แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

รวมทั้งสิน้

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

4,431,212,900 3,343,622,300 974,332,500
1. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 225 ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

1. การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

งบเงินอุดหนุน
25,733,300

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

87,524,800 2,083,211,500

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

194,113,800

8,581,800

74,034,700

75,956,800

52,704,100

103,778,400

100,831,900

2,946,500

17,262,300

61,295,300

25,220,800

โครงการ การศึกษาสูํประชาคมอาเซียน
3,506,800

2. สํงเสริมและสร๎างความเข๎มแข็งในการเตรียมพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียน ให๎แกํ เขตพืน้ ที่การศึกษาและศูนย์
อาเซียนศึกษา

2. สพป. และ สพม. 225 เขต มีความความ
เข๎มแข็งในการเตรียมคนสูํประชาคมอาเซียน
โรงเรียนต๎นแบบ การพัฒนาสูํประชาคมอาเซียน
ทุกโรงมีความเข๎มแข็งและเป็นโรงเรียนต๎นแบบ/
แหลํงการเรียนรู๎เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน

61,295,300

3. สํงเสริมเครือขํายความรํวมมือระหวํางโรงเรียนทั้งใน
และตํางประเทศ

3. ผู๎บริหาร ครู ผู๎เรียน ศึกษานิเทศก์ และ
นักวิชาการศึกษาได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และศึกษา
ดูงานเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคูํเจรจาอาเซียน

309,000

4. สํงเสริมและสนับสนุนการนา ASEAN Curriculum
Sourcebook สูํการปฏิบัติ

4. สพป. และ สพม. ทุกเขต สํงเสริมให๎โรงเรียน
ที่อยูใํ นสังกัดจัดการเรียนรู๎ และพัฒนาสื่อฯ/
แหลํงการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ ASEAN
Curriculum Sourcebook รวมทั้งนิเทศ กากับ
ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียน

25,220,800

5. จัดทาเอกสารหลักสูตร การจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ 5. ได๎เอกสารหลักสูตร การจัดการเรียนรู๎ สื่อการ
สาหรับเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล
เรียนรู๎ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน สาหรับ
เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล

10,500,000

โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจ
อาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

33,968,500

กิจกรรมที่ 1 ประชุมกาหนดแผนปฏิบัตกิ ารสํงเสริมการ ผู๎บริหารการศึกษา และครูผู๎สอน
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียน

ครู ศึกษานิเทศก์ 225 เขต มีความรู๎

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ความเข๎าใจเชิง เศรษฐศาสตร์ (Economic
Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ทุกเขตพืน้ ที่การศึกษา

32,221,200

3,506,800

2-3

61,295,300

2,946,500

3,255,500

สวก.

เตรียมความพร๎อม
อาเซียน/
จัดการศึกษา
อาเซียน

สวก

4

10,500,000

19,907,000

เตรียมความพร๎อม
อาเซียน/
จัดการศึกษา
อาเซียน

1

25,220,800

1,747,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,004,061,800 1,343,939,600

202,695,600

1. วิจยั และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ 1. ได๎รูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นอาเซียน
เน๎นอาเซียน การจัดการเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎เกีย่ วกับ การจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎เกีย่ วกับ
ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาที่เน๎นอาเซียน การจัดการ ประชาคมอาเซียน
เรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน

แหล่งเงิน

1

3

14,061,500

1-4

โครงการ/งาน/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาความรู๎ความเข๎าใจเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Literacy) การเรียนรู๎ทางการเงิน (Financial
Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

กิจกรรมที่ 4 จัดคํายสร๎างสรรค์พัฒนาการเรียนรู๎ทาง
การเงินและเศรษฐกิจอาเซียน

เป้าหมาย
ผู๎บริหารการศึกษา และครูผู๎สอนมีความรู๎และ
ความตระหนักในด๎านเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐกิจอาเซียน ให๎มีวิสัยทัศน์ มุมมองและ
สมรรถนะการสอนสาหรับเตรียมเยาวชนให๎มี
พืน้ ฐานอันเพียงพอไว๎รองรับการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละ 100 ของ ครู ศึกษานิเทศก์กลุํมเป้าหมาย
นาความรู๎ไปพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา
พัฒนาการเรียนรู๎เชิงเศรษฐศาสตร์ การเงิน และเศรษฐกิจ
อาเซียน
กิจกรรมที่ 6 สรรหา/พัฒนาสื่อการเรียนรู๎สังคมศึกษา
ด๎านความรู๎ความเข๎าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic
Literacy) การเรียนรู๎ทางการเงิน (Financial Literacy)
และเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสังคมศึกษาด๎านความรู๎ความเข๎าใจเชิง
เศรษฐศาสตร์การเรียนรู๎ทางการเงิน และเศรษฐกิจอาเซียน
เตรียมความพร้อม
อาเซียน/จัด
การศึกษาอาเซียน

กิจกรรมย่อย จัดการศึกษาเพือ่ เตรียมคนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Education Hub/ประชาคมอาเซียน)

64,948,700

61,060,700

3,888,000

36,865,400

600,000

27,483,300

1. กิจกรรมการตํอยอดและพัฒนาโรงเรียนต๎นแบบอยําง
ยัง่ ยืน ในโครงการ Education Hub

58,003,500

54,115,500

3,888,000

29,920,200

600,000

27,483,300

4,183,300
203,400

4,183,300
203,400

4,183,300
203,400

1

608,200

608,200

608,200

1

538,200

538,200

538,200

1

1.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการห๎องเรียนพิเศษ
(1) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
Education Hub
(2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารติดตามและบูรณาการ
แผนปฏิบัตกิ ารของโครงการ Education Hub
(3) การทบทวนยุทธศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
Education Hub
(4) การติดตามโรงเรียนโครงการ Education Hub

14 โรงเรียนในโครงการ Education Hub

ร๎อยละ 100ของโรงเรียนในโครงการมีความเข๎มแข็ง

980,000

980,000

980,000

1-4

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1

(6) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ วิพากษ์เอกสาร
มาตรฐานแนวทางการดาเนินงานโครงการ Education
Hub

198,200

198,200

198,200

1

(7) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เรียบเรียงเอกสาร
มาตรฐานแนวทางการดาเนินงานโครงการ Education
Hub

155,300

155,300

155,300

2

14,000,400

14,000,400

2,016,400

(5) จัดสรร งปม. ให๎โรงเรียนที่เป็นเจ๎าภาพในการจัด
กิจกรรมคํายวิชาการประจาปี 2559 สาหรับผู๎บริหาร ครู
และนักเรียนในโครงการ Education Hub (Academic
Festival 2016)

1.2 การพัฒนาหลักสูตร

11,984,000

สมป.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

(1) การพัฒนาหลักสูตร Cambridge ในโปรแกรม
จานวน 14 โรงเรียนในโครงการ Education Hub ร๎อยละ 100 ของหลักสูตรที่พัฒนาได๎มาตรฐาน
นานาชาติ
ระดับนานาชาติให๎มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
(2) การพัฒนาหลักสูตรพหุภาษาและวิทย์-คณิตสอง
ภาษา
(3) จัดจ๎างทาวิจยั โครงการ Education Hub
(4) จัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนจากตํางประเทศ และพัฒนาศูนย์อจั ฉริยภาพ
(5) จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนในโครงการ
ดาเนินการพัฒนาครูชาวตํางประเทศ 14 โรงเรียน
1.3 การพัฒนาบุคลากร
(1) การพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารในการบริหาร
จัดการห๎องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub

ผู๎บริหาร ครู บุคลากร โครงการEducation Hub ร๎อยละ 100 ของบุคลากรกลุํมเป้าหมายมี
จานวน 14 โรงเรียน
ความสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
การสอน

(1.1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร จานวน 4 วัน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

258,200

258,200

258,200

2

258,200

258,200

258,200

2

1,500,000
10,584,000

1,500,000
10,584,000

1,500,000

1,400,000

1,400,000

39,819,800

35,931,800

3,888,000

1,445,200

272,200

1,173,000

272,200

272,200

1,173,000

(1.2) ศึกษาดูงาน ณ ตํางประเทศ
(2) การพัฒนาครูและผู๎จดั การโครงการ Education

งบลงทุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร

1,875,600

23,720,500

600,000

10,584,000

1
1

1,400,000

1

15,499,300
3-4

272,200
1,173,000

1,173,000

1,875,600

3-4

Hub
272,200

272,200

272,200

1,500,000

1,500,000

1,500,000

103,400

103,400

103,400

998,600

998,600

(3.1) พัฒนาเครือขํายทางวิชาการ
(3.1.1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารความรํวมมือ
เพือ่ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ (MOU)

1,846,800

673,300

348,500

348,500

(3.1.2) ฝึกปฏิบัตกิ ารในโรงเรียนตาม
โครงการความรํวมมือ (MOU) กับประเทศออสเตรเลีย
(งบรายจํายอืน่ )

1,173,500

(2.1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
(2.2) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูให๎ฝึก
ปฏิบัตกิ ารพัฒนาการสอนของครู โดยใช๎ภาษาอังกฤษ ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
(2.3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสรุปผลการฝึกปฏิบัติ
(3) พัฒนาเครือขํายทางวิชาการกับโรงเรียนใน
ตํางประเทศตามโครงการความรํวมมือ (Sister school)

ครูไทยและออสเตรเลีย คณะทางานโครงการ
Education Hub

3
1,173,500
348,500
1,173,500

(3.1.3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสรุปผลการ

324,800

324,800

(3.2) ความรํวมมือแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน
ในโครงการ Education Hub ณ ประเทศออสเตรเลีย
(Sister School)

1,506,800

325,300

325,300

325,300

1,173,500

324,800

ฝึกปฏิบัติ

(3.2.1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
(3.2.2) ฝึกปฏิบัตเิ รื่อง stem (คณิตศาสตร์)
ตามโครงการความรํวมมือ (MOU) กับประเทศ
ออสเตรเลีย (งบรายจํายอืน่ )
(4) พัฒนา สพม. ศน. และ ศน. จาก สพฐ.
(4.1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ ทาแผนพัฒนา
โรงเรียนในโครงการ Education Hub

1,181,500

สพม. 12 เขต ผู๎บริหาร และศึกษานิเทศก์

1,181,500

325,300
1,181,500

186,800

186,800

186,800

186,800

1,181,500

1
186,800

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

(5) การพัฒนาบุคลากรในโครงการ Education
1. ผู๎บริหาร ครู บุคลากร ในโครงการ 14 ร.ร.
Hub ตามแผนพัฒนาตนเอง IDP'sพัฒนาครูผู๎บริหาร ครู 2. ผู๎บริหาร ครู บุคลากรที่จะเข๎ารํวมโครงการ
บุคลากร (ร.ร.ในโครงการ 14 โรง และโรงเรียนที่เตรียม
14 โรงเรียน
เข๎ารํวม โครงการ 154 โรง)

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ร๎อยละ 100 ของบุคลากรกลุํมเป้าหมายได๎รับการ
พัฒนาตามความต๎องการจาเป็นของแตํละบุคคล

(6) จ๎างที่ปรึกษาโครงการ Education Hub

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม
30,998,600

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

30,998,600

สพฐ.

สพป./สพม.

