
 

  
                     กิจกรรม/
รายการ 

 
เงินงบประมาณ 

 
  เงินนอก 
งบประมาณ 

 
          
รวม ตอบแทน ใช้สอย    วัสด ุ     รวม 

1. การจัดประกวดกิจกรรม 10,000 - 20,400   30,400          - 30,400 
2. สรุปและรายงานผล          - -      -          -         -  
    รวมทั้งสิ้น 10,000 - 20,400   30,400          - 30,400 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

 
6.  การวัดและประเมินผล 
 
                   ตัวชี้วัดความส าเร็จ                 วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-   ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับ
ขวัญก าลังใจปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สอบถาม 
- ทดสอบตามหลักสูตรการอบรม 
- การน าเสนอผลงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมนิ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
    ผู้ที่มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดได้รับการประกาศเกียรติคุณ  และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับ 
รางวัลในวนัครูที่   16   มกราคม   2559 
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โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตส านึกสู่การเปน็ครูมืออาชีพ  
แผนงาน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมลู  นางวิจิตรา  สุขสาย   นางเยาวลักษณ์  สุรภักดี   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล                    
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  มีเปูาหมายที่ส าคัญในการสร้างสังคมที่พึงปรารถนา  ทุกคนมี
ความสุข  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง   และประเทศชาติมั่นคง   ตามนโยบายการศึกษาชาติรัฐต้องจัดการศึกษาให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่าทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
สามารถขัดเกลาเด็กและบุคคลที่เก่ียวข้องให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีความสุขส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   พิจารณาถึงความส าคัญของการสร้าง
เสริมคุณธรรมและจริยธรรม  แก่ข้าราชการในสังกัด  และเพื่อสนองนโยบายการศึกษาชาติ  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้แนวทางการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนเจตคติ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ไม่หรูหรา
ฟุุมเฟือย กินง่ายอยู่งาย  ตามแนวพระราชด าหริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มี
ความเชื่อมั่นศรัทธาในค าสอนของพุทธศาสนา  ปลูกจิตส านึกและสร้างเสริมจิตอาสา เพื่อให้ ผู้ผ่านการอบรมน าแนว
ทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน ตลอดจน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ผู้ที่ผ่านการอบรม
สามารถน าไปถ่ายทอด ให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างได้สร้างชมรมเครือข่ายครูคุณธรรม เพื่อร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
3.  เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ   ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1      
จ านวน   200   คน อบรมระหว่างเปิดภาคเรียน  4   วนั 
 3.2 เชิงคุณภาพ  สร้างเครือข่ายครูคุณธรรม  ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ครูเข้าร่วมด้วยจิตอาสา        
                            
4.   กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1.   จัดท าโครงการ  และเสนออนุมัติโครงการ 1   พฤศจิกายน -    30   ธันวาคม   2558 
2.   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและ
ประสานงาน 

10   มกราคม   -   30   มีนาคม     2559 

3.   ด าเนินการอบรม 1   เมษายน   -   16    พฤษภาคม   2559 
4.   สรุปและรายงานผลการอบรม 16    พฤษภาคม   -   30   สิงหาคม   2559 

หลักสูตรการอบรม อบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติธรรม สร้างจิตส านึกและปลูกจิตอาสา จ านวน  4   วัน 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที่ 
 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
เงินงบประมาณ งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. การฝึกอบรม - 40,000 - - งบจ าเปน็พืน้ฐาน 40,000 
2. สรุปและรายงานผล -         -      -          - - - 
    รวมทั้งสิ้น - 40,000 - - - 40,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
 
6.  การประเมินผล 
 
                   ตัวชี้วัดความส าเร็จ                 วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-      ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหลังการฝึกอบรม 
-    มีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น 
-  มีการการเรียนการสอนหลักสูตรการปฏิบัติ
ธรรมพัฒนาจิตในสถานศึกษา 
-  มีชมรมเครือข่ายครูคุณธรรม  เพื่อเป็นแกนน า
ในการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ
ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

- สอบถาม 
- ทดสอบตามหลักสูตรการอบรม 
- การน าเสนอผลงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมนิ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ผู้ผ่านการอบรมปฏบิัติธรรมพัฒนาจิต   มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   และเจตคติ  สามารถเป็น 
แบบอยา่งที่ดีของสังคม   สามารถพัฒนาการศึกษาและสงัคมรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 7.2  มีชมรมครูเครือข่ายคุณธรรมที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคม และช่วยเหลือสมาชิก  
ในชมรม 
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โครงการ     สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 

แผนงาน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมลู  นางวิจิตรา  สุขสาย   นางเยาวลักษณ์  สุรภักดี   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล              
   สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ดังนั้น            
การบริหารจัดการองค์กรต่างๆโดยเฉพาะสถานศึกษา   ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมที่จะน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตร์และนโยบายการศึกษาของชาติ  ดังนั้น การที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้น  จ าเป็นจะต้อง
เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ  เช่น   ทักษะการเป็นผู้น า   บุคลิกภาพ   วิสัยทัศน์  ทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งประสานสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนได้  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 มองเห็นถึง
ความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น        
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และความตระหนักในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
 2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
         2.3 มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใสตรวจสอบได ้
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาในระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการสถานศึกษา และเกิดความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ   
 
3.  เป้าหมาย        
 3.1   เชิงปริมาณ    -      ผู้บริหารสถานศึกษา   250   คน   
 3.2  เชิงคุณภาพ   -      ผู้บรหิารสถานศึกษาทุกคนที่ผา่นการพัฒนาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1.  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2.  ประสานในส่วนที่เก่ียวข้อง 
3.  ด าเนินการอบรม  และศึกษาดูงาน 
4.  สรุปรายงานผล 

1 - 30  ธันวาคม   2558 
1   มีนาคม  - 30  มีนาคม 2559 

1  -   30  เมษายน   2559 
1   -  30   พฤษภาคม    2559 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที่ 
 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
                                          เงิน
งบประมาณ 

 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม 

 
หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. การฝึกอบรม 10,800 100,000 15,200 126,000  126,000 งบจ าเปน็

พื้นฐาน 
2. การศึกษาดูงาน - - - - งบส่วนตัว - - 
3. สรุปและรายงานผล        
    รวมทั้งสิ้น        
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
งบประมาณ         -   ผู้บริหารสถานศึกษา   250  คน  เจ้าหน้าที่   20    คน 
                            จัดอบรมพัฒนา   3   วัน   ศึกษาดงูาน    2      วัน                       
                    
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ                 วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และสามารถ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
ทดสอบตามหลักสูตรการอบรม 

แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 
การสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศกึษามีการนิเทศติดตามผลอยา่งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
หลักสูตร 

1.   การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการสร้างจิตส านึก 
                       2.    การนิเทศภายในสถานศึกษา   และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา 
                       3.    การสร้างเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา 
 
วิทยากร 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
- รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
- ผู้บริหารสถานศึกษา  /   ศึกษานิเทศก์ 
- อาจารย์จากสถาบนัอุดม 

 
 



127 
 

โครงการ    แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เขตสุจริต 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด  ไขแสง   นางสาริกา  ชายผา  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 – มีนาคม  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
    ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และจากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.  2550 ประกอบกับส านักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้มีโครงการเขตสุจริต ตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ปลูกฝัง
จิตส านึกให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย จิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด การด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โดยมีเปูาหมายส าคัญให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
ด าเนินงานตามโครงการเขตสุจริตและมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เ ขต 1 ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเขตสุจริต จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 สร้างความตระหนัก กระตุน้จิตส านึกให้บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1  ไดป้ฏิบัติตามคุณลักษณะของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(ภายใตช้ื่อเขตสุจริต) 
  2.2 เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้เรียนรู้วิธีด าเนนิการตาม
กิจกรรมของเขตสุจริต 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1   บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 108 คน  
  3.1.2.  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตสุจริตต้นแบบ  จ านวน  1  คร้ัง 
   
 3.2 เชิงคุณภาพ  
       3.2.1 บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมโครงการเขตสุจริต 
  3.2.2 บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1มีทักษะ  แนวทาง  
รูปแบบในการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการเขตสุจริต 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทัศนศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
2. .สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

1  คร้ัง 40,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

รวมงบประมาณ  40,000  
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

5. งบประมาณ   จ านวน  40,000   บาท 

6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

6.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรภายในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม
ตามโครงการเขตสุจริต 
6.2 .ร้อยละ 80 ของบุคลากรในส านักงานมี
รูปแบบในการจัดกิจกรรมตามโครงการเขตสุจริต 

ประเมินความพงึพอใจ 
 
 
ประเมินผล 

แบบประเมนิ 
 
 
แบบประเมนิ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 มีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะ
เขตสุจริต มีรูปแบบในการจัดกจิกรรมตามโครงการเขตสุจริต 
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โครงการ    พร้อมใจรักษ์  ฮักความสามัคคี มีจิตอาสา น าพาสู่เขตสุจริต 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด  ไขแสง   นางสาริกา  ชายผา  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้
มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
และจากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2550 ประกอบกับส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดให้มีโครงการเขตสุจริต ตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย จิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
กระบวนการคิดและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
 เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเขตสุจริต จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพฒันาจิตส านึกให้รักส านักงานเหมือนรักบ้านของตนเอง 
 2.2 เพื่อให้สถานที่ท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าดู  น่าอยู่ และนา่ปฏิบัติงาน 

3.  เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1. บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน 
จ านวน  108  คน   
  3.1.2. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์   
  3.1.3  กิจกรรม Big Cleaning Day จ านวน  12 คร้ัง 
  3.1.4  กิจกรรมจิตสามธารณะ รับบริจาคโลหิต จ านวน  3  คร้ัง เปูาหมายคนเข้าร่วมรับบริจาคโลหิต 
คร้ังละ  500 คน  รวม  1,500  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  3.2.1  บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์และเปน็แบบอย่างทีด่ีในการพัฒนาจิตส านึกได้อย่างมีคุณภาพ 
  3.2.2 สถานที่ท างานมีความเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด นา่ดู น่าอยู่และน่าปฏิบัตงิาน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พร้อมใจรักษ์  
-รักษาระเบียบวนิัย  แต่งกายสภุาพเป็นแบบอย่าง
ที่ดี 
- รักษาสิ่งแวดล้อม  ห้องท างานสะอาดเรียบร้อย 
อาคารสถานที่เอ้ือต่อการท างาน 

จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรม 5 ส 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
เดือนละ 1 คร้ังทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน 
 

 
 
 
 
 
1 คร้ัง/1 วัน 
12 คร้ัง 

 
 
 
 
 
10,000 
10,000 

กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ 2 ฮักความสามัคคี 
-จัดกิจกรรมประกวดห้องปฏิบัติงานน่าอยู่  
-ประเมินผลการให้บริการ 
- ยกย่องเชิดชู มอบโล่และเกียรติบัตร 

ปีละ 2 คร้ัง 
6 เดือนแรก 
6 เดือนหลัง 

10,000 กลุ่มอ านวยการ 

 กิจกรรม ที่ 3  สร้างสานจติสาธารณะ 
-จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนือ่งในวันส าคัญ 
วันพระเทพ  วันแม่แห่งชาติ  วนัพ่อแห่งชาติ 
เปูาหมายครั้งละ 500 คนรวม  1,500 คน 
-ร่วมกิจกรรมประเพณีอ่ืนๆ 
 

ปีละ 3 คร้ัง 
เมษายน/1 วนั 
สิงหาคม/1วัน 
ธันวาคม/1 วนั 

60,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวมงบประมาณ  90,000  
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 

5.  งบประมาณ   จ านวน  90,000   บาท 

6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

6.1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรภายในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
เป็นแบบอยา่งที่ด ี
6.2.ระดับความส าเร็จของเกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการเขตสุจริต 

ประเมินความพงึพอใจ 
 
 
ประเมินผล 

แบบประเมนิ 
 
 
แบบประเมนิ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย จิตสาธารณะ
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด และด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
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โครงการ     พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สานสร้างความสามัคคี ปรับเปลี่ยน 
                        บุคลิกภาพให้ดี ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  สพป.อบ.1 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารการจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด  ไขแสง   นางสาริกา  ชายผา  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 -  30 ธันวาคม  2558 

 
1.  หลักการและเหตุผล            
 ตามที่มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2557  ก าหนดมาตรฐานส านักงานเขตเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องตัวบ่งชี้  
ที่ 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการพัฒนาคน  พัฒนางาน พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้าง
บรรยากาศในการท างาน พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในการให้บริการ มีระเบียบวินัย มีจิตสามธารณะ และอยู่อย่าง
พอเพียง 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   เขต 1  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากร   ซึ่งก่อให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง  ดีงาม   ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ้านเมือง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสร้างการมีวินัยการปฏบิัติราชการของบุคลากรในส านกังาน การมาท างานตรงและเตม็เวลาราชการ            
การให้บริการ ยิ้มไหว้ทักทายเตม็ใจให้บริการ 
 2.2 เพื่อปลูกฝังค่านิคมความรัก  ความสามัคคี ของบุคลากรในส านักงาน 
 2.3  เพื่อปลูกฝังทักษะชีวติอยู่อย่างพอเพียง การประหยัด ใชว้สัดุอย่างคุ้มค่า การใช้น้ า ใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด 
พัฒนาอาคารสถานทีส่ะอาดร่มรื่น  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 บุคลากรทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1  ทุกคน 
จ านวน  110   คน 
 3.2   ผู้บริหารโรงเรียน ครู ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  40  คน   รวมทั้งหมด  150  คน 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนาบุคลากร  28  ธันวาคม  2558 ค่าอาหาร/ค่าอาหารวา่ง 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส านักงาน ห้องท างาน อาคารสถานที่ 

 29  ธันวาคม  2558 ค่าอาหาร/ค่าอาหารวา่ง 

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมรู้รักสามัคคี กีฬาสัมพันธ์ 30  ธันวาคม  2558 ค่าอาหาร/ค่าอาหารวา่ง 
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5. งบประมาณทีใ่ช ้ งบความจ าเป็นพืน้ฐานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
                          จ านวน    100,000 บาท 
  5.1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  3  มื้อ ๆ ละ  120  บาท จ านวน  150  คน เป็นเงิน  54,000  บาท  
 5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  6  มื้อ ๆ ละ 35  บาท  จ านวน 150  คน  31,500  บาท 
 5.3 จัดซื้อวัสดุ ประกอบการจัดกิจกรรม  14,500  บาท 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100บุคลากรมีความตระหนักในความมี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย  ตรงต่อเวลา  บริการ
ด้วยความเต็มใจ  
รู้รักสามัคคี  มีน้ าใจนักกีฬา พฒันาสิ่งแวดล้อม 
 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีการคิดอย่างสร้างสรรค ์ ความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีวนิัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจติสามธารณะ มีสุขภาพแข็งแรง 
ช่วยกันรักษาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการท างานและการติดต่องาน 
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โครงการ    ส่งเสริมประสทิธิภาพการนิ เทศภายในของสถานศึกษา     
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 2    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคุณาฐิปฏ์  ยุทไธสง   นายรวินันท์  หมื่นสุข   นางนนัทภัส  ปวินภัช 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558  -  กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศการศึกษา เป็นกลไกส าคัญของการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยเป็นกระบวนการใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการช่วยเหลือ แนะน า ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น
และมาตรฐานการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมเห็นได้ว่า คุณภาพของผู้เรียน
มีแนวโน้มลดต่ า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส าคัญเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขาดความเข้มแข็งและบุคลากรขาดความเข้าใจที่ชัดเจนรวมทั้งมีความตระหนักในด้านการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนิเทศชั้นเรียนค่อนข้างน้อย  ซึ่งการนิเทศเป็นกระบวนการส าคัญที่จะสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
ให้ความร่วมมือในการศึกษาหาสาเหตุ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในชั้นเรียนแบบ
รายบุคคลและรายสถานศึกษา   
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ  3 ประการ 
คือ  กระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในส่วนการนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการกระตุ้น ยั่วยุ ร่วมคิด ร่วมท า และสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรง
ตามสภาพความต้องการที่แท้จริง โดยผ่านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ  จากการนิเทศที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การนิเทศจะมุ่งเน้นด้านการประเมินผลการด าเนินงานเป็นหลักจน
ละเลยต่อการติดตามตรวจสอบและช่วยเหลืออย่างจริงจัง  ปัญหาจึงเกิดการสะสมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาโดย
ตลอด  ดงัเห็นได้จาก ครูผู้สอนบางส่วนขาดความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรอิง
มาตรฐานและจะต้องให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ในในรูปแบบการปฏิบตัิ  การจัดการเรียนการสอนส่วนมากยังมุ่งเน้นที่
ครูผู้สอนเป็นหลักไม่สอดรับกับแนวคิดที่ต้องการให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ขาดสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
การเสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้เรียนโดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศ  สะท้อนให้เห็นว่า ระบบการนิเทศการศึกษา ยังมีข้อควร
พัฒนาค่อนข้างมาก  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับ  ทั้งนี้เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2559  ได้ก าหนดเปูาหมาย การนิเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐาน 
มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการนิเทศการศึกษาครอบคลุมทุกโรงเรียน
และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
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2.  วัตถุประสงค์  
  2.1  เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษาให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการนิเทศภายในและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างเหมาะสม 
 2.3  เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดบัสถานศึกษา ระดับเครือข่ายสถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายอย่างมปีระสทิธิภาพและได้มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.3  เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศระบบบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ไดต้ามมาตรฐานการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการนเิทศสถานศึกษาอย่างน้อย  3 วัน/สปัดาห ์
  3.1.2 ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการนเิทศเครือข่ายสถานศึกษาอยา่งน้อย  2 คร้ัง/ภาคเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูสามารถสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รบัการนิเทศและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 คณะกรรมการบริหารจัดการระดับเครือข่ายสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาเครือข่ายได้อย่าง
มีประสิทธผิล 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ 
  1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศการศึกษาระดับสถานศึกษา (251 แห่ง) เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา        
 2) จัดท ารายงานสภาพปัญหาและความต้องการในการนิเทศของสถานศึกษา 
  3) จัดท าแผนส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาโดยวิเคราะห์และก าหนดวิธีการ แนวทางการ
นิเทศ สร้าง เคร่ืองมือและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการส่งเสริมการนิเทศด้านการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 
  4) ด าเนินการติดตามเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและน าผลการประเมินไป
ก าหนดแนวทางการพฒันากระบวนการนิเทศในคราวต่อไป 
  5) วิเคราะห์ สรุปรายงานผลการนิเทศการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 4.2  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา  
  1)  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศการศึกษาระดับเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา      
  2)  ศึกษาและจัดท ารายงานความต้องการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ  
  3)  จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศสถานศึกษา โดยค านึงถึงสภาพปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับการบริหารจัดการศึกษาระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
  4)  ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
เครือข่ายสถานศึกษา 
  5)   ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  อาทิ เครือข่าย
บุคคล  เครือข่ายชุมนุมวิชาการ  เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้  เครือข่ายระดับการศึกษา 
  6)  ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการพัฒนาการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  น าผลการประเมินไป
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป    
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 4.3  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1)  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศตามสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2)  จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือและวิธีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3)  ให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยการตรวจสอบและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  4)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด พร้อมท า
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5)  น าผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม   ข้อ 4 
มาก าหนดเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน 
  6)  สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  พร้อม
เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1  กิจกรรมที่ 1  จัดท าแผนพัฒนาการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษาระดับสถานศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษา 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและ สังเคราะห์เอกสาร
ที่เก่ียวกับการนิเทศสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 
       2) จัดท าแผนส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการ
เรียนการสอน โดยก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหา
เครื่องมือ นวัตกรรมเพื่อด าเนินการนิเทศการศึกษา 
       3) จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนนุเครือข่ายการนิเทศโดย
ค านึงถึงสภาพปญัหาและความต้องการของเครือข่าย 

1 - 31 ต.ค. 2558 กลุ่มงานนิเทศระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

4.2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบตัิการพัฒนาระบบการนิเทศโดย
เครือข่ายสถานศึกษา 
     จัดประชุมเชงิปฏบิัติการผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ
เก่ียวกับแนวทางการนิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

15 – 30 พ.ย.  2558 กลุ่มงานนิเทศ 

4.3 กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการนิเทศ 
    1) นิเทศระดับสถานศึกษา : ติดตามและประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา เพื่อน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาในคราวต่อไป 
    2) นิเทศระดับเครือข่ายสถานศึกษา : ด าเนินการสง่เสริมและ
สนับสนนุการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ   

 
2 คร้ัง/ภาคเรียน 

 
กลุ่มงานนิเทศ 
ศน.เครือข่าย 

4.4 กิจกรรมที่ 4  วิเคราะห์  ประมวลผลและรายผลการนิเทศ
ระบบบรหิารการศึกษาของสถานศึกษาเสนอต่อเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 

15 – 30 ก.ย. 2559 กลุ่มงานนิเทศระบบ
บริหาร 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

4.1  จัดท าเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหาร
จัดการศึกษาระดับสถานศึกษาและเครือข่าย
สถานศึกษา 

 5,000    5,000 

4.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการนเิทศภายในและ
เครือข่ายสถานศึกษา 

 15,000    15,000 

4.3 ด าเนินการนิเทศ ตรวจสอบและประเมินผล  -    - 
4.4 สรุปและรายงานประสิทธิภาพการนิเทศ
ของสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา  

 5,000    5,000 

  25,000    25,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้  
6.1  ร้อยละ 80 สถานศึกษามีแนวทางการนิเทศภายในที่
มีประสิทธิภาพ 
 6.2  ร้อยละ 100 เครือข่ายนิเทศมีรูปแบบการนิเทศการ
บริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายที่เหมาะสม สอดคล้อง
ตามความต้องของท้องถ่ิน 
 

ประชุม สัมมนา อบรม 
สัมภาษณ ์
วิเคราะห์เอกสาร 
อภิปรายกลุ่ม (Focus 
group discussion) 

แบบบนัทึกการประชุม 
แบบตรวจสอบ 
แบบประเมนิผลงาน 
แบบสอบถาม 
ระบบออนไลน์ (e-report) 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
   7.1  สถานศึกษามีแนวทางการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   7.2  เครือข่ายนิเทศมีรูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายที่เหมาะสม สอดคล้องตามความ
ต้องของท้องถ่ิน 
 7.3  เขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศเชิงระบบ 
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โครงการ    ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมธ  มัดธนู   นางศรีเศวต  จอมหงษ์  นายปญัญา  ตรีเลศิพจน์กุล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้  รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ใน
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545ได้ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการ
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  สพฐ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 จ าแนกเป็น  8  องค์ประกอบ  เพื่อให้สถานศึกษา
ได้น าไปใช้เป็นแนวปฏิบตัิตามองค์ประกอบ  พร้อมก าหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  ติดตาม 
ตรวจสอบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สม.ศ.ต่อไป 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.จ านวน 251 
โรงเรียน  จ าเป็นต้องได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบ             
การพัฒนาการประกันคุณภาพที่ดีเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพืน้ที่การศึกษา 
     2.2  เพื่อนิเทศ  ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือเป็นรายโรง 
 
3.   เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         -  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 251 โรงเรียน 
ได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  1)  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน  
                 2) สถานศึกษามีรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวง ว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
   ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ย รอง
ผู้อ านวยการ สพป.อบ.1 /ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผูบ้ริหารโรงเรียน/
ศึกษานิเทศก์ เพื่อ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง จ านวน  85  คน 
 
กิจกรรมที่ 2   
    - ด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  จ านวน 251  โรงเรียน 

 
 
 
 

มี.ค.2559 
 
 

มิ.ย.- ส.ค. 2559 

    
         นายสุเมธ  มัดธน ู

นางศรีเศวต  จอมหงษ์ 
และนายปัญญา   
ตรีเลิศพจน์กุล 

 
 
นางศรีเศวต  จอมหงษ์ 

คณะกรรมการ 
ติดตาม/ประเมินคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 300 เล่ม 

ก.ย.2558 นางศรีเศวต  จอมหงษ์ 
และนายปัญญา   
ตรีเลิศพจน์กุล 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงิน 

นอกงบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

- 7,000 .- 3,000 .- 10,000.- - 10,000.- 

2 กิจกรรมที่ 2 
-ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 251 
โรงเรียน      

- 60,000.- - 60,000.- - 60,000.- 

3 กิจกรรมที่ 3 
จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- 10,000.- - 10,000 .- - 10,000.- 

รวม  - 77,000.- 3,000.- 80,000.- - 80,000.- 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได ้
อย่างมีคุณภาพ (ด-ีดีเยี่ยม) 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบ                   
การประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจร  
3. จ านวนรายงานผลการติดตามตรวจสอบ 
 

1.ตรวจสอบ/ประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัยและมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ตรวจสอบจ านวนโรงเรียนที่
ด าเนินงานได้ครบวงจรตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
3.ตรวจสอบรายงาน 
การติดตามตรวจสอบ 

1.แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. แบบนิเทศติดตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
3.แบบตรวจสอบรายการ 
 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ทุกโรงเรียน มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มปีระสทิธิภาพเป็นระบบ ครบวงจร และมีการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

 7.2  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
มีความพร้อมรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์   นางชาลินี  ศิลปศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558  -  30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม   ในการบริหารงาน 4 องค์
คณะบุคคล  คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้าน
วิชาการ คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ก าหนดนโยบายและแนวทาง
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
บุคคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 2.2 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อุบลราชธานี เขต 1       จ านวน   9    คน 
  3.1.2 รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 จ านวน   8  คน 
  3.1.3 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 22   คน 
  3.1.4 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 25  คน 
  3.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน 251  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 
  3.2.2 กลุ่มงานเลขานุการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  มีแผนปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการท างานร่วมกับสถานศึกษา
และเครือข่ายสถานศึกษา 
  3.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จัดท าเครื่องมือ/

คู่มือ และประชุมอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมกับ
ประธานเครือข่ายสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ชี้แจงเคร่ืองมือ 

ตุลาคม 2558 กลุ่มงานเลขานุการ 
ก.ต.ป.น. 

2. ประชุมคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
และบริหารงานทั่วไปให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

มกราคม 2559 - 
เมษายน 2559 

นายจิระวัฒน์ สว่างวงศ์ 
นางชาลินี  ศิลปศาสตร์ 

3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 

พฤษภาคม 2559 - 
สิงหาคม 2559 

คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

4. ประชุมสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

กันยายน 2559  

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
จัดท าเครื่องมือ/คู่มือ ติดตาม ตรวจ
สอบฯ และประชุมชี้แจง
อนุกรรมการร่วมกับประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา 

10,000 -  - 10,000 - 10,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศ สถานศึกษาและเครือข่าย
สถานศึกษาทุกแห่ง 

- - - - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 
ประชุมสรปุและจดัทรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

5,000 - - 5,000 - 5,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ดา้นวชิาการ บุคคล 
งบประมาณ และบริหารทั่วไปให้
เป็นปัจจบุันเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายและอินเตอรเ์น็ต 

5,000 - - 5,000 - 5,000 

 รวม 20,000 - - 20,000 - 20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ปฏิบัติงานตาม 
    บทบาทหน้าที่ 
2. ร้อยละ ศึกษานิเทศก์งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 
3. ร้อยละ สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาได้รับ     
   การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

สัมภาษณ์ 
ส ารวจ/ประเมินผล 
สอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการติดตาม (ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่
ที่กฎหมายก าหนดและกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา  ทาศิริ   นางธนพร  ค านวณ  นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพหรือโครงการ               
รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) และบรรจุไว้ในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาที่สนองกลยุทธ์             
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  ได้ด าเนินงานตามโครงการ ประกอบกับสภาวะปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน  251  โรงเรียน  1 สาขา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน  ตั้งแต่ 
120  คนลงมา  จ านวน 182  โรงเรียน กระจายอยู่ใน  5  อ าเภอและมีแนวโน้มจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น   
  จากการด าเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่ามีปัญหาต่างๆหลายประการ เช่น การขาดแคลนครู  
ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ขาดแคลนคอมพิวเตอร์          
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึง    ซึ่งส่งผลให้ระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก         
มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  กอปรกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายให้โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ซึ่ง
โรงเรียนจ าเป็นจะต้องใช้สื่อไอซีทีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบเครือข่ายและระบบส่วนบุคคล    ในการนี้กลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนที่ดาวน์โหลดจากสื่อ DLIT  
และสื่ออื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก เพื่อให้โรงเรียนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งเป็นทางเลือกของโรงเรียนที่ใช้
ส่งเสริมกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักและให้ความส าคัญของปัญหาต่างๆ  
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินงานโครงการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(Mobile Unit) ขึ้น  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆและจะส่งผลใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้  
 
2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
 2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 2.3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  
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    3.1.2 นักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 3.2 เชิงปริมาณ 
    3.2.1 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก 182 โรงเรียนและ 1 สาขา  ในสังกัด  มีความรู้
และครูเกิดทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  3.2.2. นักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก 182 โรงเรียนและ 1 สาขา  ในสังกัดมีความรู้และทักษะในการแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจความต้องการ/แจ้งแนวทางการปฏบิัต ิ

ของโรงเรียนในการใช้รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
เมษายน  2559 กลุ่มงานสื่อฯ 

2. รวบรวมข้อมูล/จัดท าปฏิทินการให้บริการ 
รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

เมษายน  2559 กลุ่มงานสื่อฯ 

3. น ารถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ออกให้บริการตามปฏิทิน 
ที่ก าหนด 

พฤษภาคม 2559 - 
กุมภาพันธ์ 2560 

กลุ่มงานสื่อฯ 

4. คณะผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่ออกนิเทศ ติดตาม 
การใช้รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

มิถุนายน 2559 - 
มีนาคม 2560 

กลุ่มงานสื่อฯ 

6. สรุปและรายงานโครงการตามปงีบประมาณ มีนาคม  2560 กลุ่มงานสื่อฯ 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. ซ่อมคอมพิวเตอร์13 เคร่ือง/อุปกรณ์ที่

เก่ียวข้อง /อุปกรณ์เครือข่าย 
 
- 

 
58,825 

 
- 

 
58,825 

 
- 

 
58,825 

2. ซ่อมบ ารุงทั่วไปรถโมบายเปลีย่นถ่าย
น้ ามันเครื่อง 

- 6,500 - 6,500 - 6,500 

3. ซ่อม/ล้างแอร์ในห้องโมบาย - 5,500 - 5,500 - 5,500 
4. ค่าน้ ามนัรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ออก

ให้บริการตามโรงเรียนต่างๆ 
- 8,000 - 8,000 - 8,000 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนรบัผิดชอบรถ  
(120 บาท x 40 วัน x 2 คน ) 

- 9,600 - 9,600 - 9,600 

6 ค่าชดเชยน้ ามนัและคา่เบี้ยเลี้ยงคณะ
นิเทศ ตดิตาม จากเขตพื้นที ่
- ค่าชดเชยน้ ามนั กม.ละ 4 บาท 
  2,000 กม. x  4 = 8,000บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ (12,000บาท) 
(120 บาท x 20 วัน x  5 คน) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20,000 

รวม - 108,425 - 108,425 - 108,425 
หมายเหตุ ใช้งบประมาณที่โอนมาจาก สพฐ.  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6.  การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ - สังเกต 

- สัมภาษณ ์
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ ์

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ - ประเมิน - แบบประเมนิ 
3. โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ - ประเมิน - แบบประเมนิ 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
   7.1 ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
 7.2 นักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 7.3. ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีเจตะคติที่ดีต่อการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในการแสวงหาความรู ้
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โครงการ    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/ 
     หน่วยตรวจสอบภายใน 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเธียนไท   ค าล้าน  นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน  นางทิพวรรณ  สมสอน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้สถานศึกษามีฐานะเป็น   
นิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดย ให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา               
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จึงจัด
โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายใน  เพื่อรับทราบนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้รบัทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และน านโยบาย    
สู่การปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 2.2   เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเปาูหมายการด าเนินการร่วมกันในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด 

 2.3  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการที่จะสนองกลยทุธ์ต่าง ๆ ของส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 2.4  เพื่อให้ผู้บริการสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกนั เป็นการพัฒนาองค์กร
ที่ดีต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ จ านวน 358 คน โดยแยกเป็น 
       3.1.1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 106 คน 

       3.1..2   ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 252 คน    
        3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้รับทราบเปูาหมายการด าเนินการของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
    3.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีสร้างเสริมความสามัคคี 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุ มบุ คล ากร  ผู้ บ ริ ห ารกา รศึ กษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด 

2  เดือน ต่อคร้ัง 
ตุลาคม2558 – กันยายน 
2559 

กลุ่มอ านวยการ 
นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน 
นางทิพวรรณ  สมสอน 

  
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

ประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
จ านวน 358 คน 

 63,000  63,000  63,000 

 รวม  63,000  63,000  63,000 
 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
     ร้อยล่ะของผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้  และรับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึง
นโยบายต่าง ๆ  

 
-การสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
    ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และ
พัฒนางานทางวิชาการ และการบริหารจัดการ 

 
-การสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้ 

เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 รวมถึงผู้บริหาสถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 358 คน  ได้รับทราบแนวปฏิบัติและ
นโยบายต่าง ๆ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนแผนงานและแนวปฏิบัติจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เชิงคุณภาพ 
 -ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการได้รับททราบแนวปฏิบัติและแนวนโยบายต่าง  ๆ เปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ไปในแนวทางเดียวกัน 
 -ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติหนา้ที่และหลักการมสี่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
 -ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกัน และเสริมสร้างความสามัคคี 
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.โครงการ  สร้างความสัมพันธ์และนโยบายความปรองดองระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา  
     (กีฬาเขตพื้นที่สัมพันธ์) 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปวารณา  ร้อยพิลา     
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน
สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มข้ึน ทุกคนต้องเร่งรีบเพื่อหารายได้ จุนเจือครอบครัว
ท าให้ไม่มีเวลาออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้ ท าให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอจึงมีแนวคิดที่จะหาทางออกที่ถูกต้อง
ด้วยการเล่นกีฬา ทั้งกีฬาประเภทพื้นบ้านและกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อความเป็นน้ าหนึ่งเดียวกัน มีความรัก ความสามัคคี
ในองค์กร และระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาด้วยกัน 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 จึงได้เห็นชอบร่วมกันกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2-5 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี  ครั้งที่ 6/2559   ขึ้นเพื่อให้เป็นประเพณีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  6  เขตการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
2.2  เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาพื้นบ้านให้สูงขึ้น และรู้จักกฎ กติกา การเล่นเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ  
2.3  เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาด้วยกัน ให้รู้จักการรู้แพ้       

รู้ชนะ รู้อภัย 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ  บุคลากรใน สพป. อบ.1-5 และ สพม.29 จ านวน  450 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
3.2  เชิงคุณภาพ  บุคลากรใน สพป.อบ. 1-5 และ สพม.29 มีสุขภาพแข็งแรง มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง 
สพป.อบ.1-5 และ สพม.29 
 

1 ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 
 

นางปวารณา  ร้อยพิลา 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

 - งบภาระงาน       40,000  บาท 
 - งบความจ าเป็นพื้นฐาน   135,050  บาท    
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร    
ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา  

- 175,050 - 175,050 - 175,050 

รวม - 175,050 - 175,050 - 175,050 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
บุคลากรของ สพป.อบ.1-5  และ สพม.29          
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ทุกประเภทด้วยความรัก 
ความสามัคค ี

สังเกต 
สอบถาม 
สัมภาษณ ์

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1  บุคลากรใน สพป.อบ.1-5 และ สพม.29 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 
 7.2  บุคลากรใน สพป.อบ.1-5 และ สพม.29 มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะและมีขวัญ 
ก าลังใจในการปฏบิัติงาน 
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โครงการ   พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                 ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพสิษฐ์   ปางชาติ   นางธนษิฐา  ศรีอุฬารวัฒน์  
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  –   30 กันยายน  2559 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริการที่เป็นเลิศ มีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ 4 ประการคือ ประการที่หนึ่ง บุคลากร เพราะเป็นผู้สร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ต่ า ง  ๆ  บุ ค ล า กร ในอ งค์ ก ร ไ ม่ ส า มา รถซื้ อ หา ได้  ต้ อ งคั ด เลื อกจ ากผู้ มี คุ ณสมบั ติ เ หม าะสม  
มาท าการฝึกฝนและพัฒนาความรับผิดชอบในงานให้สูงขึ้น ดูแลให้รักและผูกพันองค์กร ประการที่สองได้แก่ เครื่องมือที่
ช่วยในการท างาน เช่น โปรแกรมซอฟท์แวร์ต่าง ๆ สามารถช่วยท างานให้รวดเร็ว ง่าย และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ประการ
ที่สามคือ มาตรฐานการท างาน เป็นสิ่งที่บอกว่าต้องท างานอะไรบ้างให้เป็นไปตามขั้นตอน การเป็นตัวอย่างที่ดี              
การยิ้มแย้ม ความสุภาพ การแต่งกาย การพูดจา การโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ และประการที่สี่ คือวัฒนธรรมการบริการ 
ในการสร้างวัฒนธรรมที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
   ความพึ งพอใจ ก็ เป็นปัจจัยที่ ส าคัญอีกประการหนึ่ งที่ ช่ วยให้ งานประสบความส า เร็ จ  โดยเ ฉพาะ 
อย่างยิ่ง ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต้องให้ความส าคัญในเรื่องความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อที่จะ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ มาใช้บริการ ความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน ความเจริญก้ าวหน้ าของงาน  
วัดได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การส ารวจความพึ งพอใจของผู้รับบริการ นอกจากจะได้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จากผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นการประเมินผลถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถบอกถึงระดับ
การให้บริ การ  รวมถึ งการด า เนินการของหน่วยงาน ในการรายงานผลการด า เนิน งานตามค า รับรอง  
การปฏิบัติราชการ (KRS) และการประเมินมาตรฐานส านักงาน ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญตัวหนึ่ง และจ าเป็นจะต้องรายงานก็คือ 
ความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานของบุคลากรให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง มีมาตรฐานของงาน 
 2.2  เพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ          
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มาติดต่อราชการ ผู้รับบริการจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั้งที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป 
 2.4  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 จ านวน ๓,๕๐๐  คน มีการพัฒนาวิธีการท างานให้เป็นที่พอใจของผู้เก่ียวข้อง 
  3.1.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการตามภารกิจ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
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  3.1.3  ผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holder) ที่มาติดต่องานรับบริการ ที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ข้าราชการในส านักงาน มีวิธีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
  3.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลงัใจ และมีความพึงพอใจในการท างาน ท าให้การ
ขับเคลื่อนงานตามกลยทุธ์บรรลเุปูาหมายอย่างมปีระสทิธิภาพ 
  3.2.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความเป็นมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท ามาตรฐานของงานที่แต่ละบุคคลปฏิบัต ิ พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2558 
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 

2 จัดประชุมขา้ราชการในส านักงาน เพื่อชี้แจง
นโยบาย แนวทางการปฏิบตัิตามมาตรฐานของงาน 
ให้มีทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

มกราคม 2559 นายพสิษฐ์  ปางชาติ      
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ
ของส านักงานตามภารกิจ ทั้ง 4 ด้าน 

กุมภาพันธ์ 2559 คณะท างาน 

4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน 

มีนาคม 2559 สถานศึกษา 

5 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ส าหรับผู้มา
ติดต่อรับบริการที่ส านักงาน 

กุมภาพันธ์ 2559 คณะท างาน 

6 เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับ
ผู้มาติดต่อรับบริการที่ส านักงาน 

กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 

7 วิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด โดย
ด าเนินการในรปูแบบของการวิจัย 