15,499,300

360,000

(7) จ๎างทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานที่รับจัดสรร

360,000

สถานศึกษา
15,499,300

ไตรมาส

360,000

1

1,000,000

1-2

1,000,000

600,000

600,000

6,945,200

6,945,200

6,945,200

257,800

257,800

257,800

1

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เรียบเรียงเอกสารแนว
ทางการประเมินความพร๎อมในการเข๎ารํวมโครงการ
Education Hub

194,400

194,400

194,400

2

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนกรอบแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินความพร๎อมในการเข๎ารํวมโครงการ
Education Hub

272,200

272,200

272,200

1

2.4 จัดพิมพ์หนังสือแบบประเมินความพร๎อมของ
โรงเรียนที่จะเข๎ารํวมโครงการ Education Hub

500,000

500,000

500,000

1-2

2.5 ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและเข๎ารํวม
โครงการ Education Hub

1,039,800

1,039,800

1,039,800

2

347,000

347,000

347,000

2-3

3,480,200

3,480,200

3,480,200

2

853,800

853,800

853,800

4

48,318,300

46,803,900

61,286,000
13,741,100

24,739,200
13,741,100

2. กิจกรรมการดาเนินงานเพือ่ ขยายจานวนโรงเรียนที่เข๎า
รํวมโครงการ Education Hub
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารวิพากษ์เอกสารแนวทางการ โรงเรียนที่มีความประสงค์และผํานเกณฑ์การ
ประเมินความพร๎อมในการเข๎ารํวมโครงการ Education ประเมินเข๎ารํวมโครงการ
Hub

2.6 ประชุมกรรมการประเมินความพร๎อมของโรงเรียน
ที่จะเข๎ารํวมโครงการ Education Hub
2.7 คําใช๎จาํ ยในการเดินทางไปราชการของ
คณะทางานประเมินโรงเรียนที่ขอเข๎ารํวมโครงการ
2.8 ประชุมสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์โรงเรียนที่สมัคร
เข๎ารํวมโครงการ Education Hub
โครงการประสิทธิผลกลยุทธ์
2. สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่สอง
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเสริมความพร้อมและความ
เข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่
สอง
1.1 จัดสรรโอนเงินให๎ศูนย์เครือขํายฯ

1.2 ประชุมสัมมนาศูนย์เครือขํายฯ ทุกศูนย์ทุกภาษา

1.1 มีศูนย์เครือขํายฯ จานวน 117 ศูนย์ในทุก

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือขํายฯจัด

ภูมิภาคและเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมวิชา
การสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ

กิจกรรมวิชาการเพือ่ สํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศที่สองให๎แกํโรงเรียนในเครือขําย

ที่สองตามแผนปฏิบัตกิ ารไปในทิศทางเดียวกัน

ตามแผนปฏิบัตกิ ารที่กาหนดไว๎รํวมกัน

1.2 ศูนย์เครือขํายฯ รํวมกันกาหนดและ
จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาการเรียน
ภาษาตํางประเทศที่สอง

600,000

25,500,000

1,514,400

48,318,300

11,046,800

42,066,800
810,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1-4

1,000,000

(8) จัดสรร งปม.คําใช๎จาํ ยในการเดินทางไปราชการ
ให๎สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 12
เขต

แหล่งเงิน

1

19,219,200
12,930,800

เตรียมความพร๎อม
อาเซียน/จัด
การศึกษาอาเซียน

อาเซียน/ตปท.ที2่

1,3

สพฐ.
สวก.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
1.3 การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมวิชาการของศูนย์ฯ

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

1.3 ติดตามผลการจัดกิจกรรมวิชาการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ
ของศูนย์เครือขํายฯ

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศทีส่ อง
2.1 อบรมความรู๎ทักษะภาษาและการสอนสาหรับครูที่ 2.1 ครูสอนภาษาตํางประเทศที่สองที่จบตรงวุฒิ / - ร๎อยละ 90 ของครูสอนภาษาตํางประเทศที่สองที่
จบตรงวุฒิ/ไมํตรงวุฒิ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส ไมํตรงวุฒิ จานวน 350 คน ได๎รับการอบรมเพือ่ เข๎ารับการอบรมได๎เพิม่ พูนความรู๎ในด๎านภาษาและ
รัสเซีย สเปน และภาษาอาเซียน)
เพิม่ ศักยภาพด๎านภาษาและการสอนโดย
การสอนตามมาตรฐานเจ๎าของภาษา
ประสานความมือกับองค์กรเจ๎าของภาษา
2.2 พัฒนาศักยภาพครูประจาการสอนภาษา ตปท. ที่ 2.2 ครูประจาการสอนภาษาตํางประเทศได๎รับ
สอง ณ ประเทศเจ๎าของภาษาผํานความรํวมมือกับ องค์กร การพัฒนาศักยภาพอยํางเข๎ม จานวน 50 คน
เจ๎าของภาษา

2.3 สรรหาครูอาสาสมัครเจ๎าของภาษา (จีน
- ความสาเร็จในการจัดสรรทุนศึกษาสาหรับการ
เกาหลี และญี่ปุ่น) ที่มีคุณภาพประมาณ 750 คน อบรมภาษาและการสอน
มาจัดการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียนสังกัด
สพฐ,

2.4 ผลิตครูสอนภาษาตํางประเทศที่สองที่จบวิชาเอก
ภาษาตํางประเทศที่สอง ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย
ญี่ปุ่น เกาหลี เมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู/
อินโดนีเซีย (จัดสรรทุนภายใต๎โครงการ ทุนศึกษาด๎านการ
สอนภาษาตํางประเทศที่สอง เพือ่ ผลิตครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน
2.5 ประชุมสัมมนาผู๎รับทุนภาษาตํางประเทศที่สองรุํน 2
และ3 (ผู๎รับทุนโครงการทุนศึกษาด๎านการสอน
ภาษาตํางประเทศที่สองฯ)

2.4 การจัดสรรทุนศึกษาให๎กบั บัณฑิตวิชาเอกา
ภาษาตํางประเทศที่สอง (ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน
ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย เมียนมาร์ เขมร เวียดนาม
และมลายู) สาหรับอบรมด๎านภาษาและการสอน
(รุํน 3 - 150 ทุน) และศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต
(รุํน 4 - 150 ทุน)
2.5 ผู๎รับทุนรุํนที่ 2 จานวน 150 คน ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร๎อม และบรรจุ
เข๎ารับราชการครูในโรงเรียน สพฐ. /ติดตามและ
ประเมินผลการอบรมด๎านภาษาและการสอนของ
ผู๎รับทุนรุํนที่ 3

จานวน 150 ทุนสาหรับผู๎รับทุนรุํนที่ 3 และการ
จัดสรรทุนศึกษาสาหรับการศึกษาหลักสูตร ป.
บัณฑิตสาหรับครู

2.6 การจัดห๎องเรียนนารํองภาษาตํางประเทศที่สอง
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาแผนวิทยาศาสตร์ /
คณิตศาสตร์/ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและ
ภาษารัสเซีย)

2.6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุก
โปรแกรมได๎มีโอกาสเรียนภาษารัสเซียและ
นักเรียนโปรแกรมวิทย์/คณิตศาสตร์ได๎มีโอกาส
เรียนภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน

- ร๎อยละ 95 ของผู๎รับทุนด๎านภาษาตํางประเทศที่
สองรุํนที่ 2 มีความพร๎อมในการเข๎าสูํอาชีพครู
อยํางมีประสิทธิภาพ/ความสาเร็จในการติดตามผล
การอบรมด๎านภาษาและการสอนของผู๎รับทุนรุํนที่ 3

3.2 จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษารํวมกับ
องค์กรเจ๎าของภาษาในลักษณะคํายภาษาแบบเข๎ม
(ภาษาจีน เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน) และคํายพัฒนา
ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช๎ภาษาตํางประเทศ ที่
สองเป็นสื่อกลาง (ภาษาญี่ปุ่น)

3,856,100

15,944,300

6,944,300

25,500,000

1,015,000

30,371,100

2,3,4

- ร๎อยละ 90 ของครูเจ๎าของภาษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนได๎ตรงตามเป้าหมายที่
กาหนด

2.3 ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาทักษะการสอนที่จาเป็น
สาหรับครูอาสาสมัครเจ๎าของภาษา (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น)

กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ
และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศทีส่ องในผู้เรียน
3.1 จัดเวทีวิชาการ สัมมนาความรู๎ แสดงความสามารถ/ 3.1 จัดเวทีวิชาการให๎นักเรียนได๎แสดงทักษะ
สาธิตผลงาน แขํงขัน/ประกวดความสามารถในเชิงบูรณา ความสามารถในเชิงวิชาการเข๎ารํวมประกวด/
การของผู๎เรียน
แขํงขันทักษะภาษาตํางประเทศที่สองในเวที
ระดับประเทศ

30,371,100

ผู๎รับทุนรุํนที่ 4 จานวน 150 ทุน

- ความสาเร็จในการจัดเวทีวิชาการในระดับ
ภูมิภาค/ระดับประเทศเพือ่ จัดการแขํงขันทักษะ
ภาษา/ประกวดความสามารถภาษาในเชิงบูรณา
การของผู๎เรียน

3.2 นักเรียนได๎ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาทั้ง - ความสาเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาในผู๎เรียน/
4 ทักษะแบบเข๎ม รวมทั้งได๎ฝึกทักษะที่จาเป็น
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
สาหรับศตวรรษที่ 21 ด๎วยการใช๎ภาษา
ด๎วยการใช๎ภาษาตํางประเทศที่สองเป็นสื่อผําน
ตํางประเทศที่สองผํานกิจกรรมวิชาการใน
กิจกรรมในลักษณะคํายภาษา
ลักษณะคํายภาษา

9,000,000

9,655,900

6,288,400

3,4

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

3.3 พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศที่สอง
ผําน Learning Application และ E-learning Portal
ระยะ 2

3.3 ครู นักเรียน และผู๎สนใจสามารถเรียนรู๎และ - ความสาเร็จในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู๎
ฝึกฝนภาษาตํางประเทศที่สองด๎วยตนเองผําน
ภาษาตํางประเทศที่สองด๎วยตนเองด๎วยLearning
Learning Application และ E-learning Portal Application และE-learning Portal)
ระยะ 2

3.4 ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่สอง โดยความรํวมมือ
กับสถาบันเกอเธํ (ภาษาเยอรมัน:ความหลากหลายทาง
ภาษากุญแจสูํความสาเร็จ )

3.4 องค์กรเจ๎าของภาษาและหนํวยงานที่
เกีย่ วข๎องรํวมกันหาทางออกในการจัดการเรียน
การสอนภาษาตํางประเทศโดยรวม รวมทั้งการ
จัดการเรียนภาษาเยอรมันให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

3.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเยาวชน-ครูคน
ไทยและเยาวชน-ครูจากประเทศอาเซียน

3.5 ครูนักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรํวมหรือทา
กิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกับประเทศเพือ่ นบ๎านใน
กลุํมอาเซียน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

1,031,800

- การเจรจาความรํวมมือโครงการแลกเปลี่ยนเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่สอง

- โครงการและความรํวมมือกับองค์กรเจ๎าของ
ภาษาในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาตํางประเทศที่สอง

- ความสาเร็จในการสร๎างความรํวมมือกับองค์กร
เจ๎าของภาษาในการสํงเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาตํางประเทศที่สอง และสาน
ความสัมพันธ์อนั ดีระหวํางองค์กร

กิจกรรมที่ 5 : การแปลหนังสือและสื่อความรู้จากภูมิ
ปัญญาสากล

- องค์ความรู๎ที่แปลมาจากภูมิปัญญาสากล
จานวน 2-3 เรื่อง

- ความสาเร็จในการแปลและเผยแพรํองค์ความรู๎
ที่แปลจากภูมิปัญญาสากล

1,031,800

1,031,800

3,4

197,700

2

5,669,300

1-4

197,700

197,700

5,669,300

5,308,100

21,760,000

21,760,000

5,100,000

4,800,000

4,426,000

4,426,000

2,026,000

2,400,000

1

5,140,000

5,140,000

2,740,000

2,400,000

1

9,200,000

9,200,000

9,200,000

1-2

4. การสํงเสริมและสร๎างองค์ความรู๎ให๎กบั ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กบั กลุํม
ภาคีเครือขําย

2,660,000

2,660,000

2,660,000

3

5. นิเทศ กากับ ติดตาม และวิจยั ผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการกลาง

334,000

334,000

334,000

3-4

6,140,000

6,140,000

6,140,000

2-4

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์
3. โรงเรียนประชาคมอาเซียน

2. ประชุมสร๎างความเข๎าใจและการนาไปใช๎หลักสูตร
เฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3. การสร๎างความเข๎าใจของโรงเรียนประชาคมอาเซียนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหลํงเรียนรู๎ตามความต๎องการและบริบทของพืน้ ที่นั้น ๆ

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

โรงเรียนกลุํมเป้าหมายใน 10 จังหวัด 23 สพท.
จานวน 46 โรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสร๎างเครือขํายความรํวมมือของครู /
นักเรียนระหวํางสถานศึกษาในกลุํมประเทศอาเซียน

กิจกรรมที่ 4 การเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการ
เยือนระหว่างไทยและประเทศองค์กรเจ้าของภาษา

1. พัฒนาหลักสูตรเฉพาะในโรงเรียนประชาคมอาเซียน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

แหล่งเงิน

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนได๎รับการพัฒนาสูํความ
เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน

361,200

11,860,000

อาเซียน/ตปท.
ที2่

สพฐ.

อาเซียน/โรงเรียน
ประชาคมอาเซียน

สนผ.

อาเซียน/โรงเรียน
ประชาคมอาเซียน

สพฐ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

4. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1. กิจกรรมตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 พัฒนาครู

1.2 รณรงค์สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการใช้
ภาษาอังกฤษ
1.3 พัฒนา Game-based learning

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจาก
การประเมินระดับชาติเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

100,147,200

100,147,200

100,147,200

1. Core Trainers สามารถเป็นวิทยากร
แกนนาได๎
2. Boost Camp (Teacher Training)
สามารถนาเทคนิคไปใช๎สอนได๎

80,147,200

80,147,200

80,147,200

1-4

- นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปเห็น
ความสาคัญในการใช๎ภาษาอังกฤษ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1-4

- นักเรียนในโครงการนารํองใช๎เกม

- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนในโครงการนารํองฯ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1-4

ในการเรียนภาษาอังกฤษ

ใช๎เกมในการเรียนภาษาอังกฤษ
327,968,500

327,968,500

130,996,200

- นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ดขี ึ้น

9,000,000

9,000,000

9,000,000

- นักเรียนและครูสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพือ่
สื่อสาร

32,092,000

32,092,000

5,454,000

ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
2.1 จัดทาแนวทางและสื่อสนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมลด - โรงเรียน 3,831 โรง
เวลาเรียน เพิม่ เวลารู๎ เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.2 จัดการเรียนการสอนวิชาอืน่ เป็นภาษาอังกฤษ (EBE) - โรงเรียนประถมศึกษาที่ครูไมํจบเอก

158,075,900

สถานศึกษา

452,224,900

2. กิจกรรมตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี 2559

252,960,700

สพป./สพม.

463,420,500

1. Professional Trainers
วิทยากรชาวตํางประเทศ 40 คน
2. Core Trainers ครูไทย 50 คน
3. Boost Camp (Teacher Training) ครูไทย
4. นักเรียน 10,000 คน
5. กระทรวงศึกษาธิการ
- นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป

11,195,600

ไตรมาส

144,588,400

52,383,900

ภาคบังคับ/
ประถม

52,383,900

1-4

11,558,000

15,080,000

- คูํมือการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการ
2.2.1 จัดทาคูํมือการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 2 ชุด
ตอนต๎น

- ได๎คูํมือการอบรมขยายผล จานวน 2 ชุด

807,000

807,000

807,000

1-3

2.2.2 ประชุมศึกษานิเทศก์วิชาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษด๎านการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

- ศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
จานวน 72 คน จากสพม. ที่เข๎ารํวมโครงการฯ

- ร๎อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์ใน สพม.ที่เข๎ารํวม
โครงการฯ เข๎าประชุม

449,000

449,000

449,000

1

2.2.3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โครงการ English
Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

- ครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจสอนวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ จานวน 1,200 คน

- ร๎อยละ 90 ของครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจสอน
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเข๎ารํวมการประชุม

6,068,000

6,068,000

2.2.4 สนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอนวิชาอืน่ เป็นภาษาอังกฤษ แกํโรงเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการ EBE

- โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ EBE ระดับ
- ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน 1,508 โรง ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการ EBE

15,080,000

15,080,000

2.2.5 เผยแพรํชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา เป็น
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

- โรงเรียนที่จดั การเรียนการสอนวิชาอืน่ เป็น
ภาษาอังกฤษ (EBE) จานวน 1,508 โรง

- โรงเรียนที่จดั การเรียนการสอนวิชาอืน่ เป็น
ภาษาอังกฤษ (EBE) ได๎ชุดสื่อไว๎ใช๎ในการจัดการสอน

2,000,000

2,000,000

2.2.6 การพัฒนาครู EBE ระดับประถมศึกษา

- ครูในโครงการ EBE ระดับประถมศึกษา
จานวน 2,918 คน

- ร๎อยละ 85 ของครูในโครงการ EBE ระดับ
ประถมศึกษา ได๎รับการพัฒนาด๎านการสอนวิชาอืน่
เป็นภาษาอังกฤษ

5,490,000

5,490,000

6,068,000

1-4

15,080,000

2,000,000

1-4

1-4

5,490,000

แหล่งเงิน

1-3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สภษ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
2.2.7 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และนิทรรศการ
เผยแพรํการจัดการเรียนการสอนวิชาอืน่ (วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และศิลปศึกษา) เป็นภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

- ครู ศึกษานิเทศก์ และผู๎สนใจ จานวน 400 คน - ร๎อยละ 85 ครู ศึกษานิเทศก์ และผู๎สนใจ
ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจเกีย่ วกับการสอนวิชาอืน่
เป็นภาษาอังกฤษได๎ผลการวิจยั ประเมิน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

598,000

598,000

598,000

4

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1-4

2.3 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

9,000,000

9,000,000

9,000,000

2.3.1 จัดสรรให๎สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพือ่ สนับสนุน - นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียนขนาด - นักเรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษสาหรับอาชีพ
โรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียนมัธยมศึกษา
เล็ก และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นที่
(Functional English /English for Specific

9,000,000

9,000,000

9,000,000

59,927,800
650,000

59,927,800
650,000

59,927,800
650,000

3

47,050,000

47,050,000

47,050,000

1-2

12,227,800

12,227,800

12,227,800

1-4

- ครูมีความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ และการ
สอนสูงขึ้น

13,430,000

13,430,000

13,430,000

2.6 รํวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกล และ British Council - ศูนย์ PEER และวิทยากร ศูนย์อบรมปลายทาง - ครูสามารถนาเทคนิคการสอนไปประยุกต์ใช๎ใน
พัฒนาครูเกีย่ วกับเทคนิคการสอน
จานวน 17,620 คน
ชั้นเรียน

35,240,000

35,240,000

23,990,000

11,250,000

2.7 พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center)

21,355,600

21,355,600

3,735,600

17,620,000

3,735,600

3,735,600

3,735,600

2.7.2 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ DLTV
- ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษในเครือขํายของศูนย์
- ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎รับความรู๎
และ Professional Learning Community (PLC)
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ความเข๎าใจเกีย่ วกับการแก๎ปัญหาการเรียนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สร๎างความรํวมมือ สาหรับศูนย์
ประถมศึกษาไมํน๎อยกวําศูนย์ฯ ละ 30 คน รวม สอนภาษาอังกฤษในระดับเครือขําย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 26,430 คน

17,620,000

17,620,000

2.8 สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพือ่ พัฒนาทักษะ
- นักเรียนในโรงเรียนที่ใช๎ DLTV, DLIT และ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน (Phonics, เว็บไซต์ Eng24) เว็บไซต์ Eng24

26,430,000

26,430,000

2.2.8 การวิจยั ประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอน - โรงเรียน EBE ระดับประถมศึกษา
English Bilingual Education (EBE) ระดับประถมศึกษา

- โครงการ จานวน 1 เลํม

ขนาดเล็กใช๎สื่อภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

สนใจ จานวน 45,000 คน

Purposes)

2.4 เสริมศักยภาพภาษาอังกฤษนักเรียนกลุมํ ผลสัมฤทธิต์ ่า

- นักเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่า
- ศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษ ครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษ ผู๎เชี่ยวชาญ จานวน 60 คน

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิก์ ารเรียนภาษาอังกฤษสูงขึน้

2.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาแบบฝึก
ภาษาอังกฤษด๎วยแบบทดสอบ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่
6

- ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎
เกีย่ วกับการพัฒนาแบบฝึก

2.4.2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข๎ม สาหรับนักเรียน - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา - ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมประชุมผํานการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ทดสอบความรู๎หลังการประชุม
ปีที่ 6 สาหรับนักเรียนที่ขาดโอกาส
ตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู๎
2.4.3 จัดสรรให๎สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพัฒนา
รูปแบบยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน
ตามความต๎องการ

- นักเรียนและครูที่เป็นกลุํมเป้าหมายใน สพป./ - นักเรียนและครูกลุํมเป้าหมายความสามารถ
สพม.
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV, DLIT
2.5 พัฒนาครูกลุํมความสามารถภาษาอังกฤษระดับต๎น / - ครูที่มีผลประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ
ระดับกลางโดยใช๎ DLTV, DLIT
กลุมํ ระดับต๎น/กลาง (A1, A2, B1) จานวน
38,255 คน

2.7.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพประธาน
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา

พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

- ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
- - ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมประชุมผํานการ
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จานวน 881 คน ทดสอบความรู๎หลังการประชุม

- นักเรียนสามารถออกเสียงคาและประโยค
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได๎ถูกต๎อง

2-3

1-4

2-3

17,620,000

26,430,000

1-4

2-3

1-4

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
2.9 ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครู จัดกลุํม
และพัฒนาตามระดับความสามารถ
2.9.1 การประเมินความรู๎ความสามารถครูผู๎สอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่ยงั ไมํได๎รับการประเมิน

เป้าหมาย

- ครูที่ยงั ไมํได๎รับการประเมิน จานวน
40,000 คน

2.9.2 จัดทาสารสนเทศครูผู๎สอนภาษาอังกฤษเป็นรายคน - สารสนเทศครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ จานวน
และรายกลุํมสาหรับครูที่สอบใหมํ
40,000 คน
2.10 คัดเลือกครูเข๎ารํวมโครงการครูตน๎ แบบตามนโยบาย - ครูกลุมํ C1, C2, B1, B2 จานวน 500 คน
การจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษของ ศธ.
2.11 สํงเสริมให๎ครูสอนภาษาอังกฤษใช๎ Classroom
- ครูสอนภาษาอังกฤษทุกคนที่จบเอก

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

- มีสารสนเทศในการวางแผนยกระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษของครูให๎ได๎มาตรฐาน
จานวน 40,000 คน
- ร๎อยละ 100 ของจานวนข๎อมูลที่บันทึก
- ได๎ข๎อมูลผลทดลองการใช๎รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแนวใหมํ เพือ่ การขยายผล
- ครูและนักเรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน

Language / Functional English พัฒนาหลักสูตร

- ครูที่สอนวิชาอืน่ เป็นภาษาอังกฤษ

การสอน การวัดประเมินผล
2.12 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทั้งระบบ

- โรงเรียน ครู นักเรียน กลุํมตัวอยํางทุกภูมิภาค
ที่ได๎รับการสุํมในการวิจยั

- ผลการวิจยั ที่สามารถนามาใช๎ในการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอนและการวัด

- หลักสูตร สื่อ ตารา ที่ครู /โรงเรียนใช๎

ประเมินผลภาษาอังกฤษ ให๎ได๎มาตรฐาน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.
240,000

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

25,240,000

25,240,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

240,000

240,000

240,000

2-3

12,500,000

12,500,000

12,500,000

1-4

8,000,000

8,000,000

8,000,000

1-4

15,000,000

15,000,000

15,000,000

1-4

10,301,200

10,301,200

2,111,200

25,000,000

1-2

ชีวิตประจาวันได๎คลํอง

(EBE)จานวน 20,000 คน

2.13 พัฒนาแบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

- ข๎อสอบมาตรฐานสาหรับชั้นประถมศึกษา

- นักเรียนและครูได๎ใช๎เครื่องมือวัดความสามารถ

ที่ได๎มาตรฐาน

มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางภาษาอังกฤษที่ได๎มาตรฐาน

2.14 การพัฒนาครูและบุคลากรทาง กศ. ด๎านการวัด

8,190,000

และประเมินผลภาษาอังกฤษ
2.14.1 จัดทาหลักสูตรการอบรมการวัดและประเมินผล
วิชาภาษาอังกฤษ

- หลักสูตรการอบรมการวัดและประเมินผลวิชา
ภาษาอังกฤษ

- มีหลักสูตรการอบรมการวัดและประเมินผลวิชา
ภาษาอังกฤษที่สามารถใช๎ได๎จริง

585,200

585,200

585,200

2-3

2.14.2 จัดอบรมครูแกนนาด๎านการวัดและประเมินผล
วิชาภาษาอังกฤษ

- ครูที่มีผลประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ
ระดับกลางขึ้นไป

- ร๎อยละ ๘๐ ของครูที่เข๎ารับการอบรมสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนาได๎

1,526,000

1,526,000

1,526,000

2-3

2.14.3 จัดอบรมขยายผลครูผู๎สอนวิชาภาษาอังกฤษด๎าน
การวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ

- ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด สพป./สพม. - ร๎อยละ 100 ของครูที่เข๎ารับการอบรมมีความรู๎
ที่มีความสามารถภาษา อ. ระดับกลางขึ้นไป
ความเข๎าใจด๎านการวัดและประเมินผลวิชาภาษา อ.
และนาไปใช๎จดั การเรียนการสอน

8,190,000

8,190,000

2.15 สํงเสริมการสอนภาษา อ. เพือ่ การสื่อสารในชั้นเรียน - ศูนย์ ERIC และเครือขําย กลุํมโรงเรียนอนุบาล - นักเรียนในโรงเรียนกลุํมเป้าหมายทุกคนสามารถ
ให๎มีคุณภาพสูง
ทั่วประเทศ 700 โรงเรียน
สื่อสารภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ์

12,824,000

12,824,000

1,781,400

181,400

181,400

181,400

1,522,600

1,522,600

1,522,600

2-3

5,800,000

5,800,000

5,800,000

2-3

1,860,000

1,860,000

1,860,000

2-3

1,860,000

1,860,000

1,860,000

2-3

2.15.1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาวิทยากรแกนนา

- ผู๎จดั การศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

- มีวิทยากรแกนนา จานวน 15 คน

8,190,000

3-4

11,042,600
2-3

ภาษาอังกฤษ (ERIC Manager) จานวน 15 คน
2.15.2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาผู๎จดั การศูนย์ ERIC

- ผู๎จดั การศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

- ร๎อยละ 80 ของ ผู๎จดั การศูนย์พัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ (ERIC Manager) 186 คน

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเข๎ารับการอบรม

2.15.3 การอบรมขยายผลเพือ่ พัฒนาครูแกนนา

- ครูแกนนาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา

- ร๎อยละ 80 ของครูสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นเครือขําย

ในเขตพืน้ ที่การศึกษาของศูนย์ ERIC

มัธยมศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาของศูนย์

ของ ERIC

จานวน 930 คน

ERIC เข๎ารับการอบรม

2.15.4 การพัฒนาวิชาชีพครู PLC ของศูนย์ ERIC

- ผู๎จดั การศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

- ผู๎จดั การศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

186 ศูนย์ (จัดสรรให๎ศูนย์ ERIC 186 ศูนย์)

ภาษาอังกฤษ(ERIC Manager) รุํนใหมํ

ภาษาอังกฤษ (ERIC) มีความรู๎ความสามารถ

จานวน 186 คน

ในเรื่อง Communicative Language Teaching

2.15.5 การอบรมเพือ่ พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับ

- ครูในระดับมัธยมศึกษาในเขตพืน้ ที่บริการ

- ร๎อยละ 80 ของครูในระดับมัธยมศึกษาในเขต

มัธยมศึกษาตามความต๎องการของศูนย์ ERIC

ของศูนย์ ERIC

พืน้ ที่บริการของศูนย์ สามารถนาไปใช๎ในการ

มากขึ้นหลังการอบรม

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพได๎

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

2.15.6 วิจยั ประเมินโครงการงาน/โครงการพิเศษ

- โรงเรียนศูนย์ ERIC

- 126ได๎วิจยั ประเมินโครงการ จานวน 1 เลํม

2.16 สํงเสริมการดาเนินงานโรงเรียนในโครงการ English
Program / Mini English Program / ห๎องเรียนพิเศษ

- โรงเรียน EP/MEP จานวน 323 โรง
- ห๎องเรียนพิเศษด๎านภาษาอังกฤษ

2.16.1 การประเมินความพร๎อมโรงเรียนขอรํวมโครงการ
EP/MEP

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

1,600,000

1,600,000

1,600,000

- นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด๎าน
ภาษาอังกฤษ วิชาการ ทักษะเทคโนโลยีสูงขึ้น

26,127,900

26,127,900

324,000

- โรงเรียนที่ขอเข๎ารํวมโครงการฯ 38 โรง

- ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนได๎รับการประเมิน

324,000

324,000

324,000

2.16.2 จัดสรรให๎ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP
ใน 4 ภูมิภาค จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
โครงการ

- โรงเรียน EP/MEP 350 โรง

- ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะการสื่อสารตาม
เกณฑ์

25,803,900

25,803,900

25,803,900
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2.17 สนับสนุนการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ

- โรงเรียนที่ใช๎สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

- นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จดั การเรียนการ
สอนคละชั้นได๎เรียนรู๎ภาษา อ. อยํางมีคุณภาพ

11,500,000

11,500,000

11,500,000
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24,109,200

24,109,200

- ศึกษานิเทศก์ผู๎บริหารโครงการและครูใน
โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

- ร๎อยละของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาที่ได๎รับ
การสนับสนุน

11,250,000

11,250,000

- ศึกษานิเทศก์ผู๎บริหารโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวม 225 คน

- ศึกษานิเทศก์ผู๎บริหารโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ มีความรู๎ความเข๎าใจแนว
ดาเนินการและแผนบริหารงานประจาปี

1,073,000

1,073,000

3.3 การพัฒนาสมรรถนะผู๎บริหาร/บุคลากรสานักงานเขต - ศึกษานิเทศก์ผู๎บริหารโครงการพัฒนาการเรียน - ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมประชุมผํานการ
พืน้ ที่การศึกษาด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ ทดสอบความรู๎หลังการประชุม
การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา รวม 225 คน

2,237,500

2,237,500

3.4 นิเทศ กากับ และติดตามการดาเนินงานกิจกรรม
สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความ
พร๎อมสูํประชาคมอาเซียน

- ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนและศูนย์เครือขําย
กลุํมเป้าหมาย ผํานการนิเทศ ติดตาม

1,372,700

1,372,700

1,372,700
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- ได๎วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการ
ถอดบทเรียนเพือ่ ใช๎พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

1,526,000

1,526,000

1,526,000

4

- ร๎อยละ 90 ของบุคลากรสนับสนุนสามารถ
ปฏิบัตงิ านได๎บรรลุเป้าหมายตามขอบขํายงานที่
กาหนดไว๎

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1-4

- ร๎อยละ 100 ของบุคลากรได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจในการปฏิบัตงิ านเพิม่ ขึ้น

150,000

150,000

150,000

3-4

4,000,000

4,000,000

4,000,000
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3. กิจกรรมต่อเนื่อง/พืน้ ฐาน
3.1 สนับสนุนการดาเนินงานและบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3.2 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษ ผู๎บริหาร
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project
Manager) สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา

- ศูนย์ PEER, ศูนย์ ERIC, โรงเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการ EBE, โรงเรียน EP/MEP, ศูนย์จดั
ประเมินความรู๎ความสามารถครูผู๎สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ, สพป./สพม.

- ศึกษานิเทศก์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ และผู๎เกีย่ วข๎อง
3.5 ประชุมปฏิบัตกิ ารประเมินผลการดาเนินงานและถอด จานวน 225 เขต
บทเรียนการปฏิบัตงิ านกิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
3.6 จ๎างบุคลากรสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซีย

- บุคลากรสนับสนุนการดาเนินงาน

3.7 พัฒนาบุคลากรหลักในการดาเนินกิจกรรมสํงเสริมการ - บุคลากรของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียน
3.8 ปรับปรุงและซํอมแซมสภาพแวดล๎อมภายในพืน้ ที่
สานักงาน

- พืน้ ที่สานักงานสถาบันภาษาอังกฤษ

10,621,700

1-4
25,803,900

1-2

13,487,500
11,250,000

1,073,000

1-4

1-2

2,237,500

1-2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

4. กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ และส่งครูไป
ฝึกอบรมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในต่างประเทศ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

11,195,600.00

11,195,600.00

11,195,600.00

รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

4.1 การประชุมวิชาการนานาชาติดา๎ นการจัดการเรียน
- ผู๎บริหารระดับ 9-10 และระดับ 3-8
การสอน และการวัดผลภาษาอังกฤษ (สวีเดน/กลุํมยุโรป) จานวน 4 คน

- ร๎อยละ 100 ของบุคลากรที่เข๎ารํวมการประชุม
มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลภาษาอังกฤษ สามารถนาองค์ความรู๎
ไปถํายทอดให๎กบั บุคลากรด๎านภาษาอังกฤษอืน่ ๆ
ได๎

477,900

477,900

477,900
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4.2 การประชุมวิชาการนานาชาติดา๎ นการพัฒนาครู การ
จัดการเรียนการสอน (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา)

- ร๎อยละ 100 ของบุคลากรที่เข๎ารํวมการประชุม
มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการพัฒนาครู และการ
จัดการเรียนการสอน สามารถนาองค์ความรู๎ไป
ถํายทอดให๎กบั บุคลากรด๎านภาษาอังกฤษอืน่ ๆ ได๎

461,700

461,700

461,700

2-3

1. ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษที่เข๎ารํวม
โครงการได๎รับการพัฒนาความรู๎ ทักษะทางภาษา
องค์ความรู๎ดา๎ นกลวิธีการสอน ภาษาอังกฤษ และ
การวัดประเมินผลทางภาษา 2. ร๎อยละ 80
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษที่เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎
และประสบการณ์ที่ได๎รับไปขยายผลกับครูในเขต
พืน้ ที่การศึกษา และถํายทอดองค์ความรู๎ เทคนิค
วิธีการสอนให๎กบั นักเรียนในความรับผิดชอบของ
ตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ

10,256,000

10,256,000

10,256,000
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1,975,600

113,090,300

- ผู๎บริหารระดับ 9-10 และระดับ 3-8
จานวน 4 คน

4.3 จัดสํงครูและศึกษานิเทศก์ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ - ครูภาษาอังกฤษ จานวน 80 คน
ระดับสูงไปศึกษาเรียนรู๎ฝึกประสบการณ์ ณ ตํางประเทศ
เพือ่ กลับมาเป็นวิทยากรแกนนาในพืน้ ที่ และระดับประเทศ
(สหราชอาณาจักร / นิวซีแลนด์ /แคนาดา /
สหรัฐอเมริกา)

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลุยทุ ธ์
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียนให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

113,090,300

111,114,700

30,625,600

30,625,600

26,125,600

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภาคบังคับ/ประถม

4,500,000

1-4

สนก.
ภาคบังคับ/ม.ต้น

1.การพัฒนาผู๎นาเยาวชนอาเซียน

นักเรียน และครู สังกัด สพฐ.

2. การประกวดสื่อนวัตกรรมและการแขํงขันโต๎วาที
เกีย่ วกับการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน

นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และศึกษานิเทศก์ สังกัด
สพฐ.

ร๎อยละ 100 ของกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการพัฒนา
มีศักยภาพเข๎าสูํประชาคมอาเซียน

10,490,800

10,490,800

8,490,800

2,000,000

19,534,800

19,534,800

17,034,800

2,500,000

5,534,800

5,534,800

10,000,000

8,000,000

2,000,000

2,000,000

2.1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมอาเซียนผํานการประกวด

1-4

2.2 การพัฒนาทักษะของนักเรียนผํานกิจกรรมโต๎วาที
ภาษาอังกฤษและพาทีสร๎างสรรค์
- โต๎วาทีภาษาอังกฤษ
- พาทีสร๎างสรรค์
2.3 การนิเทศ ติดตามผลการฝึกอบรม
3. การพัฒนาทีมบุคลากรหลักงานเตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียนและการดาเนินงานภายหลังปี 2558
โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

บุคลากรสังกัด สพฐ.