กันยายน 2559 คณะท างาน 

8 เขียนรายงานการวิเคราะห์ และจัดท าเปน็รูปเล่ม กันยายน 2559 คณะท างาน 
9 น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงาน และ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
กันยายน 2559 บุคลากรทุกคน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที่ กิจกรรม / รายการ งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม 

1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั  
ในการประชุมชี้แจงมาตรฐานการท างาน 

ค่าใช้สอย 20,000 บาท - 20,000 

2 ค่าอาหารว่างส าหรับประชุมคณะท างานเฉพาะ
กิจ จัดสร้างแบบสอบถาม 3 ครั้ง 

   

3 ค่าติดตามการตอบแบบสอบถามของสถานศึกษา    
4 ค่าล่วงเวลาการตรวจแบบสอบถามและการ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน 
   

5 ค่าวัสดุจัดท ารายงานการวิเคราะห์    
 รวม 20,000 - 20,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานดา้นตา่ง ๆ          
4 ด้าน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 

ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ 
4 ด้าน 

แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 

2. ผู้มาติดต่อราชการ มีความพงึพอใจในการให้บริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผู้ติดต่อราชการตอบ
แบบสอบถามการให้บริการ 

แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 

3. รายงานการวิเคราะห์ผลการให้บริการ                
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับดีมาก 

วิเคราะห์ผลโดยใช้คา่สถิติ การทดสอบทางสถิติ
พื้นฐาน และสถิติวิเคราะห ์

4. บุคลากรในสังกัด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักงาน อยู่ในระดับดีมาก 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเปน็เอกสารรูปเล่ม
เผยแพร่ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีการพัฒนาระบบการให้บริการ สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
 7.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1  มีมาตรฐาน ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทนา  พายตะคุ    
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

   1.1 ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตาม การประเมินผล และรายงาน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน น าระบบบริหาร  ความเสี่ยง
มาใช้ในการบวนการบริหารการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ 

   1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้มีความตระหนัก และน าไป
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร หน่วยตรวจสอบภายในในฐานะผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้ก าหนด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วย     
การก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 

2.2  เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
2.3  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท ารายงานตามระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

 

3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 เครือข่าย 26 เครือข่าย ประกอบด้วย (ประธานเครือข่าย,รองประธานเครือข่าย,กรรมการเครือข่าย          
และเลขานุการเครือข่าย) 
     3.1.2  ครูธุรการโรงเรียน หรือผู้ปฏิบัติหนา้ที่เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 
     3.1.3  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนมีมาตรการความเสี่ยงภายในโรงเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน. 
    3.2.2 ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัตหิน้าที่ และเจา้หน้าที่ธุรการกลุม่สามารถขยายผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในให้แก่บุคลากรในกลุ่ม/สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมการจัดอบรมระบบการ

ควบคุมภายใน 
มกราคม  2559 

นางนนัทนา พายตะคุ 

2 ประชุมชี้แจงคณะท างานและก าหนดเนื้อหาหลักสูตร 
วิธีการอบรม ฯลฯ 

สิงหาคม 2559 รองฯเธียนไท ค าลา้น 

3 จัดอบรมบุคลากรสังกัด สพป.อุบลราชธาน ีเขต 1 สิงหาคม 2559 รองฯเธียนไท ค าลา้น 
และคณะท างาน 

4 ประเมินผล และสรปุรายงานผลการด าเนินงาน สพฐ.  กันยายน 2559 
รองฯเธียนไท ค าลา้น

คณะท างาน 
 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการด าเนินงาน. 
1.2 ประชุมสัมมนา 
      -ค่าตอบแทนวทิยากร 
      -ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประชุม 

 
 
 
 
5,000 
 

 
5,000 

 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 
 

 
10,000 

 
 

5,000 
 

  
10,000 

 
 

5,000 
 

 กิจกรรมที่ 2 
2.1 ติดตามการด าเนินการ
มาตรการความเสี่ยง  
2.2 สรุปผล/รายงานผลต่อ สตง./
สพป.ตามก าหนด 

      

 รวม 5,000 5,000 5,000 15,000  15,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 

6.  การประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  

ผลการตอบแบบประเมนิผล การประเมินผล แบบประเมนิ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
      7.1  ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติหนา้ที่ และเจ้าหนา้ที่ธุรการกลุ่มสามารถขยายผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในให้แก่บุคลากรในกลุ่ม/สถานศึกษาได้อยา่งถูกต้อง 
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โครงการ    ส่งเสริมจิตส านึกความรับผิดชอบและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3     ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปวารณา ร้อยพิลา  
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  –   30 กันยายน  2559 

1.  หลักการและเหตุผล 
  สภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ การท างานจ าเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อมประสานงานกันระหว่างบุคคล
หรื อ หน่ ว ย ง าน  เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม ร วด เ ร็ ว  ค รบถ้ ว น  ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะมี ค ว าม เ ป็ น มื ออ า ชี พ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้  
สิ่งหนึ่งที่ได้รับนอกจากผลส าเร็จตามที่ต้องการคือ ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การท างานแบบเครือข่าย
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ วิธีการท างาน และประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญ ช่วยให้บุคคลและองค์กร เครือข่ายมีการปรับตัว พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ทั้งในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการ
ใหม่ รวมทั้งขยายแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การท างานประสบผลส าเร็จมากข้ึน เป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดการ
กับปัญหา การพบปะและมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องระหว่างกัน ท าให้เกิดการปรับตัว เพื่อลดจุดอ่อนและแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง เกิดการพึ่งพาตนเอง เครือข่ายที่มีการท างานอย่างมีระบบ ช่วยเสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรมของสมาชิกใน
เครือข่าย ท าให้มีศักยภาพในการเผชิญกับปัญหาด้านต่าง ๆ เกิดการพึ่งพาตนเองได้ 
  วันส าคัญ คือวันที่มีความส าคัญเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีการจัดกิจกรรมประเพณี หรือเฉลิมฉลอง   ใน
วันส าคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป วันส าคัญที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะต้องจัด
กิจกรรม หรือร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือและส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น วันส าคัญที่เป็นราชพิธี      
วันส าคัญทางศาสนา ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีวันส าคัญต่าง ๆ เมื่อรวมทั้งปีแล้ว จะจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง               
ดังรายละเอียดวันส าคัญของชาติไทยที่แนบ ซึ่งจ าเป็นจะต้องให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการระดับจังหวัด และองค์กรภาคเอกชน ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของชาติ ของจังหวัด ที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.2  จัดกิจกรรมส าคัญในงานเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ ที่ เป็นพระราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญ ของชาติ  
วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมวันส าคัญของจังหวัด 
 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้  และการพัฒนาคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
 2.4  เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นที่รู้จักต่อ
สาธารณชน 
 2.5  เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการท านุบ ารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการระดับจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 50 เครือข่าย และเครือข่าย
ภาคเอกชน ไม่ต่ ากว่า 10 เครือข่าย 
   3.1.2  ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ใน วัน
ส าคัญของชาติ วันส าคัญทางศาสนา ไม่ต่ ากว่า 40 ครั้ง ใน 1 ปี 
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   3.1.3  จัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ของท้องถิ่น และ
งานในเทศกาลต่าง ๆ จ านวน 20 ครั้งต่อปี 
   3.1.4  จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง 
   3.1.5  ส่วนราชการในระดับจังหวัดและองค์กรภาคเอกชน รู้ข่าวความเคลื่อนไหว และผลงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 200 ส่วนราชการระดับจังหวัด 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพันธกิจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการศึกษา ทั้งทางด้านโอกาส ความ
เสมอภาคด้านคุณภาพ ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
   3.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้แสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งในงานราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
   3.2.3  ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ วนัส าคัญ 
ทางศาสนา และวนัส าคัญอื่น ๆ 

ตุลาคม 2558 –  
30 กันยายน 2559 

นางปวารณา ร้อยพิลา 

2 จัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
เช่น ท าบุญเลี้ยงพระ บุญกฐนิ  
บุญเข้าพรรษา บุญประเพณ ี

ตุลาคม 2558 –  
30 กันยายน 2559 

นางปวารณา ร้อยพิลา 

3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชู ยกย่อง
เกียรติยศ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสิริมงคล
ต่าง ๆ 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ค าสั่งคณะกรรมการ  
รับผิดชอบ 

4 จัดกิจกรรมที่ส าคัญตามนโยบายของจังหวัด เช่น 
วันปรองดอง วันสดุดีทา้วค าผง วันท าความสะอาด 
คนในชาติมีสุข 

ตุลาคม 2558  – มีนาคม 2559 นางปวารณา ร้อยพิลา 

5 จัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา ในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 

พฤษภาคม – กันยายน 2559 นายพสิษฐ์ ปางชาติ  
ร่วมกับสถานศึกษา 

6 จัดท าข้อมูลการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
และคุณลักษณะอนัพึงประสงคข์องผู้เรียน 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 นางปวารณา ร้อยพิลา 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม / รายการ งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

1 ค่าจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างท าพวงมาลา  
พานพุ่ม และอื่น ๆ ตามกิจกรรมของวัน
ส าคัญ จ านวน 40 คร้ัง ครั้งละ 3,500 บาท 

 
140,000  

-  
140,000  

2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั  
ส าหรับจัดกิจกรรม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี 10 คร้ัง ครั้งละ 5,000 บาท 

 50,000  -  50,000  

 รวม 190,000  - 190,000  
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)   ประชุมเห็นชอบครั้งที่  1   80,000 บาท ในคร้ังที่ 2 จะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีก 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จ านวนคร้ังทีไ่ด้ร่วมกิจกรรมส าคัญกับ 
ส่วนราชการของจังหวัด 

จ านวนบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ภาพถ่าย 

2. จ านวนกิจกรรมที่จัดในการสง่เสริมและอนุรักษ์
ตามธรรมเนียมประเพณ ี

จ านวนคร้ัง / จ านวนคนที่ร่วม
กิจกรรม 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

3. ข้าราชการมีความพึ่งพอใจ มขีวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

การเสนอความเห็น เอกสารในข้อความ
เสนอแนะ 

4. การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงาน จ านวนคร้ังที่ได้ร่วมกิจกรรมกับ
ส่วนราชการ 

ภาพถ่าย หนังสือ แจ้งจาก
ส่วนราชการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดและ
ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของชาติ ของจังหวัดที่สอดคล้องกับภารกิจกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 7.2  ส่วนราชการในระดับจังหวัดและองค์ภาคเอกชนรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางศึกษา   
 7.3  ได้ปลูกฝังคุณธรรมในการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 
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.โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามการใช้งานระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์   
   (e-Office  Smart  Obec )  
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเธียนไท  ค าล้าน  นางทิพวรรณ  สมสอน  นางวนิดา   อัมพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ใช้งานระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ และระบบงานพัสดุ เพื่อเป็น        
การทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้งานในระบบดังกล่าว  สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตาม
ภารกจิได้อย่างสะดวก รวมเร็ว และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่มและ ผูป้ฏิบัติงานดา้นธุรการของสถานศึกษา ใช้ระบบส านักงาน
อิเลคทรอนิกส์ e-Office  Smart  Obec  ด้านระบบงานสารบรรณ และระบบงานพัสดุ สามารถใช้งานในระบบดงักล่าว
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการ 
 2.2 เพื่อติดตามารใช้งานระบบส านักงานอิเลคทรอนิกส์ e-Office Smart  Obec  ด้านระบบงานสารบรรณ 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้งานในระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  
 3.2  ผู้ปฏิบัติงานธุรการด้านธุรการของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 

4 
 

 

แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมการจัดอบรม
ระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม          
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จัดอบรมการททวนการใช้งานระบบ           
e-Office ของ สพฐ. 

ติดตามการใช้งานระบบ e-Office Smart  
Obec  ด้านระบบงานสารบรรณ ระบบงาน
ครุภัณฑ์ ระบบงานพสัด 

ธันวาคม 2558 
 
มกราคม  2559 
 
 
กุมภาพันธ์  - มีนาคม 2559 
 
 

มกราคม 2559 – กันยายน 2559 
 
 

นายเธียนไท  ค าล้าน 
นางวนิดา   อัมพันธ์ 
นางทิพวรรณ  สมสอน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
5 
 

 

ประเมินผลและสรปุรายงานผลการใช้งาน
ระบบงานส านักงานอิเลคทรอนิกส์ e-Office 
Smart  Obec  ด้านระบบงานสารบรรณ 
ภายในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

 
กันยายน  2559 
 

นายเธียนไท  ค าล้าน 
นางวนิดา   อัมพันธ์ 
นางทิพวรรณ  สมสอน 

 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม สพฐ. 

1 ค่าอาหารกลางวนัและอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

 26,000  26,000 30,000 56,000 

  รวม  26,000  26,000 30,000 56,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)   
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
การใช้งานระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Smart  
Obec ด้านระบบงานสารบรรณ ภายในหน่วยงานและสถานศึกษา 

การปฏิบัติใช้งาน แบบรายงานในระบบงาน
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ใช้งานในระบบงานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Smart  Obec  ด้านระบบงานสาร
บรรณได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ 
 7.2  ผู้ปฏิบัติงานดา้นธุรการของสถานศึกษาในสงักัด สามารถใช้งานในระบบงานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์    
e-Office ,Smart  Obec  ด้านระบบงานสารบรรณได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการ 
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โครงการ    พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่ และสิง่แวดล้อม และภมูิทัศน์  ส านักงานเขตพื้นที่ 
                                 การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพสิษฐ์  ปางชาติ   นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
           สภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปัจจุบันสถานที่อีกหลายห้องและพื้นที่รอบ
ส านักงานยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและต่อผู้มาใช้บริการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1   จึงมีโครงการปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สวยงาม ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบ และความสะดวกสบายนานาประการ ให้กับบุคลากรและผู้มาขอรับบริการ  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์   
  2.1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการข้าราชการครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป 
  2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศของการท างานให้เป็นบรรยากาศแห่งความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบและเกิดความ 
ร่วมมือร่วมใจกัน 
  2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ของหน่วยงานที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูงบุคลากร
มีความพร้อม และความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้มีระดับความส าเร็จตามตัวชี้วัด เป็นที่พอใจ 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   การปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1   
     3.2 เชิงคุณภาพ   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 

ตุลาคม  2558 – 
กันยายน 2559 
 

นายพสิษฐ์  ปางชาติ 
นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน 

พัฒนาศ  
 
 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 ปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่ และ 
สภาพแวดล้อมส านักงานเขตพืน้ที่ 

- 10,000 87,000 79,000 - 79,000 

 รวม - 10,000 87,000 79,000 - 79,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ)   
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6. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.  ผลการประเมินตามการจัดท าค ารับรองตามตัวชี้วดั 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. ความคุ้มค่าจากการใช้ประโยชน์ 

1. ประเมิน 
2. สอบถาม 
3. การสังเกต 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 

 7.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม           
ที่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป อย่างเหมาะสม 
สนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษา อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามค ารับรอง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได้รับการรับรอง ในระดบัที่สูงขึน้ 
 7.3 การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น บรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    วันกีฬา  วันรักษาสุขภาพ 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวไลพร  สารพิมพา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 

1. หลักการและเหตผุล 
           งานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายได้จะต้องมีคนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คนที่มีประสิทธิภาพ   
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง  ผู้ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ต้องออกก าลังกายเป็นประจ าและรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายงดเว้นจากอบายมุข เหล้า บุหรี่ เป็นต้น  หากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน ได้ออกก าลังกาย เป็นประจ าหรือมีใจรักการออกก าลังกายและงดเว้นสุรา ยาสูบ 
ก็จะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการวันกีฬา วันรักษาสุขภาพขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ทุกคนมีใจรักการ
ออกก าลังกาย 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
 2.3 เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ทุกคน  
   3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ไดอ้อกก าลังกาย
โดยการเต้นแอโรบิค และเลน่กฬีาอย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด และงดเว้นการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดสบูบุหร่ี 
ทุกวันพุธ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

 ระยะเวลาด าเนินการ  

กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 

1. แอโรบิคแดนซ์/เล่น
กีฬาตามความสมัครใจ 

     
ทุกวันพุธ 

       

2. งดการดื่มเครื่องดื่มที่
เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

    ทุกวันพุธ        
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5.  งบประมาณ    

    -    งบพื้นฐาน    จ านวน    50,000  บาท    
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ วิธีการวัดประเมินผล 

บุคลากรทุกคนได้ออกก าลังกาย และ
งดอบายมุขอย่างน้อย  1  วัน ใน 1
สัปดาห ์ และมีสุขภาพดีขึน้ทุกคน 

แบบสอบถามและแบบสงัเกต แบบสอบถามและแบบสงัเกต 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 บุคลากรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งผลให้การปฏิบตัิงานที่มปีระสิทธิภาพ 
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โครงการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 4    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพสิษฐ์   ปางชาติ  นางปวารณา   ร้อยพิลา   
ระยะเวลาด าเนินการ       1  ตุลาคม  2558  –  30  กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง                 
ของยุทธศาสตร์ โดยเพิ่มการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา ในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้ระบุว่าการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ตามหมวด 1 มาตรา 9
หมวด 7 มาตรา 57 ให้ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษา ระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และในหมวด 8 ได้ระบุทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ 
การเงิน และทรัพยากรจากทั้งรัฐและเอกชนจะช่วยให้สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมการสอนหรือการพัฒนาในมีคุณภาพ 
และได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านอื่น ๆของสถานศึกษา เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ท าให้กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ และทรัพยากรของ
สถานศึกษามีบทบาทต่อกิจกรรม หรือการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 
  
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรท้องถิ่น ชุมชน มีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.2 เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด าเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ง 
 2.3. เพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการสนับสนนุทรัพยากรเพื่อการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 2.4 เพื่อให้สถานศึกษามีทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ให้สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชมุชนได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 100,000 บาท ต่อโรงเรียน 
 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สนบัสนุนการจัดการศึกษาและเข้ามามสี่วนร่มในการจัดการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า ปีละ 12 คร้ัง 
 3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษา ไว้เพื่อการบริหารจัดการ และการรายงาน ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ทรัพยากรทางการศึกษา เป็นตัวกระตุ้นท าให้กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนนิไปได้อย่างตอ่เนื่อง 
 3.2.2 ทรัพยากรทางการศึกษามีบทบาทต่อกิจกรรมและการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาทัง้ด้านปริมาณและ 
ด้านคุณภาพ 
 3.2.3 สถานศึกษามีทรัพยากร ส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา และท า 
ให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้รับการตอบสนอง 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
6 

-แจ้งนโยบายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้
สถานศึกษาทราบ 
- สถานศึกษาด าเนนิการระดมทรัพยากรสนับสนนุการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
-รวบรวมข้อมูลการระดมทรัพยากรจากสถานศึกษา 

 
-จัดท าข้อมูลด้านทรัพยากรทางการศึกษาโดยจ าแนก 
เป็นด้านการเงิน ดา้นทรัพยส์ิน ด้านบุคคล และดา้น
แรงงาน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุน 
จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา 

 
 

พฤศจิกายน 2558 
 
ธันวาคม 2558_- สิงหาคม 2559 
 
3 คร้ัง กุมภาพันธ์,กรกฎาคมและ
กันยายน 2559 
สิงหาคม-กันยายน 2559 
 
เดือนละ 2 คร้ัง 
กรกฎาคม 2559 

 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 

1.1ค่าวัสดุในการด าเนนิงาน 
1.2 ค่าใช้สอยในการประชุมนโยบายและ
การมีส่วนร่วม 
1.3 ค่าใช้สอยในการติดตามและเก็บรวม
รวบข้อมูล 
ค่าตอบแทนการรวบรวมข้อมูลและจัด
หมวดหมู่ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,000 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
5,000 

 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 

15,000 
 
 

5,000 

 
1 
2 

กิจกรรมที่ 2 
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ยกย่อง
2.2 เชิดค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมระดม
ทุนเพื่อการจัดการศึกษาชูเกียรติ
ผู้สนบัสนุน 
 

 
 

5,000 

 
20,000 

  
20,000 
5,000 

 
 

20,000 

 
20,000 
30,000 

 รวม 10,000 30,000 5,000 45,000 30,000 75,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
 

1. จ านวนเงิน ทรัพยส์ิน ทีไ่ด้รับจากการ
ด าเนินงานระดมทรัพยากร 

2. จ านวนคร้ัง,จ านวนปริมาณบุคคล,หน่วยงานที่มี
ส่วนและสนบัสนุนการจัดการศึกษา 

3. การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนการจัด
การศึกษาได้ส าเร็จ 

4. มีข้อมูลด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและ
รายงาน 

 
สถานศึกษารายงาน 
 
สถานศึกษารายงานกลุ่ม
อ านวยการเก็บข้อมูล 
จัดตั้งกองทุน 
 
เก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่แยก
ประเภท 
 
 

 
แบบรายงานการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
แบบเก็บข้อมูล 
แบบรายงาน 
จัดตั้งกองทุน 
 
ข้อมูลสารสนเทศ 
เอกสารเป็นเล่ม 
 
 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1 สถานศึกษามีทรัพยากรสนบัสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเพียงพอ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 7.2 สถานศึกษาได้มีการปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศต่อการจัดการเรียนการสอน 
 7.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความผูกพนัและรู้สึกเป็นกันเอง และร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาของบุตรหลาน 
 7.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีกองทุนช่วยเหลือสนบัสนนุการศึกษาของ
นักเรียนด้วยโอกาส 
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โครงการ   ลดการใช้พลังงานภาครัฐ (ไฟฟาู-น้ ามนัเชื้อเพลิง) 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทนา  พายตะคุ      
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2558  –   กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 1.1 ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ลงให้ได้อย่างน้อย 10 % เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ถือปฏิบัติในการประหยัด การใช้พลังงานมุง่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพให้เกิดความประหยัดเท่าที่จ าเป็น โดยมิได้มุง่เน้นที่จะตัดทอนรายการ
ค่าใช้จ่ายโดยตรง 

1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ให้แก่โรงเรียนภายใต้สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 300 โรงเรียน จึงได้ก าหนดจัดโครงการ 
มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน โดยระบบ e-
reportEnevgy.go.th 
 2.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานด้านการประหยัดพลงังาน 
 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท ารายงานตามตัวชี้วัดระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานตามมาตรฐานการ
ประหยัดพลังงานของสว่นราชการได้อย่างถูกต้อง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 - หน่วยงานภายใต้การบริการ (จ านวน 252 โรงเรียน) 

3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสงักัด มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการประหยัดพลังงาน 
     3.2.2 โรงเรียนสามารถจัดท ารายงานในระบบ e-report.go.th (เช่น ค่าน้ า และค่าไฟฟาู) ได้อย่างถูกต้อง
และทันตามกระทรวงพลังงานก าหนดให้รายงาน ผา่นระบบ (Visual Control : vc) รอบ 6, 9, 12 เดือน 
ได้อย่างถูกต้องทันเวลา 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 -แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน

ภาครัฐ สพป.อบ.1 
มกราคม 2559 นันทนา   พายตะค ุ

 
2 - ประชุมชี้แจงคณะท างานและก าหนด เมษายน 2559 นายเธียนไท   ค าล้าน 

รอง. ผอ.สพป.อบ.1 
3 -จัดอบรมผู้บริหาร,ครูธุรการโรงเรียน มิถุนายน 2559 นายเธียนไท   ค าล้าน 

และคณะท างาน 
4 -ประเมินผล และสรปุรายงานผลการด าเนนิงาน กันยายน 2559 กลุ่มอ านวยการ 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 

1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการด าเนินงาน. 
1.2 ประชุมสัมมนา 
      -ค่าตอบแทนวทิยากร 
      -ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประชุม 

 
 

20,000 

 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 
 

   
5,000 

20,000 
 
 

 กิจกรรมที่ 2 
2.1 ติดตามการด าเนินการมาตรการ
ประหยัดพลังงงานเป็นรอบ  
2.2 สรุปผล/รายงานผลต่อกระทรวง
พลังงาน 

      

 รวม 20,000  5,000   25,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
ผลการตอบแบบประเมนิผล แบบประเมนิผล แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานลงได้ 10 % ตามมติ ค.ร.ม. 
ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัต ิ
 7.2 โรงเรียนสามารถจัดท ารายงานในระบบ e-report.go.th (เช่น ค่าน้ า และค่าไฟฟาู) ได้อยา่งถูกต้องและทัน
ตามกระทรวงพลงังานก าหนดให้รายงาน ผ่านระบบ (Visual Control : vc) รอบ 6,9,12 เดือน ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่
กระทรวงพลังงานและสพฐ.ก าหนด 
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โครงการ     พัฒนาวิธีการปฏบิัติงานและการรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
                                 และตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี (KRS - ARS) 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทนา  พายตะคุ   กลุ่มอ านวยการ   
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2558  –  30  กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทาง วิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองทีดี โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏบิัติราชการและท าข้อตกลง ผลงาน 
กับผู้บังคบับัญชา และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้จัดท ารายละเอียดผลการปฏบิัติราชการ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏบิัติราชการ ให้สนองตอบต่อนโยบายได้อย่าง 
ครบถ้วน บูรณาการการปฏิบัตงิานให้มีความเชื่อมโยงอยา่งเหมาะสม ดงันี้ 
   1.1 การก าหนดตัวชี้วัด ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องเปน็ตัวชี้วดัที่ปรากฏในแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี หรือให้มีงบประมาณ หรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
  1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินการ โดยให้สอดคล้อง 
กับการประเมินรายบุคคล สรา้งความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรวมกัน 
   1.3 ด าเนินการขับเคลื่อน การปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและสามารถสะท้อนความส าเร็จ 
ของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเปน็รูปแบบ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏบิัติงานเป็นระยะ ตามรอบ
ระยะเวลา การรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
   1.4 พัฒนาระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ทีช่ัดเจนมปีระสิทธิภาพ ซึ่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบรายงานและระบบสนบัสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 -ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี (KRS) 
 -ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี (ARS) 
 -ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) 
 --ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการของสถานศึกษา (AMSS++) 
   1.5 การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยรายงานผลการด าเนินงาน ผ่านระบบดังกลา่ว 
ให้เสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนด โดยให้มีการแนบไฟล์เอกสารอ้างอิง รายละเอียด กระบวนการด าเนนิงานสู่ความ 
ส าเร็จแนบทุกตัวชี้วัด อย่างชัดเจน รวมทั้ง ระบุปัญหา อุปสรรค์ ในการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ 
ปฏิบัติราชการต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามค ารับรองให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแนวทางทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด 
 2.2 เพื่อให้ข้าราชการ มีโครงการเป็นกรอบในการท างานและใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 2.3 เพื่อปรับปรุงวิธีการรายงานตามระบบ ทั้ง 4 ระบบ คือ  KRS./ARS./AMSS++และ ทนัตามก าหนดเวลา ผล
การรายงานได้คะแนนในระดับดีมากข้ึนไป 
 2.4 เพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินไป 
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ และจุดเนน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 105 คน มีวิธีการท างาน 
ที่มีมาตรฐาน มีโครงการ มีแผน และขั้นตอนการด าเนินงาน ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1.2 ข้าราชการส านักงาน จ านวน 105 คน มีเอกสารอ้างอิง กระบวนการด าเนินงาน สู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัด
อย่างชัดเจน 
 3.1.3 คะแนนผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏบิัติราชการได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ระดบัดีมาก คะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.5  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนเปน็เครื่องมือในการท างาน มีกระบวนการท างานที่ชดัเจน 
เป็นขั้นตอนพร้อมหลักฐานอา้งอิง ส าหรับการรายงาน ท าให้ผลการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.2.2 ข้าราชการผูป้ฏิบัติงาน สามารถระบปุัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและปัจจัยแห่งการส าเร็จ เพื่อใช้เป็น 
ข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ต่อไป 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 

- จัดท าค าสั่งมอบหมายหนา้ที่การปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบตวัชี้วัด 
- จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน 
- ผู้รับผิดชอบ ข้าราชการผูป้ฏิบตัิ จัดท ารายละเอียด
โครงการ ระบุ ในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
- ผู้ปฏิบัตงิานด าเนนิงานตามขั้นตอนกระบวนการและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน ส าหรับรวบรวมผลการด าเนินงาน
และเอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัติ
ราชการและตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
- ด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานในระบบ KRS 
และระบบ ARS  ติดตามการรายงานผลในระบบ 
AMSS++ และระบบ SMSS 
- สรุปผลการด าเนนิงานในแต่ละตัวชี้วัด ระบุปญัหา 
อุปสรรค ของการด าเนินงาน และระบปุัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 
- น าผลการสรุปการด าเนนิงานไปใช้ในการปรบัปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

ตุลาคม 2558 
 

มกราคม 2559 
 

มกราคม – มีนาคม 2559 
 
 
พฤศจิกายน-กันยายน 2559 
 
มกราคม- มีนาคม 2559 
 
 
รอบ 6 เดอืน 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 
หลังจากรายงานรอบ 
6, 9 และ รอบ 12 เดือน 
 
เมษายน,มิถุนายน,กันยายน 
2559 
 
 
 

นันทนา พายตะค ุ
 

บุญเพ็ง เนื้ออ่อน 
 

ข้าราชการทุกคน 
 
 

ผู้ปฏิบัตงิานทุกคน 
 

นันทนา  พายตะค ุ
 
 

นันทนา  พายตะค ุ
 
 

พสิษฐ์ ปางชาต ิ
 
 

ผู้ปฏิบัตงิานทุกคน 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 

1.1.จัดท าค าสั่งมอบหมายตวัชี้วดั 
1.2. จัดท าเอกสารการประชุม 
สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 

  
 

 
2,000 

   
2,000 

 กิจกรรมที่ 2 
2.1 จัดการประชุมสัมมนา 
2.2 การติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 3 คร้ัง 
 

 
3,000 

 
5,000 
5,000 

 
 

   
8,000 
5,000 

 รวม 3,000 10,000 2,000   15,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
ผลการประเมินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีผลการด าเนนิงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการและตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี อยู่ในระดับดีมาก เป็นที่พอใจ 
 7.2 การขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามนโยบาย กลยทุธ์จุดเนน้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการด าเนินงานอยา่งเปน็ขั้นตอน มีเอกสารข้อมูลส าหรับ 
อ้างอิง สามารถระบุปัญหา อปุสรรค และปัจจัยของความส าเร็จได้ 
 7.3 ข้าราชการ ผู้ปฏิบตัิงานมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน เกิดความพงึ
พอใจในการท างานร่วมกัน 
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โครงการ   ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติเพื่อมาตรฐานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเธียนไท  ค าล้าน  นายพสิษฐ์  ปางชาติ  นางปวารณา  ร้อยพิลา     
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2558  –   กันยายน  2559 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเน้นภารกิจในความรับผิดชอบอีกด้านหนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษาในการน า
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา สู่การ
ปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานหน่วยงานในสังกัด 
นโยบายส าคัญที่จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
 2.2  เพื่อหารูปธรรมหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.3  เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการด าเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง       
 2.4 เพื่อน าผลการด าเนินงานไปปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ปรับปรุงต่อไป  

3.  เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ  
  3.1.1 เพื่อก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานตามนโยบาย ของสถานศึกษา   
จ านวน  251 โรง ให้ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง 
  3.1.2 เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย 4 ด้าน คือ วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ดา้นงบประมาณ ด้านบริหาร
ทั่วไป ของสถานศึกษา ด าเนนิไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนละ 1 ครั้งต่อเดือน 
  3.1.3 เพื่อให้นโยบายเร่งด่วน 4 ประการ ได้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล ในปี พ.ศ. 2559 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบทั้ง 4 ข้อ 
  3.2.2 ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องนโยบายมีการรายงานผลการด าเนนิงานตาม
นโยบาย พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย 
  3.2.3 ผู้ปฏิบัติงานมนีวัตกรรมทีเ่ป็นรูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 รวบรวมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 

จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน 
ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2558  นายเธียนไท  ค าล้าน 

2 จัดท าโครงการรายละเอียดกิจกรรมเพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติ 

พฤศจิกายน 2558 – 
ธันวาคม 2558 

นางปวารณา  ร้อยพิลา 

3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง 
กับนโยบาย แตล่ะอย่าง จ านวน 4 ครั้ง 

มกราคม  2559 – 
สิงหาคม 2559 

นายเธียนไท  ค าล้าน 

4 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ก ากับการด าเนินงานตาม 
นโยบาย ทีส่ถานศึกษาเดือนละ 1 คร้ัง 
ต่อโรงเรียน 

มกราคม  2559 – 
กันยายน  2559 

นายพสิษฐ์  ปางชาติ 

5 สถานศึกษารายงานผลการด าเนนิงาน 
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย 3 คร้ัง 

มีนาคม 2559, มิถุนายน 2559  
สิงหาคม  2559 

นางปวารณา  ร้อยพิลา 

6 สรุปผลการด าเนนิงานขับเคลื่อนนโยบาย 
และรายงานผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน 
9 เดือน 12 เดือน 

มกราคม  2559 – 
กันยายน  2559 

นางปวารณา  ร้อยพิลา 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะท างาน  
    เป็นค่าอาหารกลางวัน/ 
    อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- 10,000 - 10,000 - 10,000 

2. ค่าใช้จา่ยในการประชุมผู้บรหิาร 
   สถานศึกษาและผู้รบัผิดชอบ   
   โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 3 คร้ัง 

- 15,000 - 15,000 - 15,000 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะส าหรับ 
    ไปราชการ ติดตาม ก ากับ 
    ที่สถานศึกษาของคณะท างาน 

- 10,000 - 10,000 - 10,000 

4. ค่าใช้จา่ยในการไปราชการ 
    ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม 
    นโยบาย เฉพาะโรงเรียนที่มปีัญหา 

- 5,000 - 5,000 - 5,000 

5. ค่าใช้จ่ายในการสรปุรายงานผล - - - - 10,000 - 
รวม - 40,000 - 40,000 10,000 40,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
 
 
 



174 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผู้ปฏิบัติงานมีโครงการในการขับเคลื่อน 
นโยบาย 
2.  สถานศึกษามีแผนปฏบิัติการประจ าปี 
เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
3.  ผู้ปฏิบัติมีเอกสารส าหรับการด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและ
รายงาน 
4.  มีรูปแบบ วิชาการ นวัตกรรม  
ในการด าเนินงาน 
 

-ตรวจสอบจากแผนปฏบิัติการ 
 
-ให้โรงเรียนท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี
-ตรวจสอบจากแฟูมสะสมงาน 
 
 
-สัมภาษณ์ ตรวจเอกสาร และ 
โปรแกรมด าเนินงาน 

-โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 
 
-หนังสือสั่งการแจ้งโรงเรียน 
ข้อประชุมราชการ 
-แผนตรวจสอบการด าเนนิงาน 
ตามนโยบาย แบบรายงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แบบก ากับ ตดิตามและ 
ประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ด าเนนิการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
มีผลการด าเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ได้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 7.3  ผู้ปฏิบัติแต่ละคนมีเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย ใช้ส าหรับรายงานตามมาตรฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานในระบบการติดตาม ของ กพร. KRS และ ARS 
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โครงการ   การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
     สถานการณ์ภัยพบิัติและภัยธรรมชาต ิ
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพสิษฐ์  ปางชาติ   นางธัญญามาศ   โคตรพฒัน์   นางสาวนันทนา  พายตะคุ    
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  –   กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะด าเนนิโครงการการจัดการศกึษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภยัพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีแนวปฎบิัติใน
การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และมีแนวทางจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาติอย่างเปน็รูปธรรม โดยเน้นให้บรรจุเร่ืองภัยพิบัติไว้ในหลักสูตรการศึกษา  
   รวมทั้งการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งถูกก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสงักัด ได้
พิจารณาและเห็นสมควรจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการเตรียม 
ความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภยัพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย ไฟปุาหรือดินถล่ม ซึ่งเปน็
การพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการตอบสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดงักล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีการวางแผนการจัดท าแผนปฏบิัติการในการจดัการศึกษา   
เพื่อลดความเสี่ยงและมีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกัน 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา จัดท าหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆในการจัดการเรียน        
การสอนด้านภัยพิบัติในสถานศกึษา 
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
  2.4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 สถานศึกษาสังกัด สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 จ านวน 251 โรงเรียน 
 3.1.2 สถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชน               จ านวน  30  โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 .บุคลาการทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ  

3.2.2 สถานศึกษาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมของสถานศึกษาตน้แบบ 
3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการศึกษาด้านภัยพิบัตไิด้อย่างเป็นรปูธรรม 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

เตรียมความพร้อมและวางแผน 
 
 
ประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 2 รุ่น 
รวม 562 คน (โรงเรียนละ 2 คน) 
ซ้อมแผนการปูองกันภัยพบิัติทางธรรมชาติ 
 
 
สรุป,รวบรวม,ประเมินและรายงานผลการด าเนนิงาน 
ทุกโรงเรียน 

 
 

มีนาคม 2559 
 
 

พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 
 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 
 
 

กันยายน 2559 

นายพสิษฐ์ ปางชาต ิ
นางนันทนา พายตะค ุ

นางธัญญามาศ 
โคตรพัฒน ์

 
 

หัวหน้าปกกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดอุบลราชธานี 

และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 

 
 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 
1.1 .ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการด าเนินงาน  
1.2 .ประชุมสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติ
การและแผนเตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพบิัติทางธรรมชาติ 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 281 คน 
1.3 ค่าวิทยากรภายนอก ( 7,200x ๓ ) 

 
 
 
 
 
 
 
14,400 

 
 

3,000 
 

 
 

50,000 
 
 

  
 

3,000 
 
 
 

50,000 
14,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,000 
 
 
 

50,000 
14,400 

 กิจกรรมที่ 2 
2.1 ติดตามการด าเนินงานใน
สถานศึกษาเพื่อจัดตั้งศนูย์การเรียนรู้
ด้านภัยพบิัติทางธรรมชาติ 
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ ส าหรับ
คณะติดตามผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
2.3 สรุปรายงานผล 

  
 
 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 

2,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 

22,000 
3,000 

  
 
 
 
 
 

22,000 
3,000 

 รวม 14,400 73,000 5,000 92,400  92,400 
  (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ)   
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6.  การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
ผลผลติ/ผลลัพธ ์
     จ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน สามารถปูองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตา่ง ๆ 
 

ตรวจติดตามสงัเกตและ
สอบถาม 

แบบสอบถามที่
ก าหนด 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถปูองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตา่งๆ ได ้
 7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีองค์ความรู้เรื่องภัยพิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน้ 
 7.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีจิตส านึกเป็นจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือเมื่อมี 
ภัยพิบัติเกิดขึ้น 
 7.4 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีแผนและแนวปฏบิัติของตนเอง มีความพร้อมในการขยายผลในการเตรียม 
ความพร้อม สร้างความปลอดภยัให้กับนักเรียนและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.5 มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านภัยพบิัติทางธรรมชาติ ทั้ง 26 เครือข่าย 
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โครงการ    ส่งเสริมสนบัสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวลัพระราชทาน 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด   ไขแสง   และ นางลาวัลย์ฉวี   ศรีงาม 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน   2558  –    ธันวาคม  2559 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การก าหนดนโยบายด้านการศึกษาในประเทศไทย  ได้มีการให้หน่วยงานทางการศึกษาหลาย ๆ ภาคส่วน เข้า
มาร่วมจัดการศึกษา เชน่ การศึกษาท้องถิ่น การศึกษาเอกชน การศึกษาตามอัธยาศัย หรือแม้แต่ การศึกษาของคนพิการ 
กระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความส าคัญอย่างมาก  คือการศึกษาพิเศษ  งานดา้นการศึกษา ถือว่ามีความส าคัญที่สดุในการ
พัฒนาประเทศ  และแน่นอนว่า การแข่งขันของสถานศึกษาตา่ง ๆ ในหลาย สงักัดย่อมเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว  สถานศึกษา
บางแห่ง จัดการศึกษาได้ดีเยี่ยม ประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยสามารถวัดได้จากการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นไปของ
นักเรียน  ดังนัน้ จึงมีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่มีความดีเด่น หลายดา้น ให้ได้รับรางวัล และรางวลั
ที่ทรงคุณค่าที่สดุ ส าหรับสถานศึกษา และนักเรียน คือรางวลั พระราชทาน   