2,000,000

1,500,000

600,000

600,000

600,000

7,419,400

7,419,400

7,419,400

2,000,000
500,000
1-4
ภาคบังคับ/ม.ต้น

สพฐ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

124,287,300

124,287,300

27,514,300

45,184,000

51,589,000

104,063,200

104,063,200

19,333,200

38,950,000

45,780,000

1-4

10,829,600

10,829,600

4,731,600

289,000

5,809,000

1-4

9,394,500

9,394,500

3,449,500

5,945,000

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

30,657,800

30,657,800

30,657,800

พัฒนานวัตกรรมเพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

20,631,500

20,631,500

11,931,500

8,700,000

1.จานวนนร.ที่เป็นนร.แกนนาโครงงาน
2. จานวนพระวิทยากรอบรมโครงงานคุณธรรม
3. จานวน รร.ที่เข๎ารํวมโครงงาน

5,108,505

8,011,800

7,411,800

600,000

1-4

1. จานวน รร.วิถีพุทธที่เข๎าประเมินอัตลักษณ์
2. รร. ที่ได๎รับคัดเลือกเป็น รร.วิถีพุทธชั้นนาและ
พระราชทาน

14,979,175

12,619,700

4,519,700

8,100,000

1-3

5,048,500

5,048,500

5,048,500

103,623,200

103,623,200

42,477,800

59,635,400

1,510,000

9,099,300

9,099,300

2,119,800

5,469,500

1,510,000

ร๎อยละ 100 ของ สพท. ได๎มีการวางแผนในการจัด
กิจกรรมลูกเสือเพือ่ ให๎นักเรียนเป็นเด็กดี
มีวินัยตามกฎและคาปฏิญาณของลูกเสือ

253,000

253,000

253,000

1

ร๎อยละ 80 ของ สพท. ได๎รับการพัฒนาและเพิม่
ความรู๎ในการฝึกอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด

358,000

358,000

358,000

1

1. โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
จานวน 3,866,299 คน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารเพือ่ ตระหนักและ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน
2,125,784 คน
เห็นความสาคัญถํายทอดสูํนักเรียนในการป้องกันการ
ทุจริตในโรงเรียน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
สามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมในการป้องกัน
ทุจริต
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเห็น
ความสาคัญถํายทอดสูํนักเรียนในการป้องกันการ
ทุจริตในโรงเรียน

3. โครงการประเมินหนํวยงานศึกษาสุจริตโดยใช๎ ITA ของ 3. สพท. จานวน 225 เขต โรงเรียนสุจริตจานวน 3. สพท.225 เขต และโรงเรียน 4,415 โรง
4,415 โรง
ผํานการประเมิน ITA
ป.ป.ช.

1. โครงการพัฒนาจิตสานึกเยาวชนไทย

2. โครงการพัฒนาครูศึกษานิเทศก์สูํการดาเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ

1. จานวนโครงงานทั่วประเทศไมํน๎อยกวํา 7,250
โครงงาน
2. จานวน รร. ที่เข๎ารํวมโครงงานไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 50
รร. วิถีพุทธ 21,760 รร.

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธธรรม และลักษณะทีพ่ ึงประสงค์

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึง่ ประสงค์ (กิจกรรมลูกเสือ)
1.1 ประชุมจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารการพัฒนากิจการลูกเสือ เชิงคุณภาพ : สพฐ.มีการวางแผนในการดาเนิน
ของ สพฐ.
จัดกิจกรรมลูกเสือให๎แกํ สพท. และโรงเรียน

เชิงปริมาณ : สพป.183 เขต และสพม.42 เขต
ได๎รับการพัฒนาและเพิม่ ความรู๎ในการจัดกิจการ
ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปราบปรามทุจริต/
เสริมสร้าง
คุณธรรม

สนก.

ปราบปรามทุจริต/
เสริมสร้าง
คุณธรรม

สพฐ.

ปราบปรามทุจริต/
เสริมสร้าง
คุณธรรม

สนก.

ปราบปรามทุจริต/
เสริมสร้าง
คุณธรรม

สพฐ.

ปราบปรามทุจริต/
เสริมสร้างคุณธรรม

สกก.
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เชิงปริมาณ : สพป.183 เขต สพม. 42 เขต
สามารถดาเนินการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เพือ่ ให๎นักเรียนเป็นเด็กดี มีวินัยตามกฎและคา
ปฏิญาณของลูกเสือ
1.2 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานการจัดฝึกอบรมผู๎กากับ เชิงคุณภาพ : สพฐ.และ ป.ป.ส. มีแนวทางใน
ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด
การพัฒนาและการขับเคลื่อนในกิจกรรมลูกเสือ
ต๎านภัยยาเสพติด

แหล่งเงิน

โครงการ/งาน/กิจกรรม
1.3 จัดสรรงบประมาณปี 2559 ให๎กบั โรงเรียนต๎นแบบ
ลูกเสือ

1.4 ประชุมคัดเลือก สพท.ที่จดั กิจกรรมลูกเสือดีเดํนและ
ชมเชย ประจาปี 2559

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการ ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือ ได๎รับการ
สอนลูกเสือ เพือ่ เป็นต๎นแบบในการพัฒนาการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
สอนลูกเสือให๎กบั โรงเรียน ตําง ๆ
เชิงปริมาณ : โรงเรียนต๎นแบบลูกเสือสพท.
จานวน 151 โรง ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
เชิงคุณภาพ : สพท. มีการพัฒนาในการจัด
ร๎อยละ 30 ของ สพท. ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น
กิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย และสํงผลประโยชน์ สพท.ที่จดั กิจกรรมลูกเสือดีเดํนและชมเชยประจาปี
ไปสูํโรงเรียน ชุมชนและสังคม
2559

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

1,510,000

1,510,000

329,500

329,500

1,739,500

1,739,500

39,500

1,283,300

1,283,300

1,283,300

3,440,000

3,440,000

186,000

186,000

186,000

5,786,430

5,786,430

2,226,730

342,200

342,200

342,200

1,884,530

1,884,530

1,884,530

สพป./สพม.

สถานศึกษา
1,510,000

ไตรมาส
1

329,500

4

1,700,000

1

เชิงปริมาณ : สพป. และ สพม. 10 เขต ดีเดํน
สพป.และ สพม. 20 เขต ชมเชย ได๎รับ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเดํนและ
ชมเชย
1.5 สนับสนุนเขตพืน้ ที่ที่จดั กิจกรรมลูกเสือดีเดํนเป็นที่
ประจักษ์แกํสาธารณชน ปีงบประมาณ 2558

1.6 จัดการฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
- ระดับผู๎นาขั้นความรู๎ชั้นสูง จานวน 1 รุํน
- ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรม จานวน 1 รุํน
- ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรม จานวน 1 รุํน

เชิงคุณภาพ : สพท. มีการพัฒนาในการจัด
กิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย และสํง

ร๎อยละ 100 ของ สพท. ที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น
สพท.ที่จดั กิจกรรมลูกเสือดีเดํนและชมเชย

ผลประโยชน์ไปสูํโรงเรียน ชุมชนและสังคม
เชิงปริมาณ : สพป. และ สพม. 10 เขต ดีเดํน
สพป.และ สพม. 23 เขต ชมเชย ได๎รับ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเดํนและ
ชมเชย

ประจาปี 2558 ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณ

เชิงคุณภาพ : ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
ร๎อยละ 100 ของ บุคลากรทางการลูกเสือ
ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ประสบการณ์ ทีผ่ ํานการฝึกอบรมฯ มีความรู๎ ความสามารถ
และเจตคติ ที่ดตี อํ กิจการลูกเสือ
ทักษะลูกเสือตลอดจนทัศนคติที่ดตี อํ กิจการ
เชิงปริมาณ

2

ลูกเสือ

- ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 80 คน
- ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 45 คน
- ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 45 คน
1.7 ฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

เชิงคุณภาพ : ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือได๎รับ

ร๎อยละ 100 ของ บุคลากรทางการลูกเสือ

- ภาคเหนือ 860,000 บาท

การพัฒนาให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ประสบการณ์

ที่ผํานการฝึกอบรมฯ มีความรู๎ ความสามารถ

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 860,000 บาท

และเจตคติ ที่ดตี อํ กิจการลูกเสือ

ทักษะลูกเสือและทัศนคติที่ดตี อํ กิจการลูกเสือ

- ภาคกลาง 860,000 บาท

เชิงปริมาณ : ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

- ภาคใต๎ 860,000 บาท
1.8 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดกิจกรรมลูกเสือ

จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ : สพฐ. ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

ร๎อยละ 30 ของ สพท.ได๎รับติดตาม ประเมินผล

และจัดทาเอกสารสรุปผลงานประจาปี 2559

ของ สพท./โรงเรียนในการจัดกิจกรรมลูกเสือได๎

ในการปฏิบัตงิ านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

3,440,000

3
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เชิงปริมาณ
สพป.182 เขต สพม.42 เขต มีการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ
2. โครงการสภานักเรียน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนงานกิจกรรม
สภานักเรียน ประจาปี 2559

2.2 จัดประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจาปี 2559

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู บุคลากรผู๎ที่เกีย่ วข๎อง มีความ
เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ ตามวิถี ประชาธิปไตย อยูํ
รํวมกันอยํางสงบสุข เคารพกฎ กติกาของสังคม
2. มีการประสานเครือขําย ให๎ความรํวมมือ
ประสานงานองค์กรตํางๆให๎กอํ เกิดประโยชน์

3,559,700
1

จานวนนักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัด สพป. สพม.
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
2.3 คัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารอํานผลงานด๎านเอกสาร
- ออกประเมินสภาพจริง
- มอบโลํ

3. โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
3.1 คัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบ น.ร. ไทยสุขภาพดีรุํนที่ 4
จานวน 100 โรงเรียน
3.2 จัดสรร งปม. ให๎ ร.ร. ต๎นแบบ น.ร. ไทยสุขภาพดี
รุํน 4 จานวน 100 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารตรวจสอบความถูกต๎องคูํมือ
ถอดประสบการณ์ของโรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี Best of the Best
3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
ของโรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุํนที่ 1 - 3

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

ตํอสํวนรวม

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.
3,559,700

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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3,559,700

3,559,700

5,071,370
1,126,000

5,071,370
1,126,000

5,071,370
1,126,000

1

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2

เชิงปริมาณ
โรงเรียน สพป. สพม. และ สศศ. สามารถพัฒนา
สภานักเรียนได๎เข๎มแข็ง เข๎าใจบทบาทหน๎าที่
เป็นผู๎นา ผู๎ตาม ที่ดี มีจติ อาสา สมานฉันท์สามัคคี

เชิงปริมาณ : 100 โรงเรียน

โรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
รุํนที่ 4 จานวน 100 โรงเรียน
เชิงปริมาณ : 100 โรงเรียน
โรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
รุํนที่ 4 จานวน 100 โรงเรียน
เชิงปริมาณ คูํมือถอดประสบการณ์ของโรงเรียน ร๎อยละ 100 ของนักเรียนทุกคน จานวน 222
ต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best โรงเรียนที่อยูใํ นโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไป
ในทางที่พงึ่ ประสงค์
เชิงปริมาณ

ร๎อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียน 222 โรงเรียน

นักเรียนในโรงเรียนต๎นแบบนักเรียน

ที่เป็นโรงเรียนต๎นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี

ไทยสุขภาพดี รุํนที่ 1 - 4 จานวน 222 โรงเรียน

รุํนที่ 1 - 4 ไมํมีภาวะทุพโภชนาการ

2
152,600

152,600

152,600

1,672,700

1,672,700

1,672,700

120,070

120,070

120,070

83,666,100

83,666,100

33,059,900

24,000,000

24,000,000

1,598,900

1,598,900

1,598,900

811,000

811,000

811,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

14,500,000

14,500,000

14,500,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

106,200

106,200

650,000
25,875,600

650,000
25,875,600

650,000
25,875,600

3

2,050,000

2,050,000

2,050,000
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2,050,000

2,050,000

2,050,000

1-4

2

และสามารถลดภาวะโภชนาการเกิน
3.5 จัดพิมพ์คูํมือถอดประสบการณ์ของโรงเรียนต๎นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best
4. โครงการ ส่งเสริมความเป็นไทยและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้กระบวนการทีห่ ลากหลาย (งาน
ศิล4.1
ปหัตจัถกรรมนั
กเรียน) สพท. และ สศศ. 4 ภูมิภาค 1. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 1. จานวน ครู นักเรียน และโรงเรียนที่เข๎ารํวม
ดสรรงบประมาณให๎
ที่เป็นเจ๎าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ได๎รํวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กิจกรรม
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพือ่ สํงเสริมศักยภาพ 2. จานวนผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ ที่แสดงถึงศิลป
4.2 จัดประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4.3 อบรมผู๎รับผิดชอบการเขียนใบรายงานการจัดการ
แขํงขัน (Admin and user)

ของนักเรียนในระดับสถานศึกษาเขตพืน้ ที่ระดับ
ภาคและระดับประเทศ

4.4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ โดย
นาเสนอผลงาน (Show Case)

3. นักเรียนทุกคนได๎รับการปลูกฝังและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกความเป็นไทย

4.5 จัดสรรงบประมาณให๎กบั โรงเรียนที่ชนะเลิศ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพือ่ ตํอยอดทักษะสูํอาชีพอยําง
ยัง่ ยืน (ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู๎)

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

วัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย

4.7 จัดประชุมสรุปงานศิลปหัตถกรรนักเรียน
4.8 จัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดาเนินงานตลอดปี
โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์
ธารงหลักเอกลักษณ์ของชาติ
พระมาหากษัตริยแ์ ละวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

ผู๎บริหาร ข๎าราชการ ลูกจ๎าง นักเรียน
สานัก/หนํวยงาน เข๎ารํวมกิจกรรม

50,606,200
24,000,000

1
1
1
2
2

4.6 จัดสรรให๎เจ๎าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
66 (4 ภูมิภาค) เพือ่ เตรียมการจัดงาน

กิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี ที่เกีย่ วข๎องกับสถาบัน

3

เชิงปริมาณ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 90 % มีสํวนรํวม

106,200

3
3
ปราบปรามทุจริต/
เสริมสร้างคุณธรรม

สพฐ.