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน เปน็โครงการที่ต้องการให้สถานศึกษาและ
นักเรียนที่มีความดีเด่น ในทุก ๆ ด้าน ได้เข้ารับการแข่งขัน กับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ และ  
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ในระดบักลุ่มจังหวัดที่ 10  และผลจากโครงการนี้ จ าน าพาไปสู่ การเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 
และเป็นก าลังในให้กับผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ได้รับรางวลัพระราชทาน ใน
ระดับ ก่อนประถมศึกษา และ ประถมศึกษา 
 2.2 เพื่อให้สถานศึกษาที่ส่งนักเรียน เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ได้รับรางวัล
พระราชทาน ในระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1   สถานศึกษา อย่างน้อย  1  แห่ง ได้รับรางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ในระดับก่อน
ประถมศึกษา และ ประถมศึกษา 

      3.1.2   นักเรียน อย่างน้อย 1  คน ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ในระดบัประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน มีความรู้ ความสามารถในการน าเสนอผลงาน ของตนเอง ตรงตาม
หลักเกณฑ์ ที่ก าหนด  ทั้ง  5 ดา้น 
      3.2.2   สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน  น าเสนอผลงานของสถานศึกษา ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด        
ทั้ง  6 ด้าน   
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมเพื่อชี้แจง สถานศึกษา และนักเรียนและ

สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมนินักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน  
ประจ าปี  2559  

 เมษายน  2559 นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม  
 

2 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาที่
ได้รับรางวลัพระราชทาน   

พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

3 ประชุมเพื่อสรุปผล การก ากับติดตามนักเรียน และ
สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมิน เพื่อนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 ปีการศึกษา  2559 

พฤษภาคม – กันยายน 2559 
 

นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

4 ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ นักเรียนและ
สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมนินักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน  
ปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด 

ตุลาคม  2559  และ 
ธันวาคม 2559 

นางลาวลัย์ฉวี  ศรีงาม 

      
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย  วัสด ุ รวม 

1 การประชุมเพื่อชี้แจง สถานศึกษา และ
นักเรียนและสถานศึกษา ที่เข้ารับ      
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัล พระราชทาน ประจ าปี  2559 

5,000     5,000 

2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สถานศึกษาที่ได้รบัรางวลัพระราชทาน   

 10,000    10,000 

3 ประชุมเพื่อสรุปผลการก ากับตดิตาม
นักเรียนและสถานศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมิน เพื่อนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 ปีการศึกษา 2559 

  
50,000 

 

    
50,000 

 

4 
 

ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนและสถานศึกษา ที่เข้ารับ 
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัล พระราชทาน  
ปีการศึกษา  2559 

 5,000 
 

   5,000 
 

 
 

รวม 5,000 65,000    70,000 

 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ รูปแบบการประเมิน ผู้ประเมิน 
1.  โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินฯ  
ทุกแห่งจัดเอกสารแลละ เสนอผลงาน 
ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

- พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.อุบล ฯ เขต 1 

2. นักเรียน ที่เข้ารับการประเมิน ทุกคน 
จัดเอกสารผลงาน และน าเสนอ ตรงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

- พิจารณาตามหลักเกณฑ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.อุบล ฯ เขต 1 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนและสถานศกึษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา 

7.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประหยัด   ไขแสง   นายไพฑูรย์  ตระการไทย  และนางประนมยงค์  วิจิตร  
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2559  –  กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 การส่งเสริมและสนับสนนุให้โรงเรียนด าเนินงานจัดท าเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและให้บรกิารข้อมูล                 
ทางการศึกษา เปน็การด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องมบีคุลากร (นายทะเบียน) ที่มี
ความรู้เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนวัดผล และอ้างอิงระเบียบ  ค าสัง่  หรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด โดยเฉพาะแนวปฏิบัติการวัด และประเมินผล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อปฏิบัติและน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 เนื่องจากเป็นชว่งเวลาที่ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ปรบัปรุง
รูปแบบเอกสารหลักฐานการศึกษาและวธิีปฏิบตัิให้สอดคล้องการใช้หลักสูตรใหม่ จึงจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมสนับสนนุให้
ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนของโรงเรียน ที่จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาโดยเฉพาะการจัดท ารายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามแบบ ปพ.3 : ป (ระดบัประถมศึกษา) และ แบบ ปพ.3 : บ (ระดบัมัธยมศึกษา)ตอนต้นของโรงเรียน
ขยายโอกาส ให้สามารถจัดท าจดัเก็บเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ และการให้บรกิารข้อมูลทางการศึกษา 
ให้ถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การปฏิบัตงิานได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียน (นายทะเบียน) ได้รับความรู้เกี่ยวกับค าสั่ง แนวปฏิบตัิการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นปัจจบุัน ที่เชื่อมโยงไปถึงหลักการและวิธีการจัดท าเอกสารการศึกษา 
และการจัดเก็บข้อมูลแสดงผลการจบการศึกษาอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551 
 2.2.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าเอกสารเป็นระบบและแนวทางการด าเนินงานให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษา สามารถให้ค าแนะน าแก่ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน สถานศึกษา ในบรบิทของงานทะเบียนอยา่งครบวงจร 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 
3. เป้าหมาย      
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1  เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร (นายทะเบียน) ของโรงเรียน จ านวน 251  โรง  จัดท าจดัเก็บเอกสารการศึกษา 
ครบทุกโรง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ร้อยละ  90  เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ปฏบิัติหน้าทีเ่ก่ียวข้องกับงานทะเบยีนวัดผลและงานบริการ
สามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรปัจจบุันรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระบบ           
การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบค าสั่ง สามารถเชื่อมโยงวิธีปฏิบัติและวิธีแก้ไขปญัหาไดส้อดคล้องกับระเบียบค าสั่งที่เก่ียวข้อง  เพื่อน าไปปฏิบัติ
ภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนได้อย่างคล่องตัว มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 วิธีด าเนินงาน 
  4.1.1 การบรรยายจากวิทยากร 
  4.1.2 การฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเอกสารหลักฐานเพื่อการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
  4.1.3 สาระส าคัญการประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย 
   -ศึกษาระเบียบ  ค าสั่ง  และแนวปฏิบัติเก่ียวข้องกับงานทะเบียนเอกสารหลักฐานการศึกษา 
   -ศึกษาวิธีการจัดเก็บหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา และการให้บริการตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน 
   -ระบบการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
   -การฝึกปฏิบัติการจัดท าและตรวจสอบข้อมูลในเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 4.2 กิจกรรม 
  4.2.1 แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าทีน่ายทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน จ านวน 251 โรง  
  4.2.2 ก าหนด วันเวลา  และสถานทีป่ระชุม 
  4.2.3 ด าเนินการจัดอบรมประชมุชี้แจงความเข้าใจ 
  4.2.4 รายงานผลการประชุม 
  4.2.5 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม (คู่มือด าเนินการจัดท าเอกสารทางการศึกษา) 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 
 
 
2 

ค่าอาหารกลางวนั 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(251 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุมชี้แจง 

 
- 

 
30,120 

 
9,880 

 
- 

 
30,120 

 
9,880 

 
- 

 
30,120 

 
9,880 

 รวม - 40,000 - 40,,000 - 40,000 
 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
ทุกโรงเรียนสามารถจัดท าและจดัเก็บข้อมูลเอกสาร 
หลักฐานการศึกษาได้อย่างเปน็ระบบ 

ประเมิน 
 

 แบบประเมนิ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรของโรงเรียน (นายทะเบียน) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่         
ที่จะต้องด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเอกสารการวัดและประเมินผลการเรียน การจัดท าและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ    
ด้านการจบการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 7.2 บุคลากรของโรงเรียน (นายทะเบียน) ซึ่งเป็นผู้รับผดิชอบและผูป้ฏิบัติงานเก่ียวข้องกับงานทะเบียนสามารถ
จัดท าเอกสารแนวทางการปฏิบตัิงานของโรงเรียนและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาที่เชื่อมโยงภายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
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โครงการ        นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน   
         ประถมศึกษา  ปีงบประมาณ  2559   สพป.อบ. 1 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประหยัด  ไขแสง   นายไพฑูรย์  ตระการไทย   นางสิทธิพร   ไขแสง   
     นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558  –  กันยายน  2559 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน  เพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึง สุขภาพภาวะโภชนาการของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะ
พบในเด็กช่วงชั้นอนุบาล  จะมีภาวะทั้งน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์อายุและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์อายุในอัตราที่สูงกว่าทุกช่วงชั้น
และค่อย ๆ ลดลงในช่วงชั้นต่อ  ๆ  มาเป็นล าดับ  สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพโภชนาการของเด็กยังคงมีอยู่และภายใต้         
การดูแลโภชนาการที่เด็กได้รับจากโรงเรียน   น่าจะมีผลต่อโภชนาการของเด็ก ดังจะเห็นได้ว่าเด็กมีอัตราปัญหา ลดลงเมื่อ
อยู่ในโรงเรียนนานปีขึ้น  จากที่กล่าวมาข้างต้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน จึงให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 มีการก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารและโภชนาการ การดูแลของ สพฐ. ของโรงเรียนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องโดยขอให้ถือเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย 
 

2.  วัตถุประสงค ์
     2.1  เพื่อให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวนันักเรียนให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ อาหารกลางวันทุกมื้อต้อง
ครบ 5 หมู่             
       2.2  เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน 
       2.3  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอิ่มทุกคนทุกวัน 
      2.4  เพื่อน าผลผลิตหรือรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลติเพื่ออาหาร
กลางวัน  สนบัสนุนโครงการอาหารกลางวันอยา่งต่อเนื่อง 
       2.5  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       2.6  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน ที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้ระหวา่งเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 1   จ านวน  251  โรง ด าเนินโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถม 
มีคุณภาพ นักเรียนกินอิ่มทุกคนทุกวัน 
      3.1.2   โรงเรียนที่ด าเนนิงานโครงการเงินทนุหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  
มีการพัฒนาต่อเนื่องและเปน็ผลส าเร็จ  เกิดความยั่งยืน     
        3.2 เชิงคุณภาพ  
     3.2.1 ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนเปน็ไปตามเกณฑ์ 
             3.2.2 ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
             3.2.3 โรงเรียนมีการจั้งตั้งกองทนุเพื่อโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน 
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            3.2.4 มีโรงเรียนต้นแบบ  ที่เป็นแหล่งเรียนรู้  และสามารถขยายผลสูโ่รงเรียนที่มีความพร้อมทีจ่ะด าเนนิ
โครงการในปีต่อ ๆ  ไป 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

2. 
3. 
 

 4. 
 
 5. 
 
 
 6. 
  
 
7 

สพป.อบ. ๑ แจ้งโครงการให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ 
โรงเรียนทุกโรงในสงักัดด าเนนิการจัดกิจกรรม 
โรงเรียนทุกโรงในสงักัดรายงาน 
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
นิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงาน  การจัดกิจกรรม 
ของโรงเรียนในสังกัด 
จัดประกวดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลติเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน แบ่งเปน็โรงเรียนขนาดเล็ก  กลาง  
ใหญ่ สพป.อบ.1  สรุป/รายงานผลการด าเนนิงาน
และเผยแพร่การด าเนนิการรายงานผลการ 
โครงการอาหารกลางวนั 
มอบเกียรติบัตรรางวัลให้โรงเรียนที่ชนะเลิศและ
รองชนะเลิศ 1, 2 และชมเชย  3  ขนาด 

มกราคม  2559 
 
ม.ค. 59  -  ก.ย. 2559 
 มี.ค. 2559, มี.ค. 2560 
 
ม.ค. 2559 – มิ.ย. 59 
 
ก.ค. 2559 
  
 
 
ส.ค.  2559 
 
 

น.ส.เพ็ญประภา  บรรเทา 
 
ทุกโรงเรียน 
ทุกโรงเรียน 
 
คณะกรรมการที่ 
สพป.อบ.1 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการที่ 
สพป.อบ.1  แต่งตั้ง 
 
น.ส.เพ็ญประภา  บรรเทา 
 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 

นิเทศ   ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนในสังกัด   
และติดตามเชิงประจักษ์ และโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเงินทุน
หมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการพฒันาระบบ 
สุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 

 
 

 
22,000 

  
22,000 

  

 กิจกรรมที่ 2 
ประกวดโรงเรียนตน้แบบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนฯแบ่งเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก  กลางใหญ่  ระดับเขต  รายงานผลฯ  
สพฐ.  ทราบพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล
ให้โรงเรียนที่ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 
1,2 และรางวัลชมเชยด้วย 

 
 

 
8,000 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
8,000 
 
 
  

  

 รวม  30,000  30,000   
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1.  โรงเรียนในสังกัด  สพป.อบ.1  ร้อยละ  100  
จัดอาหารกลางวนัมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ  
นักเรียนทุกคนกินอิ่มทุกคนทุกวนั 
2.  ภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนลดลงและ 
เป็นไปตามเกณฑ ์
 

1.ดูข้อมูลภาวะทุพ
โภชนาการนักเรียน 
2.  การสังเกต 
3. การสอบถาม 
4. ผลจาการประกวด
ประเมินการแข่งขัน 

1. จัดการประกวด
แข่งขัน 
2. แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1  โภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
      7.2  ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
      7.3  โรงเรียนมีการจั้งตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
      7.4  มีโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวนั ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสามารถขยายผลสู่โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะด าเนนิโครงการในปตี่อ ๆ ไป 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประหยัด  ไขแสง   นายไพฑูรย์  ตระการไทย  และนางสิทธิพร  ไขแสง  
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2558  –  กันยายน  2558 
 
1. หลักการปละเหตุผล 
  การด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา มีหลักการแนวคิด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุนการศึกษา 
ให้แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน มีความประพฤติดี แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสายอาชีพ  
 การสนับสนุนส่งเสริมการให้ทุนการศึกษา ได้ส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน มีความรู้ ความสามารถในหลาย
ด้าน เช่น การประกวดโครงงาน การประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอื่น ๆ ด้วย 
กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามรถ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเองสู่สาธารณชน 
และมีโอกาสได้เรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มพูนในการศึกษาต่อไป เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจแก่ผู้ท าความดี ประพฤติดี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา ที่สนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรง จึงตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะยังส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 
2.. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่ก าลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กยากจน ให้มีความรู้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนถึงระดับอุดมศึกษา และมีทักษะความสามารถพัฒนาตนเอง 
 ตลอดจนยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
 2.3 เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในการประจัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  
ได้ครบทุกกลุ่มสาระ 
 2.4 เพื่อให้ครู และนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน ได้มีขวัญ ก าลังใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี 
 และมีประสิทธิภาพ 
 2.5 เพื่อกระตุ้นให้ครู และนักเรียน ได้น าเสนอผลงาน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง  5  เขต 
 3.2  โรงเรยีนในสังกัด สพม. 29 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
 3.3  โรงเรียนในสังกัดมหาดไทย (อบจ./อบต.) ในพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 3.4  ร้อยละ 80 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.อบ.1 ส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน 
ทุกกลุ่มสาระ 
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 3.5  ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถน าผลงานไปก าหนดกจิกรรม 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
 3.6  ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เป็นตัวแทนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถน าความรู้ และประสบการณ์  
ไปถ่ายทอดให้เพื่อร่วมชั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและเพื่อร่วมชั้นได้ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ 1 การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ประกอบด้วย 
  4.1.1 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  4.1.2 ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสมีา 
  4.1.3 ทุนการศึกษามูลนิธิชาวอบุลราชธานี 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร 
1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ทุนพระราชทาน ให้เหลือ 8 - 10 คน 
1.2 ลงพื้นที่เยี่ยมบา้นนักเรียนเพื่อดูข้อมูลเชิง
ประจักษ์นักเรียนทีไ่ด้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนทุนพระราชทาน ให้เหลือ  2 คน 
1.4 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา 
 จ านวน  2 คน ให้ สพฐ.ทราบ 
1.5 ลงพื้นที่เยี่ยมบา้นนักเรียนเพื่อดูข้อมูลเชิง
ประจักษ์นักเรียนทีไ่ด้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่าก สศช./สพฐ. 

 
 
มีนาคม  2559 
 
มีนาคม-เมษายน 2559 
 
เมษายน  2559 
 
เมษายน  2559 
 
พฤษภาคม  2559 

 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นายวิเศษ ปากหวาน 
นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
นางสิทธิพร ไขแสง 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นางสิทธิพร ไขแสง 
 
นายวิเศษ ปากหวาน 
นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
นางสิทธิพร ไขแสง 
 

2 ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสลูานนท์ 
2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 /           
สพป.อบ.2-5/สพม29/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ส านักงานพทุธศาสนา พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
รับทุนการศึกษา 
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับ
ทุนการศึกษา 
 
 
 
 

กรกฎาคม  2559 
 
 
 
 
สิงหาคม  2559 

นางสิทธิพร ไขแสง 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 2.3 ประสานมลูนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัด

นครราชสีมา เพื่อไปรับทุนการศึกษามามอบให้แก่ผู้
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน 
2.4 แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน านักเรียนมารับ
ทุนการศึกษา 
2.5 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 

กันยายน  2559 
 
 
พฤศจิกายน  2559 
 
พฤศจิกายน  2559 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 
นางสิทธิพร ไขแสง 
 
สพป.อบ.1 

3 ทุนการศึกษามูลนิธชิาวอุบลราชธาน ี
2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1/สพป.อบ.2-5/
สพม.29/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/โรงเรียนที่เปิด
สอนสายอาชีพ/โรงเรียนกีฬา/มหาวิทยาลยัราชภัฎ
,อุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนฯ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่
เหมาะสมให้ได้รับทุนการศึกษา 
2.3 ประสานมลูนิธชิาวอุบลราชธานี  เพื่อทราบ
รายละเอียดข้อมูลในการมอบทนุการศึกษา 
 2.4 แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน านักเรียนที่ผา่น
การพิจารณาคัดเลือกมารับทนุการศึกษา 
2.5 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 

 
มิถุนายน  2559  
 
 
 
 
กรกฎาคม  2559 
 
กรกฎาคม  2559 
 
สิงหาคม  2559 
 
สิงหาคม  2559 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นางสิทธิพร ไขแสง 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นางสิทธิพร ไขแสง 
 
นางสิทธิพร ไขแสง 
 
สพป.อบ.1 

 
 
 
   4.2 กิจกรรมที่ 2  
  4.2.1 การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จงัหวัดนครราชสีมา ระดบัเขตพื้นที ่
การศึกษา และระดบัจังหวัด 
  4.2.2 การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ของ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ 
ระดับจังหวัด 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 -ประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัดให้เข้าร่วมประกวด

โครงงาน 
-ขอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 
-ประชุมมอบหมายงานคณะกรรมการและ
คณะท างาน 
-จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการประกวด 

มิถุนายน 2559 
 

นายประหยัด ไขแสง 
นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
นางสิทธิพร ไขแสง 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2 -การจัดการประกวดโครงงานมลูนิธิเปรม  
ติณสูลานนท์ ในระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา และระดบั
จังหวัด 
-คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นทีแ่ละระดับจงัหวัด 
เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
-แจ้งโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯเข้าแข่งขัน 
ณ จังหวัดนครราชสีมา 
-สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2559 

นายประหยัด ไขแสง 
นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
นางสิทธิพร ไขแสง 

3 การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
-แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ส่งโครงงานเข้ารับ
การประกวด 
-ท าการประกวดโครงงานระดบัเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด 
-แจ้งโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ 
ไปแข่งขันในระดับจังหวัด 
-สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

สิงหาคม – กันยายน 
2559 

นายประหยัด ไขแสง 
นายไพฑูรย์ ตระการไทย 
นางสิทธิพร ไขแสง 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1 กิจกรรมที่ 1 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
  ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 ลงพื้นที่เยี่ยมบา้นนักเรียนเพื่อ
ดูข้อมูลเชิงประจักษ ์

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 
- 
- 

2 ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสลูา
นนท์ จงัหวัดนครราชสีมา 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ 
2.2 พิธีมอบทุนการศึกษา 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,000 

 
 

- 
- 

 
 
- 

5,000 

 
 

- 
- 

 
 
- 

5,000 
3 ทุนการศึกษามูลนิธชิาว

อุบลราชธาน ี
3.1 ประชุมคณะกรรมการ 
3.2 พิธีมอบทุนการศึกษา 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,000 

 
 

- 
- 

 
 
- 

5,000 

 
 

- 
- 

 
 
- 

5,000 
 รวม - 10,000 - 10,000 - 10,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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 5.2 กิจกรรมที่ 2 

ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

  ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม   
1 การจัดประกวดโครงงานมลูนิธิเปรม 

ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสมีา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
จังหวัด 

- 10,000 - 10,000 - 10,000 

2 การจัดประกวดโครงงานคุณธรรม 
จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับจงัหวัด 

- 5,000 - 5,000 - 5,000 

 รวม - 15,000 - 15,000 - 15,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
   6.1 กิจกรรมที่ 1  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
1.1 การประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน 
- คณะกรรมการและคณะท างานทุกคนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 
- มีความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร และเนื้อหาในการประชมุ        
ร้อยละ 100 
1.2 ลงพื้นที่เยี่ยมบา้นนักเรียนเพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ ์
- นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก ร้อยละ 100 

-การสังเกต 
-ความส าเร็จของ        
การจัดเตรียมเอกสาร 

แบบสอบถาม 
แบบประเมนิ 

2. ทุนการศึกษามูลนธิิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 
2.1 การประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน 
- คณะกรรมการและคณะท างานทุกคนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 
- มีความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร และความเรียบร้อยในการมอบ
ทุนการศึกษาร้อยละ 100 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
แบบประเมนิ 

3. ทุนการศึกษามูลนธิิชาวอุบลราชธานี 
3.1 การประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน 
- คณะกรรมการและคณะท างานทุกคนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 
- มีความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร และความเรียบร้อยในการมอบ
ทุนการศึกษาร้อยละ 100 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
แบบประเมนิ 
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   6.2 กิจกรรมที่ 2 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. การจัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
- การประชุมคณะท างานและคณะกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 
100 
- มีความพร้อมด้านจัดเตรียมเอกสารและเนื้อหาในการประชุม 
ร้อยละ 100 
1.1 การจัดประกวดโครงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
-ทุกเครือข่ายส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกกลุ่มสาระร้อยละ 100 
- ครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดฯมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติที่ก าหนด ในการสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยละ 100 
1.2 การจัดประกวดโครงงานระดับจังหวัด 
- ทุกเขตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกกลุ่มสาระร้อยละ  100 
- ครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดฯมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติที่ก าหนด ในการสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยละ  100 
 

-การสังเกต 
-การติดตามข้อมูล
เข้ารับการประกวด 
-ความส าเร็จของ
การจัดเตรียม
เอกสาร 
-การสอบถาม 

 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมนิ 

2. การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม 
- การประชุมคณะท างานและคณะกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 
100 
- มีความพร้อมด้านจัดเตรียมเอกสารและเนื้อหาในการประชุม 
ร้อยละ 100 
-ทุกเครือข่ายส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกกลุ่มสาระร้อยละ  100 
- ครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดฯมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติที่ก าหนด ในการสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยละ  100 

-การสังเกต 
-การติดตามข้อมูล
เข้ารับการประกวด 
-ความส าเร็จของ
การจัดเตรียม
เอกสาร 
-การสอบถาม 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมนิ 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนพระราชทาน จ านวน  1 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ยากจน เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และศึกษา
ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 7.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น          
ทั้งประเภทรายปี และประเภทต่อเนื่อง 
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โครงการ   ติดตามเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพให้เป็นระดับเพชรและ 
   โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพด ี  ปี  2559 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประหยัด  ไขแสง   นายไพฑูรย์  ตระการไทย   นางสิทธิพร   ไขแสง   
     นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา  
ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม  2559 - กันยายน  2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของประชากรในประเทศเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งว่า    ประเทศใดเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด               
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้
การด าเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน  การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกันในทางสังคมและเศรษฐกิจ
ท าให้ประชาชนเจ็บปุวยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หาก
ประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
จากสภาพดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550  มาตรา 52  เด็กและเยาวชน  มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  
จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติ
อันไม่เป็นธรรม  ทั้งมีสิทธิได้รับการบ าบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวและบรรลุตามความมุ่งหมายและหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา 6  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา”  มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
2.  วัตถุประสงค ์
       2.1  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
      2.2  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  ในโรงเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
      2.3  เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจ  สดชื่น ดีงาม  พร้อมที่จะเฝูาระวังสุขภาพของตน
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  เพื่อนและครอบครัว 
     2.4. เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
                   
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเกินของนักเรียน 
  3.1.2 นักเรียนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง  ออกก าลังกายทุกวันและรู้จักหลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  สามารถน าความรู้  ประสบการณ์และทักษะดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนบุคคล 
ใกล้ชิดได้เปนูอย่างด ี
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  3.1.3 โรงเรียนทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้มีสุขภาพดีมีพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
  3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรง ตระหนักถึงความส าคัญและจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 
นักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
   3.15 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มีเครือข่ายด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรด้าน
สุขภาพในการส่งเสริมพฒันาสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนทุกโรงเรียน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 นักเรียนสามารถปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค   เคลื่อนไหว   ออกก าลังกายทุกวันและสุขนสิัย 
ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย  สมองดีและจิตใจดี  มีจริยธรรม  คุณธรรม  ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ตลอด 
จนบุคคลใกลช้ิด 
  3.2.2 นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมน าความรู้   สู่การปฏบิัติให้เป็นคนรักสุขภาพ   มีทักษะเฝูาระวงั 
โรคติดต่อไม่ให้เบียดเบียนสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  เพื่อนและชุมชน 
  3.2.3 โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พฒันาครูและบุคลากรในสังกัดให้เกิดความตระหนักและ 
จิตส านึกต่อสุขภาพของตนและนักเรียน  โดยร่วมมือกับเครือข่าย   พัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  ด้านสุขภาวะ  อย่าง 
ต่อเนื่อง    เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนกัเรียนขึ้นอย่างทั่วถึง 
  
4.  กิจกรรม /  ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  
ที่ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
1 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
  

การออกติดตามเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพประจ าปีงบประมาณ  2559  ตามสภาพ
จริง   กลุ่มเปูาหมาย  อ าเภอละ  2   โรงเรียน 
รวม  10  โรงเรียน 
การออกติดตามเพื่อขับเคลื่อนงานพฒันาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพด ี  
 
 
 
 

1.โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
ในปีงบประมาณ  2559  
อ าเภอละ   1  โรงเรียน 
2. โรงเรียนต้นแบบ  สามารถ
พัฒนาเพื่อก้าวสู ่
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรได้  ทั้ง 
เพชรระดับจังหวัดและระดับ 
กรมอนามัย 
3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
พัฒนาต่อยอดเป็นโรงเรียน 
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดทีัง้
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ 
ระดับชาต ิ
 
 

ร้อยละ  100 
 
 
 
 
ปีละ 1 - 2  โรงเรียน 
 
 
 
 
ปีละ  2 – 4  โรงเรียน    
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 

- นิเทศ  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาต่อยอดเป็นโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชรของ  
สพป.อบ. 1   จ านวน 8-10  โรง   
-  นิเทศ  ติดตามประเมินผลการ 
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
พัฒนาต่อยอดให้เป็นโรงเรียนตน้แบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดีระดบัเขตพื้นที่
การศึกษาและระดบัชาต ิ
จ านวน  8 - 10   โรง 
1 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงคณะกรรมการ 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ  
3. ประชุมสรุปงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ 
และโรงเรียนตน้แบบนักเรียนไทย- 
สุขภาพด ี
3. ค่าจัดท าเกียรติบัตร  พร้อมกรอบรูป  
20  เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,000 
 

  

  (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
    
6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1.โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายในสงักัดอ าเภอละ 1  โรง 
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ประจ าปี  2559, โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
2. นักเรียนมีสุขภาพกายเจริญเติบโตสมวัย  ร่างกาย
สมบูรณ์  แข็งแรง   มีสติปญัญา  เฉลียวฉลาด  สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้ 

-โรงเรียนประเมินตนเอง 
-ติดตามการด าเนินงานของ 
โรงเรียนตามสภาพจริง 
-ซักถาม 

แบบประเมนิโครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     7.1  นักเรียนทุกคนในสังกัด  มคีวามตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพและได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความสามารถ 
ในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 
   7.2  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักถึงสุขภาพนักเรียน 
 7.3  มีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและการเฝาูระวังให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มสีุขภาพดี 
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โครงการ   วิจัยพัฒนาการด าเนินการเขตสจุริต 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประหยัด  ไขแสง   นางสาริกา  ชายผา 
ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์   2559  -  กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ปูองกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียน
สุจริต) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทย  มีวินัย  โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกัน ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล” เปูาหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย
ให้สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รับชั่น ของส านักงานคณะกรรมการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งระดับโรงเรียนสุจริตและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ก าหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต  
โดยก าหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษาคู่พัฒนาและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเครือข่าย 
 ในปีงบประมาณ 2559 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้รับคัดเลือกให้เป็นเขต
สุจริตเครือข่าย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนงานเขตสุจริต
ไปตามเปูาหมายปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้มีเข้าคุณลักษณะ 5 ปราการของเขตสุจริต คือมีทักษะ
กระบวนการคิด  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนตาม
บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดให้มีโครงการวิจัยพัฒนาการด าเนินการ
เขตสุจริต 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อศึกษารูปแบบ  กระบวนการและวิธีปฏิบัติตามภารกิจ  ให้สอดคล้องกับเขตสุจริต 
 5.2   เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการพัฒนาและยกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นเขตสุจริต 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  บุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีกระบวนการและ
วิธีปฏิบัติตามภารกิจให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเขตสุจริตอย่างน้อยกลุ่มละ 1 กระบวนการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 สามรถปฏิบัติงานตามกระบวนการ
และวิธีปฏิบัติงานตามภารกิจงานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเขตสุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 4.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.2 ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 4.3 ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 4.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล 
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5. งบประมาณ    จ านวน  30,000 บาท  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6.  การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
เอกสารรายงานรูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานเขตสุจริต 

รายงานผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์
งาน 

แบบรายงานผล 
 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 สามรถปฏิบัติปฏิบตัิงานได้ตาม
มาตรฐานเขตสุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นิเทศติดตาม  ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

แบบนิเทศติดตาม  แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะไดรับ 
 7.1  บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ         
เขตสุจริต น าไปสู่ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปราบการทุจริต 
 7.2 ผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับผู้รับบริการและหน่วยงานอื่น 
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โครงการ   ตรวจ ติดตาม และพัฒนาประสทิธิภาพ ประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวชิัย  ภารการ   นายชาญณรงค์  ผาสุขมูล  นายวิรัตน์  ดวงมาลา    
                                นางสุธานี  วิสุงเร  นางเพชรมณี  บุญดาว  นางเกตุสุดา  ศรีเมือง  นางรัชสุดา  บัวศรี   
                                นางสาวพจนพร   แก้วเนตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
    ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 
       เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็น
ธรรมและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานต าแหน่ง  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ถูกต้อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   
  2.2  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในสังกัด 
 2.3  เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
     ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  251  โรงเรียน 
  3.2  เชิงคุณภาพ   
    ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัด 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  แต่งตั้คณะกรรมการ 
ตรวจ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และข้าราชการครู
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

            

2.  จัดท าคู่มือ/เอกสาร
การตรวจ ติดตามฯ 

            

3. ประชุคณะกรรมการ 
ตรวจ ติดตามฯ 

            

4. กรรมการตรวจ 
ติดตามฯออกประเมินฯ  

            

5. ประชุมสรุปผลการ 
 ตรวจ ติดตามฯ 

            

6.  จัดท ารายงานผลการ  
ประเมินฯ  

            

7. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับ สพท. 

            

8. ประชุคณะกรรมการ
ระดับ สพท. 

            

9. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตามประกาศ สพฐ,.               
ข้อ 10.3 วรรคท้าย 

            

10.ประชุคณะกรรมการ        
ตามประกาศ สพฐ,.               
ข้อ 10.3 วรรคท้าย 

            

11. แต่งตั้คณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศ สพฐ,.ข้อ 
10.3.2 (กลั่นกรองการ
เลื่อนขั้นฯ) 

            

12.ประชุคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศ สพฐ,.ข้อ 
10.3.2 (กลั่นกรองการ
เลื่อนขั้นฯ) 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
ลูกจ้างประจ า 

            

14.ประชุมคณะกรร
การพิจารณาเลื่อนขั้น
ลูกจ้างประจ า 

            

15.ประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นทีการศึกษาเพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนฯ 

            

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม งบประมาณ 

 กิจกรรมที่ 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
คร้ังที่ 1 (1 เม.ย.2559) 

      

 1.  ประชุมคณะกรรมการตรวจ  ติดตาม 
ติดตามฯ  13  ชุดๆละ  3 คน  (40 คน) 
           - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ค่าอาหารกลางวัน 

  
 
1,200 
2,000 

     
 
 1,200 
 2,000 

     
 
 
   3,200 

 2. จัดท าเอกสารการตรวจ ติดตาม ฯ   2,500  1,500      2,500 
 3.  ประชุมคณะกรรมการตรวจ  ติดตาม 

ติดตามฯ  สรุปผลการตรวจ ติดตามฯ   
            - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
 
1,200 

     
 
 1,200 

     
 
   1,200 

 4. ประชุมคณะกรรมการระดับ สพท. 
    ( 22 คน) 
           -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
           -  ค่าอาหารกลางวัน 

  
 
  650 
1,100 

  
 
650 
1,100 

  
 
 
   1,750 

 5. ประชุมคณะกรรมการ  ตามประกาศ สพฐ
,.  ข้อ 10.3 วรรคท้าย  (40 คน) 
-   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-   ค่าอาหารกลางวัน 

  
 
1,200 
2,000 

  
 
1,200 
2,000 

  
 
 
  3,200 

 6. ประชุมคณะกรรการพิจารณาเลื่อนขั้น
ลูกจ้างประจ า  (22 คน) 

  
  650 

   
 650 

  
650 

       (12500) 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม งบประมาณ 

 กิจกรรมที่ 2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
คร้ังที่ 2 (1 ต.ค.2559) 

       

 1.  ประชุมคณะกรรมการตรวจ  ติดตาม 
ติดตามฯ  13  ชุดๆละ  3 คน  (40คน) 
               -    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
               -     ค่าอาหารกลางวัน 

  
 
1,000 
2,000 

     
 
1,000 
2,000 

     
 
 
   3,000 

 2. จัดท าเอกสารการตรวจ ติดตาม ฯ   1,500      1,500 
 3.  ประชุมคณะกรรมการตรวจ  ติดตาม 

ติดตามฯ  สรุปผลการตรวจ ติดตามฯ   
            -    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
 
1,200 

     
 
1,200 

     
 
   1,200 

 4. ประชุมคณะกรรมการระดับ สพท.  
     (22 คน) 
           -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
           -  ค่าอาหารกลางวัน 

  
 
  650 
1,100 

  
 
650 
1,100 

  
 
 
   1,750 

 5. ประชุมคณะกรรมการ ตามประกาศ สพฐ,.    
ข้อ 10.3 วรรคท้าย (40 คน) 
-   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-   ค่าอาหารกลางวัน 

  
 
1,200 
2,000 

  
 
1,200 
2,000 

  
 
 
  3,200 

 6. ประชุมคณะกรรการพิจารณาเลื่อนขั้น
ลูกจ้างประจ า (22 คน) 

   
 650 

   
 650 

  
650 

       (12500) 
 

        รวมงบประมาณ   25,000  บาท 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6.  การประเมินผล  
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สพป.อบ.1 ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เป็นจริงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนฯ ได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ 
และวิธีการที่ สพฐ./ สพท.ก าหนด 

ประเมิน 
 
 
 
ประเมิน 

แบบประเมิน  
 
 
 
แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษาและส่วนราชการ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็น
จริงในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
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.โครงการ     คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบตัิงานธุรการโรงเรียน 
        โครงการคืนครูให้นักเรียน 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3      ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวชิัย  ภารการ  นายวิรัตน์  ดวงมาลา  นางชัชฌาณัญฎ์  โสมก าสด 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่เป็นผู้ด าเนินการสรรหา ส าหรับการ
จ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในหลายโรงเรียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด 
  2.2  เพื่อให้โรงเรียนได้มีผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
   3.1  เชิงปริมาณ   

  อัตราจ้างปฏบิัติงานธุรการโรงเรยีนที่ปฏบิัติงานในหลายโรงเรียน มีคุณสมบัตทิี่ก าหนด 500 ราย 
3.2  เชิงคุณภาพ   
   ได้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

จัดท าโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 
ประกาศรับสมัคร 
รับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
ประกาศผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลือก 
ด าเนินการคัดเลือกฯ 
ประกาศผลการคัดเลือก 
แต่งตั้ง 

15   ธันวาคม 2558 
1 มีนาคม 2559 
20-27 มีนาคม 2559 
31 มีนาคม 2559 
3 เมษายน 2559 
8 เมษายน 2559 
18 เมษายน 2559 
 

นายวชิัย  ภารการ 
นายวิรัตน์  ดวงมาลา 
นางชัชฌาณัญฎ์ โสมก าสด 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ด าเนินการคัดเลือกฯ 

20,000 - 5,000 25,000 - 25,000 

2  ค่าวัสดุและอุปกรณ ์       
รวม 20,000 - 5,000 25,000 - 25,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
การด าเนินการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง 

สังเกต 
 
 

แบบสังเกต 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน มีความก้าวหนา้ในอาชพี 
 7.2  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน มีความรู้ความสามารถเต็มตามอัตราก าลังของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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โครงการ    การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวชิัย  ภารการ  นายวิรัตน์ ดวงมาลา  นางสุภาวดี  วิริยะพนัธ์ นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป ์
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปัจจุบันมีอัตราก าลั งครูในภาพรวมเกินเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  และมีโรงเรียนที่ขาดครูผู้สอนทางด้านสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอยู่เป็นจ านวนมาก  ประกอบกับโรงเรียนที่มีครูที่สอนไม่ตรงตามความถนัดหรือตามคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่
ได้ศึกษา เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังเกิดประโยชน์สูงสุด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จึงได้ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. และได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้าง ครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งอื่น ๆ เช่น ครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ เพื่อสนับสนุนการสอน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพอัตราก าลังของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
  2.2 เพื่อด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางากรศึกษา จากโรงเรียนที่มอีัตราก าลังครู
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังต่ าว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  2.3 เพื่อด าเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการ
เกษียณอายุราชการ และผลจากการเข้าร่วมมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด  
  2.4 เพื่อด าเนินการเกลี่ยและจดัสรรอัตราอัตรา พนักงานราชการ อัตราจ้าง ก าลังลูกจ้างชั่วคราวของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
 
3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สง่ค าร้องขอตัดโอนในเขตพื้นที่การศึกษาและตา่ง
เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง จ านวนผู้ยืน่ค าร้องทั้งสองครั้ง จ านวนประมาณ 150  ราย  ,ต าแหน่งว่างในโรงเรียน
เกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวนประมาณ  20 อัตรา และ อัตราว่างทีไ่ด้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ 
จ านวน 26 อัตรา และจ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  409  คน  
    3.2  เชิงคุณภาพ  ด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 1.1จัดท าข้อมูลรายละเอียดประกอบการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ครัง้ที่ 1 ส่งค าร้อง 
1- 15 ก.พ.)   (คร้ังที่ 2 ส่งค าร้อง 1-15 ส.ค.)  
1.2 คณะกรรมการให้คะแนนองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์การย้าย  
 