ภาคบังคับ/ประถม

สอ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

เป้าหมาย
จานวน 500 คนสถาบันพระมหากษัตริย์
เนื่องในวันสาคัญตําง ๆ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในกิจกรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์
เชิงคุณภาพ
บุคลากร/นักเรียนในสถานศึกษา หนํวยงาน
มีจติ สานักของความเป็นไทย

การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
1. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย
1.1 กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

1.ร.ร.ศูนย์เด็กฯต๎นแบบ/ศูนย์เครือขําย 1,876
ร.ร.

1.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัยได๎รับการ
เตรียมความพร๎อมตามเกณฑ์

1) การพัฒนาองค์ความรู๎ประสบการณ์การเรียนรู๎
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2.ร.ร.ปฐมวัยที่ไมํผํานการประกันคุณภาพภายใน 2. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข๎ารับการประเมิน
และภายนอก
ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

2) จัดพิมพ์เอกสารองค์ความรู๎ประสบการณ์การ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

3.ผู๎ปกครอง 284,300 ครอบครัวศึกษานิเทศก์
183 เขต

3) การประชุมปฎิบัตกิ ารสัมมนาประสบการณ์การ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

4.ผูบ๎ ริหารและครู ร.ร.ศูนย์เด็กฯ/เครือขํายทุกคน 5..
โรงเรียนวิจยั ทดลองนารํองหลักสูตรการศึกษา

118,570,400
63,686,400

118,570,400
63,686,400

25,471,800
17,681,600

52,095,600
31,013,800

41,003,000
14,991,000

28,974,200

28,974,200

11,223,200

3,660,000

14,091,000

15,052,800

15,052,800

4,126,400

10,926,400

1-2

17,786,200

17,786,200

1,358,800

16,427,400

1-2

1,873,200

1,873,200

973,200

54,884,000

54,884,000

7,790,200

21,081,800

26,012,000

29,886,800
2,980,000

29,886,800
2,980,000

6,080,000
2,000,000

18,806,800
980,000

5,000,000

ก่อนประถม/
ปฐมวัย

สวก.

ก่อนประถม/
ปฐมวัย

สกบ.

1-2

4) จัดสรรให๎ สพป.และ รร.วิจยั นารํองตํอยอดการจัด ปฐมวัย 549 รร.
การศึกษาปฐมวัย
5) ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาปฐมวัย
1.2 กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
1) การประชุมปฎิบัตจิ ดั ทาชุดพัฒนาพํอแมํ
ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย
2) จัดพิมพ์เอกสารองค์ความรู๎การอบรมเลี้ยงดู
สาหรับพํอแมํ ผู๎ปกครอง
3) จัดสรรให๎เขตอบรมพัฒนาพํอแมํผู๎ปกครอง
ปฐมวัยเพือ่ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
1.3 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
และการประเมินผล
1) การประชุมปฎิบัตเิ ขียนรายงานและจัดทาเกณฑ์
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย/ร.ร.ศูนย์
2) จัดพิมพ์เอกสารและเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย/ร.ร.ศูนย์
3) งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.4 การสํงเสริมการวิจยั นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

900,000

2

1) ประชุมปฏิบัตกิ ารสัมมนาการสํงเสริมการวิจยั
จากสํวนกลาง
2) จัดสรรให๎โรงเรียนต๎นแบบวิจยั
2. การส่งเสริม/สนับสนุน พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนปฐมวัย
2.1 โครงการ "บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย"
1) พัฒนาวิทยากรแกนนาโครงการ "บ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย" (LNและLT) (400 คน)

โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการ 12,065 โรง

- จัดประชุมสัมมนารํวมกับมูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ศึกษานิเทศก์183 คน ครูแกนนา 183 คน

ร๎อยละ 80ของ โรงเรียน
กลุํมเป้าหมายผํานการประเมิน

2,000,000

2

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- จัดสรรคําพาหนะ
2) พัฒนาสร๎างความเข็มแข็งแกนนาด๎าน
วิทยาศาสตร์และโครงงานบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 4
ภูมิภาค

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

ศึกษานิเทศก์183 คน ครูแกนนา 183 คน
ศึกษานิเทศก์ 200 คน ครูแกนนา 200 คน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

980,000

ไตรมาส

800,000

16,826,800

16,826,800

5,000,000

5000000

- จัดสรรให๎ สพป.อบรมครูผู๎สอนโรงเรียนที่ขยาย ครูปฐมวัย 2,000 คน
เพิม่ 1,000 โรงๆ ละ 2 คน

1,600,000

1,600,000

1,600,000

2

- จัดสรรให๎ สพป.อบรมครูผู๎สอนโรงเรียนที่เข๎า
รํวมโครงการ "บ๎านนักวิทยฯ รุํนที่ 1,2,3,4,5 (12,067
โรงๆ ละ 2 คน)

ครูปฐมวัย 24,134 คน

4,826,800

4,826,800

4,826,800

2

โรงเรียน 27,400 โรง

5,400,000

5,400,000

5,400,000

2

สื่อบ๎านวิทย 1,000 กลํอง

1,600,000

1,600,000

1,600,000

2

400,000
500,000

400,000
500,000

400,000
500,000

2
3

6,600,000

6,600,000

600,000

- จัดสรรคําสื่ออุปกรณ์ในการดาเนินงาน
โครงการฯ ให๎โรงเรียน 1,000 โรง

- จัดสัปดาห์ "บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย"
4) จัดพิมพ์กลํองบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย

โรงเรียน รุํนที่ 6 1,000 โรง

5) อบรมพัฒนา LN และ LT ทดแทนที่เกษียณอายุ ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนา 40 คน
ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนา 50 คน
6) อบรมเพิม่ ศักยภาพ CT (Core Trainer)
7) การรับตราพระราชทานสัญญลักษณ์บ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย

800,000

11,826,800

5,000,000

จานวน 1 คน

180,000

180,000

180,000

20,076,100

20,076,100

1,457,100

767,100

767,100

767,100

17,250,000

17,250,000

3) จัดสรรให๎สานักงานเขตพืน้ ที่นิเทศติดตาม

1,369,000

1,369,000

ผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
4) นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย

400,000

400,000

400,000

290,000

290,000

290,000

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลุํมเป้าหมาย

4,921,100

4,921,100

253,100

จัดการสอนแบบมอนเตสซอรีได๎สอดคล๎องกับ
บริบทของ สพฐ.

3,762,000

3,762,000

จานวน 1 คน

180,000

180,000

จานวน 60 คน

906,000

906,000

โรงเรียนที่จดั การศึกษาระดับปฐมวัย

ร๎อยละ 80 ของเครือขํายพัฒนาการจัด

1) จัดทาเอกสารสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบั โรงเรียนที่
จัดการศึกษาปฐมวัย
2) จัดสรรให๎โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเป็นแกน
สร๎างเครือขําย

โรงเรียนอนุบาลจังหวัดและเขต 264 โรง

5) ประชุมปฏิบัตกิ ารสรุปผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.3 นวัตกรรมการสอนแบบมอนเทสซอริ
1) จัดสรรคําสื่อ อุปกรณ์ ให๎โรงเรียนที่จดั
ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอริ
2) จ๎างเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
3) พัฒนาบุคลากรการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ.
4) นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์
การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล
สัมฤทธิข์ องผู้เรียน

โรงเรียนที่สอนมอนเทสซอริ 198 โรง

4
4
1
1,369,000

17,250,000
2
17,250,000

1,369,000

4
1
906,000

180,000

3,762,000

73,100

73,100

28,446,600

28,446,600

213,723,400

213,723,400

117,537,400

2
1

906,000

73,100

2
2

3,762,000

28,446,600

2

6,000,000

6,000,000

- จัดสรรคําพาหนะ
8) จ๎างเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
2.2 โครงการสํงเสริมสนับสนุนสร๎างความเข๎มแข็ง
โรงเรียนที่จดั การศึกษาปฐมวัย

5,000,000

600,000

- จัดงานพิธีรับตราพระราชทานฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2
2

800,000

3) จัดสรรให๎ สพป.ขยายโรงเรียนบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย

แหล่งเงิน

2
4
1-4

96,186,000

ก่อนประถม/
ปฐมวัย

สพฐ.

ภาคบังคับ/ประถม

สทศ./สวก.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
2559
1.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในฯ จานวน 8 ครั้ง

1.2 การพัฒนาสื่อเสริมประสบการณ์ เพือ่ การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

- สื่อเสริมประสบการณ์เพือ่ การประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ภายในของสถานศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

7,950,000

7,950,000

7,950,000

6,500,000

6,500,000

2,000,000

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1-4

สทศ.

1-4

สทศ.

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนมีประบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็ง

1.3 การพัฒนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม จานวน 3 รายการ
กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในฯ
คุณภาพภายใน พ.ศ. 2553
2. เอกสารมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3. เอกสารมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
- สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกเขต
นาเอกสารสื่อเสริมประสบการณ์
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาไปใช๎พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ได๎อยํางมีคุณภาพ
- หลักสูตรการพัฒนาคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในฯจานวน 1 รายการ
- บุคลากรระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
จานวน 360 คนได๎รับการพัฒนา
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ
- รายงานสรุปผลการพัฒนาคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน จานวน 1 รายการ
รวม 1,000 เลํม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่เข๎ารับการพัฒนาทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
และสามารถประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ
สํงผลให๎สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1 การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด๎วยระบบ online

เชิงปริมาณ

1. จานวนโปรแกรม SAR online 1 โปรแกรม

2.2 การบูรณาการความรํวมมือเพือ่ สํงเสริม สนับสนุนการ - โปรแกรม SAR online 1 โปรแกรม
บริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไมํมี
- สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาใน
พัฒนาการระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
สังกัดมีความพร๎อมทาง ICT อยํางน๎อย 20

2. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ร๎อยละ 100ของ
เขตพืน้ ที่การศึกษากลุํมเป้าหมายซึ่งมีสถานศึกษา
ศึกษาที่มีความพร๎อมด๎าน ICT อยํางน๎อย 20 แหํง
ขึ้นไปเป็นเขตพืน้ ที่การศึกษานารํอง

2.3 คาราวานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การสํงเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การใช๎โปรแกรม SAR online

แหํงขึ้นไป และพร๎อมนารํองใช๎โปรแกรม SAR
online จานวน 50 เขตพืน้ ที่การศึกษา

4,500,000.00

โครงการ/งาน/กิจกรรม
2.4 การเพิม่ ขีดความสามารถบุคลากรงานประกัน
คุณภาพสูํมาตรฐานสากล

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- สพป. และ สพม. ที่เป็นกลุํมเป้าหมาย จานวน 3. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอยํางน๎อยร๎อยละ
45 สพท.
80 ของเขตพืน้ ที่การศึกษาที่เป็นกลุํมเป้าหมาย
- คณะทางานเครือขํายความรํวมมือ
ได๎รับการสนับสนุนให๎ดาเนินการบูรณาการ
ชํวยเหลือและกากับ ติดตามการบริหาร