ก.พ., ส.ค. 2559 

วิชัย/วิรัตน/์ 
สุภาวดี/ทัศนย์วรรณ 

2 ประชุมการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

มี.ค.-ก.ค., ก.ย.-ม.ค 2559. 
วิชัย/วิรัตน/์ 
สุภาวดี/ทัศนย์วรรณ 

3 ประชุมการตัดโอนต าแหนง่และอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มี.ค.-ก.ค., ก.ย.-ม.ค.2559 
วิชัย/วิรัตน/์ 
สุภาวดี/ทัศนย์วรรณ 

4 ประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการ
เกษียณอายุราชการ 
 

ต.ค.-พ.ย.2559 
วิชัย/วิรัตน/์ 
สุภาวดี/ทัศนย์วรรณ 

5 ประชุมเกลี่ยอัตรา พนักงานราชการ อัตราจ้าง 
และลูกจ้างชั่วคราว 
 

ก.ย.- พ.ย.2559 
วิชัย/วิรัตน/์ 
สุภาวดี/ทัศนย์วรรณ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมกลั่นกรองการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. จัดประชุมกรรมการกลั่นกรองการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  
     1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  500  500  500 
     1.2 ค่าอาหารกลางวัน  2,000  2,000  2,000 
2 กิจกรรมที่ 2 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.  จัดประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลการตัดโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
     2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  500  500  500 
     2.2 ค่าอาหารกลางวัน  2,000  2,000  2,000 
3 กิจกรรมที่ 3 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจากผล

การเกษียณอายุราชการ  
 

 3. จัดประชุมคณะกรรมกลั่นกรองการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ 

 

     3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  500  500  500 
     3.2 ค่าอาหารกลางวัน  2,000  2,000  2,000 

4. กิจกรรมที่ 4 การประชุมเกลี่ยอัตรา พนักงานราชการ อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว  
 4. จัดประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรา พนักงานราชการ อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว  
     4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  500  500  500 
     4.2 ค่าอาหารกลางวัน  2,000  2,000  2,000 
 รวม  10,000  10,000  10,000 

(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ข้อมูลการประกอบการพิจารณาการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความถูกต้อง 
-ข้อมูลประกอบการพิจาณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ 
-ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความถูกต้อง 
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกลี่ยและจัดสรรอัตราพนักงานราชการ 
และอัตราจ้าง มีความถูกต้อง 

- สังเกต 
- ส ารวจ 

-แบบสังเกต 
-แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนที่ส่งค าร้องขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนได้ย้ายตามทีป่ระสงค ์
  7.2 สถานศึกษามีอัตราก าลงัครูครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
  7.3 มีจ านวนพนักงานราชการ และอัตราจ้าง ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ ที ก.ค.ศ. ก าหนด 
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โครงการ    การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวชิัย  ภารการ  นายวิรัตน์ ดวงมาลา  นางสุภาวดี  วิริยะพนัธ์ นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป ์
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน มีขอบเขตและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลลูกจ้างประจ า ประสานการด าเนินการ  และประเมินสภาพความต้องการ
อัตราก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา ก าหนดจ านวนอัตราก าลังขอสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค. ศ.
ก าหนด จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา น าแผนที่จัดท าสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล
การใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้การวางแผนก าลังคน  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา 
  2.2 เพื่อให้การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์กรได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   
  2.3 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาน าแผนอัตราก าลังครูไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 251 โรงเรียน 
 3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
3.2  เชิงคุณภาพ 

       3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีแผนอัตราก าลังข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
     3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผน 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะสั้น  

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดท าแบบปริมาณงานสถานศึกษา 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
พ.ค.-มิ.ย. 

วิชัย/วิรัตน/์ 
สุภาวดี/ทัศนย์วรรณ 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลงัข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

ส.ค.-ก.ย. 
วิชัย/วิรัตน/์ 
สุภาวดี/ทัศนย์วรรณ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแบบปริมาณงานของสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559   
               และจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. จัดประชุมคณะท างานเก็บขอ้มูลและรวบรวมข้อมูล 
           (จ านวน 2 วัน) 

   

    1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (10 คน*4 มื้อ*35) 

 1,400  1,400  1,400 

    1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
         (10 คน*2 มื้อ*100) 

 2,000  2,000  2,000 
 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน  (จ านวน 2 วนั)     
    2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (10 คน*4 มื้อ*35) 

 1,400  1,400  1,400 

    2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
         (10 คน*2 มื้อ*100) 

 2,000  2,000  2,000 

3. จัดท าแผนอัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ านวน 5 เล่ม   
    3.1 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม     
         จ านวน 5 เล่ม 
    3.2 ค่าปูายนิเทศ 

  1,500 
 

1,700 

1,500 
 

1,700 

 1,500 
 

1,700 
รวม  6,800 3,200 10,000  10,000 

 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของสถานศึกษามีแผนอตัราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-สถานศึกษารายงานแผนอัตราก าลังฯ 
-ตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของผูบ้ริหารสถานศกึษาใน
รอบปีความดีความชอบ 

-แบบรายงาน 
-แบบประเมนิ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สามารถน าไปใช้วางแผนก าหนดจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง 
   7.2 น าไปใช้ในการสบัเปลี่ยน/ยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการและ
สถานศึกษาได้ข้าราชการครูตามกลุ่มสาระที่ต้องการ 
 7.3 น าไปใช้ในการวางแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดย 
สถานศึกษา จะทราบถึงความตอ้งการพัฒนาขา้ราชการครูในด้านใดเพื่อท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 7.4 ผ่ายผลิตข้าราชการครูสามารถท าไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการใช้อัตราก าลังของสถานศึกษา 
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โครงการ       การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
     ประจ าปีงบประมาณ 2559 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนันทนา  บัพพคุต  และคณะ   กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558  -  กันยายน 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้อ านวยการส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต1 และหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสังกัด เพื่อใช้สอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน บัญชี 
และพัสดุ  การก่อหนี้ผูกพันด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและเพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงาน  ตาม
แผนงาน งาน/โครงการ  ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ได้รับผลส าเร็จตามที่ได้
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ และประหยัด รวมทั้งเพื่อปูองปรามการทุจริต และรู้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานย่อยในสังกัดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านั้น
ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบภายในนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ  ด้านอื่น 
ๆ ที่เกีย่วข้อง  

2.2  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
 2.2. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง   การ
ปรับปรุงแก้ไข การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ      ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และ เพื่อให้ผู้บริหาร ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
    3.1.1  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
  3.1.2  สถานศึกษา จ านวน 45 แห่ง 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี  การ
พัสดุ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

 
2. 
 
 
 
3. 

จัดท าแผนการตรวจสอบภายในและแจ้งปฏิทนิ   การ
ตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ 
 
ตรวจสอบภายในดา้นการเงิน การบัญชี การพัสดุและ
การบริหารทรัพย์สินของสถานศกึษา จ านวน 45  แห่ง 
 
ตรวจสอบภายในดา้นการเงิน  บัญชีและรายงาน
ทางการเงินในระบบGFMISของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1     (กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
 

 ตุลาคม 2558 
 

   
 ธันวาคม 2558 – 30   
กันยายน 2559 
 
 
กรกฎาคม – กันยายน 2559 

นางสาวนันทนา  บัพพคุต 
นางพรทิพย์  ภิญโญ 
นางอรุณี  เกตุฉันท ์
 
 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
   รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

จ านวน 45  แห่ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหนา้ที่/
พนักงานขับรถ จ านวน  4 คน 
จ านวน 45 วัน วันละ  240 บาท    
-ค่าวัสดุ             

 
 
 
      - 
 
 
     - 

 
 
 
  20,000 
 
 
         - 

 
 
 
     - 
 
 
 5,000 

 
 
 
20,000 
 
 
 5,000 

 
 
 
      - 
 
 
     - 

 
 
 
  20,000 
   
 
   5,000 

2. ตรวจสอบภายในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสนิทรัพย์ สพป.อบ.1 
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 
 
 
   5,000 

 
 
 
     - 

 
 
 
    - 

 
 
 
 5,000 
 
 

 
 
 
    - 

 
 
 
   5,000 

 รวม    5,000  20,000  5,000 30,000 -   30,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ระดับผลการปฏิบัตงิาน การเงิน      
การบัญชี การพสัดุ ของสถานศกึษา
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

-ตรวจสอบตามแบบประเมิน             
และกระดาษท าการ 
-สังเกต 
-สอบถาม 

-กระดาษท าการตรวจสอบ 
-แบบประเมนิผลงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ท าให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา   

ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง มติ ครม.และพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง 
7.2 หัวหน้าหน่วยงานรู้ข้อบกพร่องที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหน่วยงานได้ทันเวลา                   

เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
7.3 ช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตามแผนปฏิบัติงาน 

อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการ       ประชุมเชิงปฏิบัติการงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาด 
     อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา 
     อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชาตรี  ปุระมงคล  นายอนชุา  กัลยา   นางกฤษณา กฤตาคม  

นายสุคนธ์ ตังคโณบล  นางสุภาวดี วิลัย  นางสุมณฑา  วงศ์มั่น  และนางทัศนีย์ นามสละ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกระจายอ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาแก่  ส านักงาน  
เขตพื้นที่สถานศึกษาและสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี
และพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายกฎกระทรวง การปรับปรุงแก้ไขลดขั้นตอนเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การบริหารงานด้าน
การเงินการบัญชีและการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในภาครัฐที่
เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีความถูกต้องได้ตามาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ มีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน และต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายที่มีหน้าที่ให้บริการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
251 โรงเรียนและ 1 โรงเรียนสาขา ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุของโรงเรียน และกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระยะที่ 3 การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  market  :  e-market)  และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic bidding :e-bidding) และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMIS Web online ส าหรับ             
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามตามสัญญา และการบริหารสัญญา การด าเนินการในระบบ e-GP ระยะที่ 3 การ
ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS เพื่อความโปร่งใส
ของการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายเงินภาครัฐ ส าหรับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน e-GP และมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ 
การเงิน การบัญชีและพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพท าให้การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานรวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด ตอบสนองการบริหารราชการที่มุ่งเน้นการบริการการ
ท างานเป็นทีมและหลักธรรมาภิบาล  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
และสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มีความเข้าใจข้ันตอนการท างานระบบ e-GP 
ระยะที่ 3 แนวทางจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์วิธี (Electronic market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
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อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding)  ไปยังระบบ GFMIS Web online ซึ่งมีผลบังคับใช้                            
วันที่  1  กันยายน  2558  
 2.3 เพื่อให้การบริหารจัดการและด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ปูองกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานและการบริการเพื่อท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างกันอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานงานและการปฏิบัติงาน 
 2.5 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหาอุปสรรคตลอดจน
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนๆ ละ 2 คน จ านวน 252 โรงเรียน จ านวน 504 คน 
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 16 คน  รวม  520  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ สิงหาคม 2559 1. นายชาตรี ปุระมงคล 
2 ประชุมสัมมนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน e-GP สิงหาคม 2559 2. นายอนุชา กัลยา 
3 จัดอบรมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ กันยายน 2559 3. นางกฤษณา กฤตาคม 
4. ติดตามประเมินผล กันยายน  - ตุลาคม 2559 4. นายสุคนธ์ ตังคโณบล 
5 รายงานผลการด าเนินการ ตุลาคม 2559 5. นางสุภาวดี วิลัย 

6. นางสุมณฑา  วงศ์มั่น 
7. นางทัศนีย์  นามสละ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 คณะกรรมการประชุมวางแผน -      
2 ปร ะชุ ม สั ม ม น าบุ ค ล า ก ร ที่

ปฏิบัติงาน e-GP 
-    - 2,000 

3 การจัดอบรมการปฏิบัติงาน 
การเงิน บัญชี พัสดุ 

7,200 112,800 10,000 130,000 - 130,000 

 รวม 7,200 112,800 10,000 130,000  130,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 



213 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้ บ ริหารและ เจ้ าหน้ าที่ ก า ร เ งิ น
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

1. สังเกตการณ์ประชุมผู้เก่ียวข้อง 1. แบบสังเกต 

ในระบบการเบิกจ่ายเงิน 2. สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้อบรม 2. แบบประเมิน 
งบประมาณและปฏิบัติงาน e-GP 3. การประเมินผล  
ได้ดียิ่งขึ้น   
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ในโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน  ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานในระบบ  
e-GP ระยะที่ 3 แนวทางจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market: e-market) และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  bidding  :  e-bidding)  และมีการเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS web online ส าหรับ
การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารสัญญา รวมทั้งมีความเห็นทัศนคติและประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ การติดต่อประสานงานอย่างดีระหว่างส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
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โครงการ    การปฏิบัติงานระบบ  e-pension  
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี  ปุระมงคล   นายอนุชา  กัลยา   นางสาวจันทร์ฉาย   สืบวงศ์  นางสุภาวดี  วิลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มิถุนายน  2559 -  30กันยายน 2559 

1. หลักการและเหตผุล 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ปฏิบัติงานในระบบ  e-pension ตั้งแต่ 
วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  โดยผ่านเครือข่าย  Internet ผ่านทางระบบ  Web Application โดยการพัฒนาระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ในการขอรับและจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ  ปฏิบัติงานในด้านข้อมูล
ของข้าราชการบ านาญ  การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ  เงินช่วยเหลือตามมาตรการการเกษียณก่อนก าหนด  บ าเหน็จ 
ตกทอด  บ าเหน็จลูกจ้าง  ข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   
        การปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  จะท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย  และจะต้องได้รับการพัฒนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมท าความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏบิัติงานระบบ  e-pension 
 2.2 สามารถแก้ปัญหาการปฏิบตัิงานในระบบ  e-pension  ได้ทันตามก าหนดเวลา 
   2.3 เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.4 มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 2.5 ชี้แจงให้ข้าราชการที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2559  และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนด  มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
      ข้าราชการที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2559  มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนนิการยื่นเอกสาร 
เพื่อขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  และด าเนนิการได้ถูกต้อง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      การปฏิบัติงานระบบ  e-pension  มีประสิทธิภาพและด าเนินการได้ตามก าหนด  ได้รบัเงินบ าเหน็จบ านาญ
ต่อเนื่องในเดือนตุลาคมของปีทีพ่้นจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ตามปฏิทนิการปฏิบัติงานของ
กรมบัญชีกลาง   
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการปฏบิัติงานระบบ 

การปฏิบัติงานe-pension 
มิถุนายน 2559 นายชาตรี  ปุระมงคล และ

บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสนิทรัพย ์

2 ประชุมข้าราชการที่เกษียณอายรุาชการในปี 2559 มิถุนายน  2559 นางสาวจนัทร์ฉาย  สืบวงศ์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมวางแผนการปฏบิัติงานระบบ 
การปฏิบัติงานe-pension 

 5,000  5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 2 
2.1 ประชุมข้าราชการที่เกษียณอายุราชการใน
ปี 2559 

 50,000 5,000 55,000  55,000 

รวม  55,000 5,000 60,000  60,000 
 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ วิธีการวัดประเมินผล 
     ข้าราชการที่เกษียณอาย ุ
ในปีงบประมาณ 2559 

แบบสอบถาม สอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  เจ้าหน้าที่การเงินมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานระบบ  e-pension 
    7.2  ข้าราชการที่เกษียณอายุในปี 2559  มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองกรณีด าเนินการในเรื่อง 
บ าเหน็จบ านาญ  บ าเหน็จด ารงชีพ  และสิทธิสวสัดิการตา่งๆทีจ่ะได้รับจากทางราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ 
    7.3  ข้าราชการได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญต่อเนื่องในเดือนตลุาคมของปีที่พ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์  ตามปฏิทินการปฏิบัตงิานของกรมบัญชีกลาง   
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ   
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน    
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558  -  30  กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่สนับสนนุส่งเสรมิการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารบับริการ  
แต่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  ยังขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่และให้บริการ ดังนั้น 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 
 2.2  เพื่อให้ข้าราชการครู ได้รับการบริหารอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  
 
3.  เป้าหมาย 
 จ้างบุคลากรปฏิบตัิงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  4  คน 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ตุลาคม 2558 
2 ประสานในส่วนที่เก่ียวข้องและจัดท าสัญญา ตุลาคม 2558 
3 เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
4 สรุปรายงานผล 30 กันยายน 2559 
 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ   เงินนอก
งบประมาณ 

  รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

จัดจ้างลูกจา้งชั่วคราว 4 อัตรา 
(คนละ 9,000 บาทต่อเดือน  
จ านวน 12 เดือน) 

 
432,000 

 
- 

 
- 

 
432,000 

 
- 

 
432,000 

รวม 432,000 - - 432,000 - 432,000 
  (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ประเมิน 
สอบถาม 
สังเกต 

แบบประเมนิ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 

 7.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถปฏบิัติงานได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบนั 
 7.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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โครงการ   ส่งเสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา   
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์  พิมพส์อน  นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์   นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559 
 

1.  หลักการและเหตุผล                   
 

 ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษา 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ 
สนับสนนุ ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษา การระดมทรัพยากรภายในกลุ่มเครือข่าย 
สถานศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนด เนื่องจากเครือข่าย
สถานศึกษาเป็นการรวมสถานศกึษาเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันด าเนินการพฒันาคุณภาพผู้เรียนไม่ได้เป็นหน่วยงานบงัคับ
บัญชา ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการของตนเอง และเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 

 2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและ ประสทิธิผล 
 2.2  เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายได้รับการนิเทศจากรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา/
ศึกษานิเทศก์/คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
 2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
 3.1.1  เครือข่ายมีแผนปฏบิัติการประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของเครือข่าย   
ตามระเบียบส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ว่าด้วยเครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 มี
ศักยภาพในการส่งเสริมและสนบัสนนุในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในครือข่ายอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล  
 3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 3    
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 

 

ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
ประชุมครูและบุคลากรในเครือข่าย 

มกราคม  2559  
 
มิถุนายน 2559 –  กันยาน 2559 
สิงหาคม 2559 -  กันยายน 2559 

1. นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน 
2. นางสาวประคองขวัญ 
    สัมพะวงศ ์
3. นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 
2 
3 
 

ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
ประชุมครูและบุคลากรในเครือข่าย 
 (25 เครือข่าย * 20,000 บาท) 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 รวม - 500,000 - 500,000 - 500,000 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
5.1 เครือข่ายมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและด าเนินการ สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต แบบสอบถาม 
ตามแผน ประเมิน ทดสอบ แบบประเมนิ 
5.2 โรงเรียนในเครือข่ายได้รับการนิเทศครบ 100% สัมภาษณ ์ แบบทดสอบ 
5.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  แบบสัมภาษณ ์
5.4 เครือข่ายมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ   
ประสิทธผิล   
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนในแต่ละเครือข่ายได้รับการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การปฏิบัติงานและมีผลการปฏบิัติงานเป็นไป 
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 7.2 เครือข่ายสถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนในเครือข่ายด้วยกัน เกิดความ 
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 7.3 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
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โครงการ   การจัดท าแผนปฏบิัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์  พิมพส์อน   นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์   นางล าพูน  พลกุล  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

1. หลักการและเหตผุล 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 7  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขต
พื้นที่ พ.ศ. 2559  เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ควบคุม การด าเนินงานตามโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและงบประมาณที่วางไว้ อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบ         
ในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค ์   
  2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือ  แนวทางในการบริหารงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
   2.2  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกลยุทธ์  และ เพื่อการตรวจติดตามของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. เป้าหมาย  
  3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559   จ านวน  100  เล่ม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต / โรงเรียน ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน         
การด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
    3.2.2.  ผลการประเมินของส านกัติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ทกุกลยุทธ์ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 ประชุมผอ., รองผอ.,ผอ.กลุ่มพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณและจัดท าโครงการเพื่อบรรจุในแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 2559 และจัดท าเอกสาร 
1.2 ประชุมคณะท างานพิจารณาวิพากษ์และจัดท าแผน 
น าเข้าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
1.3 จัดท าเอกสารแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2559 
รายงาน สพฐ. พร้อมขยายผลและเผยแพร่ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบทั้งเอกสารและทางเว็บไซต์ สพป.อบ.1 