ความรํวมมือฯ ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
จานวน 45 คณะ
- คาราวานศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพ
จานวน 30 คณะๆ ละ 3 คนจาก 90 เขต
พืน้ ที่การศึกษากลุํมเป้าหมาย
- นักวิชาการและศึกษานิเทศก์ งานประกัน
คุณภาพที่มีผลงานยอดเยีย่ ม จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
- สพป./สพม.และโรงเรียนนารํองทุกแหํง
ใช๎โปรแกรม SAR online เป็นเครื่องมือชํวย
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงฯที่กาหนดไว๎ และใช๎
เป็นเครื่องชํวยการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาที่เป็นระบบ ใช๎ได๎
สะดวก รวดเร็ว กากับติดตาม และตรวจสอบ
ได๎งําย
- เขตพืน้ ที่การศึกษามีคณะทางาน
ที่เป็นองค์คณะบุคคลทั้งในและนอกสังกัดของ
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียน
เพือ่ รํวมคิด รํวมทา และรํวมแก๎ปัญหา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษากับ
บุคลากรของโรงเรียนและผู๎นาชุมชน
ได๎อยํางรวดเร็วและตรงตามความต๎องการ
- ศึกษานิเทศก์ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การสํงเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในจากเพือ่ นศึกษานิเทศก์ตาํ ง
เขตพืน้ ที่การศึกษาและตํางภูมิภาค พร๎อมทั้ง
ได๎ค๎นพบรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีผล
การศึกษายอดเยีย่ มอยํางตํอเนื่องในรอบ10 ปี
- นักวิชาการและศึกษานิเทศก์ได๎มีโอกาส
เรียนรู๎วิธีการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง
จากภายในประเทศและตํางประเทศ และได๎
รํวมเสนอรูปแบบการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของประเทศไทย
3. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพือ่ รับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

14,980,000

14,980,000

5,294,000

9,686,000.00

1-4

สทศ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
3.1 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพือ่ รับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

เป้าหมาย
- นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต๎น และมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. จานวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอน

3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การดาเนินงานคัดเลือกนักเรียน ตอนปลาย จานวน 117 คน ผํานการคัดเลือก
และสถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ระดับ
เพือ่ เข๎ารับรางวัลพระราชทาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ปลาย ผํานการคัดเลือก เพือ่ เข๎ารับรางวัล
พระราชทาน

3.3 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเพือ่ คัดเลือกนักเรียนและ - สถานศึกษา ระดับกํอนประถมศึกษา
สถานศึกษา เพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผํานการคัดเลือก
ขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ เข๎ารับรางวัลพระราชทาน 117 แหํง
- บุคลากรของเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกเขตที่รับ

2. จานวนสถานศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผํานการคัดเลือก
เพือ่ เข๎ารับรางวัลพระราชทาน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผํานการ

ผิดชอบงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย

คัดเลือก เพือ่ เข๎ารับรางวัลพระราชทาน

เพือ่ รับรางวัลพระราชทานระดับ กศ. ขั้นพืน้ ฐาน 3. จานวนบุคลากรเขตพืน้ ที่การศึกษา
450 คน เข๎ารับการสัมมนาแลกปลี่ยนเรียนรู๎
ทีร่ ับผิดชอบงานคัดเลือกนักเรียนและ
เข๎ารับการสัมมนาแลกปลี่ยนเรียนรู๎

สถานศึกษา เพือ่ รับรางวัลพระราชทาน

- บุคลากรที่เข๎ารับการสัมมนา สามารถนา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เข๎ารับการสัมมนา

ความรู๎และทักษะไปใช๎เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
4. จานวนของสถานศึกษาที่ได๎รับรางวัล

- สถานศึกษาที่ได๎รับรางวัลพระราชทาน

พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ระหวํางปีการ

ที่ได๎รับการติดตามในการดารงรักษาสภาพ

ศึกษา 2553-2557) จานวน 5-10 แหํง

อยํางมีประสิทธิภาพ

ได๎รับการติดตามในการดารงรักษาสภาพ
- คูํมือและแบบประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได๎รับการ
พัฒนาจานวน 6 รายการ
- สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ทุกเขต
สามารถนาคูํมือและแบบประเมินไปใช๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งการในประเมินคุณภาพการศึกษา
4.1 การสํงเสริมสนับสนุนให๎ สพท. และ ร.ร. มีความ
เข๎มแข็งในด๎านการสร๎างเครื่องมือประเมินคุณภาพ กศ.

สพท. 225 แหํง

13,980,000

13,980,000

13,980,000

1-4

สทศ.

17,782,900

17,782,900

17,782,900

1-4

สทศ.

ร๎อยละ 100 มีความเข๎มแข็งในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

4.2 การให๎บริการการสอบวัดระดับความสามารถในการ
ใช๎ภาษาไทยสาหรับชาวตํางประเทศ พ.ศ. 2559
4.3 การสังเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
4.4 ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแหํง
ประเทศไทย
5. โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานกลางเพือ่ การ
บริการ
5.1 พัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถชั้น ป.3

- ร๎อยละ 95 ของเครื่องมือที่ได๎รับการพัฒนา

ร๎อยละ 80 ของข๎อมูลที่บรรจุในคลังเครื่องมือ

5.2 พัฒนาเครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียน

มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามระดับชั้น

มีความเสถียรทั้งในด๎านความปลอดภัย

5.3 พัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการอํานออก
เขียนได๎ ชั้น ป.1 - ป.3

เรียน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต๎นประกอบด๎วย

ความรวดเร็วในการเรียกใช๎

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

5.4 พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมจริยธรรม (คํานิยม
12 ประการ)

* เครื่องมือวัดความสามารถชั้น ป.3 ใน 3 ด๎าน

ข๎อมูลการเข๎าถึงข๎อมูลในระดับ

5.5 พัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะด๎านภาษาไทยของ

* เครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียน 1 ชุด

ชั้นตํางๆ และการใช๎งานระบบ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

* เครื่องมือวัดความสามารถในการอํานออก

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

5.6 พัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น (กลุํมสาระการ
เรียนรู๎หลัก)

เขียนได๎ ชั้น ป.1 -3 จานวนชั้นละ 3 ชุด
* เครื่องมือประเมินคุณธรรม จริยธรรม

5.7 จ๎างดูแลระบบคลังข๎อสอบ 1 ระบบ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(คํานิยม 12 ประการ)
* เครื่องมือวัดสมรรถนะด๎านภาษาไทย
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ใน 6 ระดับ ๆ ละ 4 ด๎าน (ฟัง พูด อําน เขียน)
* เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ในกลุํมสาระหลัก
5 วิชา ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษาตอนต๎น

6. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
6.1 การบริหารจัดการดาเนินการประเมิน

- ร๎อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

- ร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

* จัดสรรงบประมาณดาเนินการประเมิน ชั้น ป.3

ปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา

สังกัด สพฐ.เข๎ารับการประเมิน

ขั้นพืน้ ฐาน ประมาณ 600,000 คน ได๎รับ

- ร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

* จัดสรรงบประมาณดาเนินการประเมิน ชั้น ป.1 และ ป.2
* ติดตามการดาเนินการประเมิน 6 ภูมิภาค

การประเมินความก๎าวหน๎า (ความสามารถ

* ประชุมคณะกรรมการอานวยการ สพฐ.

10,811,600

10,811,600

10,811,600

1-4

สทศ.

2,900,000

2,900,000

2,900,000

1-4

สทศ.

และ 2 สังกัด สพฐ. เข๎ารับการประเมิน

ใน 3 ด๎าน) และใช๎ผลการประเมินในการ
* ประชุมคณะกรรมการดาเนินการระดับเขตพืน้ การศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือ่ ให๎ทัดเทียม
นานาชาติ
183 เขต

- ร๎อยละของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เข๎ารับการประเมินความสามารถใน 3 ด๎าน
- ร๎อยละของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

6.2. จ๎างจัดพิมพ์เครื่องมือประเมิน กระดาษคาตอบ
และเอกสารประกอบการสอบชั้น ป.3และประมวลผล

- ร๎อยละ 100 ของนักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.2

เข๎ารับการประเมินความสามารถในการ

สังกัด สพฐ. ประมาณชั้นละ 600,000 คน

อํานออก เขียนได๎ ของนักเรียนชั้น ป.1

6.3. จัดทารายงานผลการประเมิน

เข๎ารับการประเมินการอําน การเขียน

- รายงานผลการประเมินความสามารถ

และสามารถใช๎ผลการประเมินไปพัฒนา

ชั้น ป.3 ใน 3 ด๎าน

ผู๎เรียนรายบุคคลได๎
- ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
เข๎ารับการประเมิน ความสามารถใน 3 ด๎าน
- ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
เข๎ารับการประเมินความสามารถ
ในการอํานออกเขียนได๎ ของนักเรียน ชั้น ป.1
- รายงานผลการประเมินความสามารถ
ชั้น ป.3 จานวน 1 ชุด
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษา
7.1 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาระบบงาน
- สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามีข๎อมูล
ทะเบียนและหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1 ปพ.2 ปพ. สารสนเทศด๎านการจบการศึกษาที่จดั เก็บ
3)

ร๎อยละ 80 ของ หนํวยงานมีระบบข๎อมูล
สารสนเทศด๎านการจบการศึกษา

7.2 การติดตามการจัดทาและจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ

อยํางเป็นระบบ สามารถสืบค๎นเพือ่ ให๎บริการ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

7.3 จัดทาคูํมือการปฏิบัตงิ านพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศด๎านการจบการศึกษาของสานักทดสอบทาง
การศึกษา

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
จัดเก็บรักษาด๎วยความปลอดภัย

7.4 พัฒนาแนวปฏิบัตกิ ารเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสูํ
การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสาหรับ
ประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน

- สถานศึกษามีระบบการจัดทาและจัดเก็บ
ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษางาน
ทะเบียน เอกสารการศึกษาและนาไปใช๎ในการ
ให๎บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- คูํมือการปฏิบัตงิ านพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศด๎านการจบการศึกษา
- แนวปฏิบัตกิ ารเทียบโอนผลการเรียนฯ
8. โครงการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์
(Online Testing System: OTS)
8.1 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการทดสอบทางการศึกษา สพท.225 แหํง
ระดับชาติ

- ร๎อยละ 80 ของเขตพืน้ ที่และสถานศึกษา

8.2 การประชุมชี้แจงแนวทางการใช๎ระบบการทดสอบ
ออนไลน์

มีระบบการทดสอบออนไลน์

โรงเรียน 30,118 โรง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

136,818,900

136,818,900

54,818,900

82,000,000

30,000,000

30,000,000

17,000,000

13,000,000

63,000,000

63,000,000

29,000,000

34,000,000

35,000,000

35,000,000

1-4

สทศ.

1-2

สวก.