พฤศจิกายน 2558 -  
ธันวาคม .2558 
 
ธันวาคม  2558 
 
 
มกราคม  2559   

1. นายพีรวัฒน์  
         พิมพ์สอน 
2. นางสาวประคองขวัญ 
    สัมพะวงศ ์
3. นางล าพูน  พลกุล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชุมคณะท างาน จ านวน 44 คน       
 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(44 คน * 2 มื้อ  *  35 บาท) 
 
- 

 
3,000 

 

 
- 

 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

2 ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน  100  เล่ม  - 17,000 - 17,000 - 17,000 
 รวม - 20,000 - 20,000 - 20,000 
 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. จ านวนโรงเรียนที่ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 
2. ผลการประเมินผลการด าเนนิงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
อยู่ในระดับ ดีมาก ทุกกลยทุธ ์
 

1. การด าเนินงานของ
โรงเรยีนในสังกัด 
2. การประเมินโดย สพฐ. 
3. สอบถาม 
 

1. แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
2. แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 
3. แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
 7.1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏบิัติการประจ าปี 2559 
 7.2  ผลการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก ทุกกลยทุธ ์  
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โครงการ   การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สพฐ.ติดตาม) 

แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์   พิมพส์อน  นางสาวประคองขวัญ   สัมพะวงศ์   นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 7 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเป็นคู่มือในการก ากับ
ควบคุม การด าเนินงานตามโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและงบประมาณที่วางไว้  ซึ่งการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค ์   
   2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในติดตามการบริหารงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    2.2 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปีตามกลยุทธ์  และ เพื่อการตรวจติดตามของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

3. เป้าหมาย  
  3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1 เอกสารประกอบการตรวจติดตามประเมินผล ของ สพฐ. คร้ังที่ 2/2558  และคร้ังที่ 1/2559   
จ านวน  60  เล่ม  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ผลการประเมินของส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา อยู่ในระดับดี ดีมาก  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

 

ประชุมคณะท างานในการจัดท าเอกสารประกอบ 
การรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ. คร้ังที่ 2/2558 
การรายงานผลการด าเนนิงาน คร้ังที่ 2/2558 พร้อมจัดส่ง 
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ผ่านระบบ e-mes 
ประชุม ผอ., รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม 
การรับการตรวจติดตามจาก สพฐ. คร้ังที่ 1/2559 
ประชุมคณะท างานในการจัดท าเอกสารประกอบ 
การรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ.คร้ังที่ 1/2559 
การรายงานผลการด าเนนิงาน คร้ังที่ 1/2559 
ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามผลจาก สพฐ. พร้อมจัดส่ง
เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้อง 

พฤศจิกายน 2558 
 
ธันวาคม 2558 
 
มกราคม 2559 
 
พฤษภาคม 2559 
 
พฤษภาคม 2559 

1.นายพีรวัฒน์   
        พิมพ์สอน  
2.นางสาวประคองขวัญ 
            สัมพะวงศ ์
3.นางสาวอมรา ทิณพฒัน์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 
 

จัดท าเอกหลักฐานประกอบ 
ผลด าเนนิงาน ครั้งที่ 2/2558 
และคร้ังที่ 1/2559 

 
 

- 

 
 

22,000 

 
 

- 
 

 
 

22,000 

 
 

- 

 
 

12,000 

2 ประชุมคณะท างาน  60  คน  
(การติดตามคร้ังที่ 1/2559) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(60 คน * 4 มื้อ  *  35 บาท) 

 
- 

 
8,400 

 
- 

 
8,400 

 
- 

 
8,400 

3 ประชุมคณะท างาน 60 คน  
(เตรียมติดตามคร้ังที่ 1/2559) 
ค่าอาหารกลางวนั 
(60 คน * 2 มื้อ * 80 บาท) 

 
- 

 
9,600 

 
- 

 
9,600 

 
- 

 
9,600 

 รวม - 40,000 - 40,000 - 40,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. ผลการประเมินผลการด าเนนิงานของสพป.อบ.1 
อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

1. ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
ในสังกัด 
2. การประเมินโดย สพฐ. 
3. สอบถาม 
 

1. แบบประเมินผล 
การด าเนินงานโรงเรียน 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบรายงานผลการ
ประเมิน สพฐ. 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
  7.1 ผลการประเมินผลการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก  
 7.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียน น าผลที่ได้รับจากการตรวจ
ติดตามประเมนิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรบัปรุง และวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้
ดียิ่งขึ้นไป 
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โครงการ   การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     และสถานศึกษา  
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์  พิมพส์อน   นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์   นางล าพูน  พลกุล  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 7 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเป็นคู่มือในการก ากับ
ควบคุม การด าเนนิงานตามโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและงบประมาณที่วางไว้  ซึง่การด าเนนิงานตามแผนดงักล่าวจ าเปน็ต้องมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ตามกลยทุธ์ และโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษา  
 
2.  วัตถุประสงค ์   
   2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามการบริหารงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    2.2 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  สถานศึกษาในสังกดั   จ านวน  251  โรง 
      3.1.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด                  
บริหารจัดการงบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเร่งรัด ติดตามการบริหารงานตาม 

ใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

มกราคม  2559  –  
กันยายน  2559 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 1.1 จัดท าเอกสารประกอบการ 
ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ 
ของส านักงานเขตพื้นที่และของ 
สถานศึกษา 
1.2 การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียน 

  
 
 

27,000 

  
 
 

27,000 

  
 
 

27,000 

2 ประชุมสรปุรายงานผล  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(20 คน *  2 มื้อ  *  35 บาท) 

 
- 

 
1,400 

 
- 

 
1,400 

 
- 

 
1,400 

 ประชุมสรปุรายงานผล  
     ค่าอาหารกลางวนั 

(20 คน * 1 มื้อ * 80 บาท) 

 
- 

 
1,600 

 
- 

 
1,600 

 
- 

 
1,600 

 รวม - 30,000 - 30,000 - 30,000 
  (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
บริหารงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา 
ที่ก าหนด 

การรายงาน 
 

แบบรายงาน  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการที่ 
บรรลุภารกิจและเปูาหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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โครงการ   การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์    พิมพส์อน   นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์   นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 7 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ควบคุม การด าเนินงานตามโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและงบประมาณที่วางไว้ อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.  วัตถุประสงค ์   
   เพื่อเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ตาม
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
3. เปูาหมาย 
  เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   จ านวน 400 เล่ม 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 ประชุมผอ., รองผอ.,ผอ.กลุ่มพิจารณาสรปุผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2559  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 ประชุมคณะท างานพิจารณาวิพากษ์และ น าเข้าเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1.4 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
พ.ศ.2559 พร้อมขยายผลและเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบทั้งเอกสารและทางเว็บไซต์ สพป.อบ.1 
 
 

ตุลาคม 2558 –  
มกราคม 2559 
 
 

1.นายพีรวัฒน ์
      พิมพ์สอน  
2.นางสาวประคองขวัญ 
         สัมพะวงศ ์
3.นางสาวอมรา       
         ทิณพัฒน ์
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ประชุมคณะท างาน จ านวน 40 คน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(45 คน * 4  มื้อ  *  35 บาท) 

- 6,300 - 6,300 - 6,300 

2 ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 400 เล่ม  - 23,700 - 23,700 - 23,700 
 รวม - 30,000 - 30,000 - 30,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
ผลการประเมินผลการด าเนินงานของสพป.อบ.1 
อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

การประเมินโดย สพฐ. 
 
 

แบบรายงานผลการ
ประเมิน สพฐ. 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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โครงการ   การติดตามบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์  พิมพส์อน    นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์    

นางเนตรหทัย  ณรงค์แสง  นางวาสนา  มุสิกสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์   2559 –  สิงหาคม  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปซึ่งในแต่ละปีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณจ านวนมากในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดหลากหลาย
รูปแบบ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้นและการไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก และในรูปแบบศูนย์เรียนรวม รวมทั้งยกระดับโรงเรียนดีประจ าต าบลให้มี
ศักยภาพสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับต าบลได้  
 เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและผู้เกี่ ยวข้อง       
กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดท าโครงการนิเทศ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการใช้จ่ ายงบประมาณและให้ค าแนะน าการใช้
งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ที่ไดร้ับจัดสรร
งบประมาณ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 นิเทศ ติดตามการใช้จา่ยเงินงบประมาณของโรงเรียนใน

สังกัดที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณ 
กุมภาพันธ์ 2559  – 
สิงหาคม 2559 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 1.1 จัดท าเอกสารประกอบการนิเทศ 

ติดตาม 
1.2 นิเทศ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียน 

  
 
 

27,000 

  
 
 

27,000 

  
 
 

27,000 
2 ประชุมสรปุรายงานผล  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน *  2 มื้อ  *  35 บาท) 

 
- 

 
1,400 

 
- 

 
1,400 

 
- 

 
1,400 

 ประชุมสรปุรายงานผล  
     ค่าอาหารกลางวนั 

(20 คน * 1 มื้อ * 80 บาท) 

 
- 

 
1,600 

 
- 

 
1,600 

 
- 

 
1,600 

 รวม - 30,000 - 30,000 - 30,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง หรือเบิกจ่ายงบประมาณได้
ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลาที่ก าหนด 

-ทะเบียนคุมงบประมาณ 
-เอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ตามประเภทการใช้จ่าย มีประสิทธิภาพ ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230 
 

โครงการ   ส่งเสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์คณะบุคคล  
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์  พิมพส์อน   นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์   นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  –   30 กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 

   ด้วย พระราชพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์คณะกรรมการในองค์คณะบุคคลได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
2.  วัตถุประสงค ์   
   2.1 เพื่อเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงการรายงานมติที่ประชุม         
แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน 
  2.2 จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ 4 องค์คณะบุคคล 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  การจัดประชุม  จ านวน  4  คร้ัง   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 เอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน เหมาะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2.2 น าข้อเสนอแนะไปพฒันางานและน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 

 

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
การประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล   
สรุปผลการด าเนนิงานของ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่ 
 
 

ตุลาคม 2558 -  กันยายน 2559 
สิงหาคม 2559  -  กันยายน  2559 
กันยายน 2559 

1. นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน   
2. นางสาวประคองขวัญ 
    สัมพะวงศ ์
3. นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา 4 ครั้ง 
(ค่าเอกสารประกอบการประชุม) 

 
- 

 
10,400 

 

 
- 

 
10,400 

 

 
- 

 
10,400 

 
2 การประชุมสัมมนา 4 องค์คณะบุคคล 

จ านวน 70 คน 
ค่าเช่าที่พัก 
(70 คน * 1 วัน * 700 บาท) 

 
 
 
- 

 
 
 

49,000 

 
 
 
- 

 
 
 

49,000 

 
 
 

- 

 
 
 

49,000 
3 ค่าอาหารกลางวนั 

(70 คน  * 150 บาท * 2 วนั) 
 
- 

 
21,000 

 
- 

 
21,000 

 
- 

 
21,000 

4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(70 คน  * 35  บาท * 4 มื้อ) 

 
- 

 
19,600 

 
- 

 
19,600 

 
- 

 
19,600 

 รวม - 100,000 - 100,000 - 100,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
 
6. การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. การด าเนินการจัดเตรียมการประชุม ส าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี  ร้อยละ 100 
2. การน าผลสรุปจากการประชมุสัมมนาไปพฒันา
บริหารจัดการศึกษา 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม  
3. การรายงานผลจากการ
ด าเนินงาน   

1. แบบสังเกต  
2 .แบบสอบถาม 
3. แบบรายงานผล 
การด าเนินงาน 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
  7.1 รายงานมติที่ประชุมเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

โครงการ   สัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวฒัน์  พิมพส์อน   นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์   นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  –   30 กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 

   ด้วย พระราชพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์คณะกรรมการในองค์คณะบุคคลได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
2.  วัตถุประสงค ์   
   2.1 เพื่อเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงการรายงานมติที่ประชุม         
แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน 
  2.2 จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
  2.3 จัดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
    
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  การจัดประชุม  จ านวน  3  คร้ัง   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 เอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน เหมาะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2.2 น าข้อเสนอแนะไปพฒันางานและน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
 

 

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที ่
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา   
สรุปผลการด าเนนิงานของ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่ 
   
 
 

ตุลาคม 2558 -  กันยายน 2559 
สิงหาคม 2559  -  กันยายน  2559 
 
กันยายน  2559 

1. นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน   
2. นางสาวประคองขวัญ 
    สัมพะวงศ ์
3. นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา 3 คร้ัง 
(ค่าเอกสารประกอบการประชุม) 

 
- 

 
5,000 

 

 
- 

 
5,000 

 

 
- 

 
5,000 

 
2 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขต 

พื้นที่   จ านวน  25 คน 
ค่าเช่าที่พัก 
(25 คน * 1 วัน * 800 บาท) 

 
 
 
- 

 
 
 

20,000 

 
 
 
- 

 
 
 

20,000 

 
 
 

- 

 
 
 

20,000 
3 ค่าอาหารกลางวนั 

(25 คน  * 200 บาท * 2 วนั) 
 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 คน  * 50  บาท * 4 มื้อ) 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

 รวม - 40,000 - 40,000 - 40,000 
 (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
 
6. การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. การด าเนินการจัดเตรียมการประชุม ส าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี  ร้อยละ 100 
2. การน าผลสรุปจากการประชมุสัมมนาไปพฒันา
บริหารจัดการศึกษา 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม  
3. การรายงานผลจากการ
ด าเนินงาน   

1. แบบสังเกต  
2 .แบบสอบถาม 
3. แบบรายงานผล 
การด าเนินงาน 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
  7.1 รายงานมติที่ประชุมเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 
 

โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพบริหารการจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
     อุบลราชธานี เขต 1   
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวชิัย  แสงศรี    นายพีรวฒัน์  พิมพ์สอน  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559 
 
1. หลักการและเหตผุล 
    ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ในตัว
จังหวัดอุบลราชธานี และ เป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติ ซึ่ง นอกจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีซึ่งมี
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว  มักจะมีนโยบายเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จากทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบาย
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่เป็นประจ าทุกปี    เพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว มีประสิทธิภาพ บรรลุ
ประสิทธิผล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 
2.  วัตถุประสงค ์   
  2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการด าเนนิงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจงัหวัดอุบลราชธานี  
   2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนนุการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บคุลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย  
 

 เพื่อจัดท าและด าเนินการโครงการส าคัญ จ าเป็นตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี   
  
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 

 

วิเคราะห์การด าเนินงานจากปีทีผ่่านมา 
เสนอโครงการ  
ด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน  

ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 
 

1. นายวิชัย  แสงศรี  
2. นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 
 

ด าเนินการโครงการส าคัญ 
 จ าเป็นตามนโยบายเร่งด่วน  
 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 รวม - 500,000 - 500,000 - 500,000 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
6. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. การด าเนินโครงการส าคัญ จ าเป็นตามนโยบาย
เร่งด่วนส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
2. ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อประสานงานกับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 
 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม  
3. การรายงานผลของ
สถานศึกษา  
 

1. แบบสังเกต  
2. แบบสอบถาม 
3. แบบรายงานผล 
การด าเนินงาน 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
 

 7.1  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจงัหวัดอุบลราชธานี  
 7.2  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนนิงานอย่างมีประสทิธิภาพ  
 7.3  การอ านวยความสะดวกให้บุคลากรทางการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เดินทาง
มาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จงัหวัดใกล้เคียงด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  4 

 
การบริหารจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต การให้บริการ
การศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 

         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ดังนี้ 
   1.  งบประมาณตามความจะเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหาร จัดการตามความจ าเป็น ของส านักงานเขตพื้นที่ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงาน ได้แก่ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
     2.  งบประมาณตามภาระงาน เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการในเขตพื้นที่ ด าเนินการตาม 
นโยบาย ยุทธศาสตร์  จัดเน้น ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ปัจจัยความส าเร็จ 
   1.  ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
   2.  ผู้บริหารการศึกษา องค์คณะบุคลเชื่อมโยงความส าเร็จของหารปฏิบัติงานกับการบริหารบคุคลอย่างชัดเจน 
   3.  การบริหารจัดการโครงการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม โปร่งใส และเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบตัิ 
 1.  สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ ให้บริการ
หน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2.  จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และ
ผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ
งาน ให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์  
 4.  ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธร รมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะคร่ึงปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6.  สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี สู่สาธารณชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
 

ที่ ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
1 พฤศจิกายน   2558 ทุกกลุ่ม รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2 3  ธันวาคม  2558  ประชุมก าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดท าแผน ประจ าปี 2559 
  11 ธันวาคม  2558 ทุกกลุ่มส่งแผนงาน/โครงการเพือ่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2559 
  15 ธันวาคม  2558 ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการตามภาระงาน/ร่างแผนปฏบิัติการ ปี 2559 
3  21 ธันวาคม  2558 น าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
4  มกราคม  2559 1. จัดท าแผนเปน็รูปเล่ม 
    2.  แจ้งทุกกลุ่ม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.อบ.1 
    3.   รายงานการจัดท าแผนให้ สพฐ.  ทราบ  
5 มีนาคม  2559 กลุ่มทุกรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 (คร้ังที่ 1) 
6 เมษายน  2559 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 (คร้ังที่ 1) 
7 กรกฎาคม 2559 กลุ่มทุกรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 (คร้ังที่ 2) 
8 ตุลาคม   2559 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2559  

 
 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยการด าเนินงานต้อง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
                  ที่      724 /2558 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

.......................................... 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จะประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
   เพ่ือให้การประชุมจัดท าแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงคข์องการประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

 1. นายวิชัย  แสงศร ี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประธานกรรมการ 
 2. นายวิชัย  ภารการ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 
 3. นายเฉลียว  มนัส    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 
 4. นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 
 5. นายชาตรี  ปุระมงคล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 
 6. นายเธียนไท  ค าล้าน   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 
 7. นายประหยัด  ไขแสง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 
 8. นายวิเศษ  ปากหวาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 
 9. นายพิจิตร  ทาทอง     ผู้อ านวยการลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
 10. นายวิรัตน์  ดวงมาลา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ  
 11. นายอนุชา  กัลยา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ  
 12. นายไพฑูรย์  ตระการไทย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
 13. นายพสิษฐ์  ปางชาติ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      กรรมการ 
 14. นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
 15. นายชุมศักดิ ์ ชุมนุม  ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     กรรมการ 
 16. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 17. นายสุเมธ  มัดธนู  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 18. นายปรีชา  ทาศิริ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 19. นายคุณาฐิปฏ์  ยุทไธสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 20. นางวัชราภรณ์  จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 21. นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 22. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 23. นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 24. นางเยาวลักษณ์  สุรภักดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 25. นางสิทธิพร  ไขแสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 26. นางนันทนา  พายตะคุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 27. นางธนิษฐา  ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
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 28. นางวิจิตรา  สุขสาย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      กรรมการ  
 29. นางทิยานันท์  พละไกร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 30. นางสาริกา  ชายผา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ      กรรมการ 
 31. นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการ 
 32. นางสุภาวดี  วิลัย  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ     กรรมการ 
 33. นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 34. นางลัดดาวัลย์ บุญรังษี นักวิชาการศึกษาช านาญการ      กรรมการ 
 35. นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
 36. นางชาลินี  ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
 37. นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
 38. นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 39. นางอุณารัตน์  ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  40. นางเนตรหทัย  ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 41. นางล าพูน  พลกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 42. นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 43. นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 44. นางวาสนา  มุสิกสาร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่    30      เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 
 

 
 

         
 

 

                        (นายวชิัย  แสงศรี) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 