8.3 การพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ การให๎บริการและเผยแพรํ
สารสนเทศการประเมิน
9. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการ PISA (โครงการต่อเนื่อง)
9.1 การพัฒนาข๎อสอบจัดทาคลังข๎อสอบตามแนว PISA
1) จัดเตรียม ประสานการสอบ NT ที่สอดคล๎องตาม
แนว PISA และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให๎เขตพืน้ ที่
การศึกษา

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.นักเรียนทุกโรงเรียนได๎รับการพัฒนา
ที่จะต๎องเข๎ารับการประเมินระดับนานาชาติ PISA ศักยภาพที่สอดคล๎องกับกระบวนการของ PISA
ปี พ.ศ.2561

2) บริหารการสอบ จัดพิมพ์ข๎อสอบ NT ที่สอดคล๎อง
ตามแนว PISA

2.สถานศึกษาร๎อยละ 70 จัดการเรียนการสอนได๎
สอดคล๎องกับแนวทาง PISA

9.2 การสร๎างบทอํานและการสร๎างแบบฝึกเชิงบูรณาการ
การแก๎ปัญหาแบบรํวมมือกับศักยภาพการอําน คิด
วิเคราะห์คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

3.สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกเขต
มีแผนการดาเนินงานเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนสูํ
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

1) สํงเสริมเขตพืน้ ที่พัฒนาทักษะการอําน คิดวิเคราะห์
ตามแนวประเมินของ PISA โดยการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเขตพืน้ ที่พัฒนาทักษะการอําน คิดวิเคราะห์
2) ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาสื่อสํงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการอําน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณา
การกับการแก๎ปัญหาแบบรํวมมือตามระดับคุณภาพ
ผู๎เรียนของ PISA จานวน 3 รายการ
3) จัดทาสื่อเผยแพรํในรูปสื่อเอกสาร และสื่อ CD
9.3 การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนทีม่ ีผลการทดสอบ
PISA ปี 2015 ต่า

35,000,000

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

9.4 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโดยจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนา การสร๎างความเข็มแข็งของการกากับ
ติดตามและประเมินผลให๎เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒนาผู๎เรียน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

8,818,900

8,818,900

8,818,900

52,199,900

52,199,900

52,199,900

194,180,800

175,381,200

24,064,700

24,064,700

24,064,700

2,800,000

2,800,000

1-2

500,000

500,000

2

สถานศึกษา เขตพืน้ ที่ สพฐ.มีวิธีการดาเนินงาน
และพัฒนาขยายผลการเรียนการสอนโดยนา
แนวทางภาษาท๎องถิ่นรํวมจัดการเรียนรู๎

1,800,000

1,800,000

2

สถานศึกษา เขตพืน้ ที่ สพฐ.มีรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
เรํงรัดคุณภาพการอํานรู๎เรื่องและสื่อสารได๎

6,500,000

6,500,000

1-2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) นิเทศ ติดตาม โดยคณะทางานแบบบูรณาการ
2) ประชุมปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการ
ดาเนินงานรํวมกันทุกเขตพืน้ ที่การศึกษา เพือ่ กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับบริบทของแตํละเขตพืน้ ที่
การศึกษา ใน 4 ภูมิภาค
โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาหลัก
1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
1) พัฒนาและสํงเสริมเติมความเข๎มแข็งการเรียนการสอน สพป. 183 เขต สพม. 42 เขต
ภาษาไทย
1.1) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน ภาษาไทย
แหํงชาติ ปี 2559

สถานศึกษาและเขตพืน้ ที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการที่ดใี นการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยสถานศึกษาและเขตพืน้ ที่

18,799,600

112,310,700

55,470,100

26,400,000

1.2) โครงการคัดเลือก ผอ. สพท. ศึกษานิเทศก์และ
โรงเรียนที่สํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทย
ประสบผลสาเร็จฯ
2.1) จัดทาต๎นฉบับหนังสืออํานเสริม มานีมานะ
ชั้น ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖
2.2) จัดทาต๎นฉบับหนังสือเสริมประสบการณ์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2.3) จัดทาต๎นฉบับสื่อนวัตกรรมแก๎ไขปัญหา อํานไมํ
ออกเขียนไมํได๎ทุกชั้น
3) พัฒนาและขยายผลการเรียนการสอนและการจัดการ
เรียนรู๎ภาษาไทยโดยนาแนวทางภาษาท๎องถิ่นรํวมจัดการ
เรียนรู๎
3.1) การอบรมครูขยายผลการเรียนรู๎
3.2) การประชุมสัมมนาประสานแผน
3.3) การขยายผลทาง DLIT
4) ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการ ดาเนินงาน
โครงการเรํงรัดคุณภาพการอํานรู๎เรื่องและสื่อสารได๎
4.1) ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสานแผนการ
ดาเนินงานกับ สพป. และ สพม.
4.2) ขยายผลวิทยากรแกนนาการอํานรู๎เรื่องและสื่อสาร
ได๎

20 เขต 40 โรง (ทวิเต็มรูปแบบ)

สพป. 183 เขต/ สพม. 42 เขต

สพฐ.

ภาคบังคับ /
ประถม

สวก./สนผ.
สวก.

การศึกษามีหนังสือเรียนหนังสืออํานเพิม่ เติม และ
หนังสือเสริมการเรียนรู๎ภาษาไทยเ พือ่ ใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

2) พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ภาษาไทย

ภาคบังคับ/
ประถม

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4.3) โครงการเรํงรัดพัฒนาทักษะการอําน คิดวิเคราะห์
โดยใช๎วรรณคดีเป็นฐาน ตามแนวทางประเมินผลนักเรียน
รํวมกับนานาชาติ (PISA)
5) เรํงรัดพัฒนาวิธีสอนและการวิจยั

สถานศึกษา เขตพืน้ ที่ สพฐ.
มีการดาเนินงานพัฒนาวิธีสอนและจัดทาการวิจยั
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

12,464,700

12,464,700

1-3

19,597,400

5,374,000

30,000

30,000

1

5.1) โครงการสอนอํานเขียนแบบแจกลูกสะกดคา เพือ่ สพป. 183 เขต/ สพม. 42 เขต
การอํานออกเขียนได๎
5.2) โครงการวัดและประเมินผลการอํานเขียนสาหรับ
นักเรียน ชั้น ป. 1-6

สพป. 183 เขต และสพม. ที่มีโรงเรียน
ระดับประถม
19,597,400

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ประวัตศิ าสตร์
1.1) การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเรียนรู๎ประวัตศิ าสตร์

เอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ประวัตศิ าสตร์

14,223,400

สวก.

ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เกีย่ วข๎องที่มีตอํ
ยุทธศาสตร์

1.2) การพัฒนาเอกสารแนวทางการใช๎พิพิธภัณฑ์และ วิทยากรแกนนา จานวน 50 คน
แหลํงเรียนรู๎ทางประวัตศิ าสตร์เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู๎ เอกสารแนวทางการใช๎พิพิธภัณฑ์และแหลํง
ประวัตศิ าสตร์(Place-based learning)
เรียนรู๎ทางประวัตศิ าสตร์จานวน 225 รายการ

ร๎อยละของคุณภาพเอกสารที่ผํานเกณฑ์การ
ประเมิน

125,000

125,000

1

1.3) การพัฒนาแนวทางการเรียนรู๎ผํานการจัดทา
พิพิธภัณฑ์ในชั้นเรียน

เอกสารแนวทางการเรียนรู๎ประวัตศิ าสตร์โดย
การจัดทาพิพิธภัณฑ์โรงเรียนทดลองการเรียนรู๎
จานวน 183 โรงเรียน

จานวนรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ดว๎ ยการสร๎าง
พิพิธภัณฑ์
ร๎อยละความพึงพอใจของครูผู๎สอน

354,000

354,000

2

1.4) การจัดคํายเรียนรู๎ประวัตศิ าสตร์ท๎องถิ่น (Local
history)

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู๎ การจัดคําย
ประวัตศิ าสตร์ท๎องถิ่น 5 รุํน

นักเรียนไปพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ประวัตศิ าสตร์ท๎องถิ่น

134,000

40,000

1.5) จัดทาสื่อและเอกสารสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ประวัตศิ าสตร์

เอกสารเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และการจัดการ
เรียนรู๎ 5 รายการ

ร๎อยละความพึงพอใจตํอเอกสารและสื่อการเรียนรู๎

200,000

200,000

2

เอกสารกรอบหลักสูตรฯ

ร๎อยละความพึงพอใจที่มีตอํ เอกสารหลักสูตร

125,000

125,000

2

2.2) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร(Training for หลักสูตรฝึกอบรมจานวน 5 เรื่อง
ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
trainer)
วิทยากรกรด๎านความเป็นพลเมืองจานวน 50 คน
2.3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมความเป็นพลเมือง สื่อ animatiom จานวน10 เรื่อง
ร๎อยละความพึงพอใจที่มีตอํ เอกสาร และสื่อ

3,129,400

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2) การศึกษาเพือ่ สร๎างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิไตย (Democratic Citizenship Education)
2.1) การปรับปรุงกรอบหลักสูตรการศึกษาเพือ่ สร๎าง
ความเป็นพลเมืองของไทย

94,000

2,129,400

2

1
1

คูํมือการจัดการเรียนรู๎จานวน 5 รายการ
2.4) การพัฒนาโรงเรียนทดลองการศึกษาเพือ่ สร๎างความ
เป็นพลเมือง DCE School

โรงเรียนสํงเสริมความเป็ยนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 225 โรงมาตรฐานและตัวชี้วัด
โรงเรียน

ร๎อยละของโรงเรียนที่ผํานเกณฑ์และเป็นแบบอยําง
ได๎

5,000,000

500,000

2.5) การศึกษาวิจยั ความรู๎ความเข๎าใจของครูดา๎ นความ
เป็นพลเมือง

รายงานการวิจยั

ข๎อมูลความรู๎พนื้ ฐานสาหรับใช๎ในการออกแบบการ
พัฒนา

500,000

500,000

ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการประชุมมีความพึงพอใจตํอ
การดาเนินการอบรม

8,000,000

500,000

7,500,000

25,208,000

15,534,700

9,830,000

4,180,000

3) กายกระดับผลสัมฤทธิ์กลุํมสาะสังคมศึกษาศาสนา และ ครูผู๎สอนกลุํมสาระได๎รับการพัฒนากลุํมละ 200
วัฒนธรรม
คน รายงานการดาเนินการยกระดับผลสัมทธิ์ก
ลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ ขั้นพืน้ ฐาน
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์

40,742,700

38,014,700

14,010,000

14,010,000

2,728,000

4,500,000

1

2
1

สวก.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

ไตรมาส

สถานศึกษา

1.1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร คํายวิทยาศาสตร์
“พัฒนาครูตน๎ แบบที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สูํระดับ
นานาชาติ"

ครูวิทยาศาสตร์แกนนา จานวน 70 คน

ครูวิทยาศาสตร์แกนนา ร๎อยละ100 ผํานการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบ๎ตกิ ารฯ

650,000

650,000

1.2) โครงการพัฒนากิจกรรมและเอกสารการเรียนรู๎ตาม
กรอบแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (STEM)

1. ศึกษา พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู๎ฯ
เสร็จสิ้น รวม 6 unit
2. จัดทาสื่อการจัดการเรียนการสอน SET ครบ
ทั้ง 6 unit

พัฒนาโปรแกรมโปรแกรมการจัดการเรียนรู๎ฯ
เสร็จสิ้น รวม 6 unit ครูวิทยาศาสตร์และ
ศึกษานิเทศก์เข๎ารับการอบรมจานวน 500 คน

8,360,000

4,180,000

1.3) โครงการจ๎างที่ปรึกษาพัฒนาจัดทาต๎นแบบชุด
ปฏิบัตกิ ารสํงเสริมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ตามกรอบ
แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (STEM) และการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสํงเสริมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ตามกรอบ
แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (STEM)

ต๎นแบบชุดปฏิบัตกิ ารสํงเสริมการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
(STEM) จานวน6 unit

ครูแกนนาในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ใต๎ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 400 คนผํานการ
ฝึกอบรมการใช๎ชุดปฏิบัตกิ ารฯ

3,000,000

3,000,000

1-4

ผลการวิจยั แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ จานวน 2 ชุด

2,000,000

2,000,000

1-4

1.4 โครงการจ๎างที่ปรึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การวิจยั แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2) โครงการพัฒนาคุณภาพครู ผู๎บริหาร และบุคลากรด๎าน
วิทยาศาสตร์

16,028,000

13,300,000

2,728,000

10,528,000

2.1) โครงการคัดเลือก ผอ.สพท. ศน. และสถานศึกษา
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้น
พืน้ ฐานดีเดํน

ผอ.สพท. ศน. และสถานศึกษา จานวน 225 เขต ผอ.สพท. ศน. และสถานศึกษาดีเดํน สํงผลงานเข๎า
รับการประเมินไมํน๎อยกวํา 30 คน

1,500,000

2.2) โครงการคัดเลือกครูดเี ดํน STEM Education
ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher
Awards)

ครู ในสถานศึกษา จานวน 225 เขต

ครู ในสถานศึกษา สํงผลงานเข๎ารับการประเมินไมํ
น๎อยกวํา 50 คน

2,500,000

2.3) โครงการประกวดผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู๎ดา๎ นวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ ฐานดีเดํน ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙

ผลงานวิจยั และนวัตกรรมดีเดํนด๎านวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจยั และนวัตกรรมดีเดํนด๎านวิทยาศาสตร์
ขั้นพืน้ ฐาน จานวน 150 ผลงาน
ขั้นพืน้ ฐาน ได๎รับการประกาศ จานวน ไมํน๎อยกวํา
30 เรื่อง

300,000

300,000

2.4) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ ฐานปีพุทธศักราช
๒๕๕๙” : National Conference “Upgrading the
Quality of Science Education : Basic Education
2016”

ผอ. ศน. และครูในสังกัด สพมและสมป. รวม
225 เขต รวม1,000 คน

9,000,000

6,000,000

มีศน. และครูเข๎ารํวมงานมีความพึงพอใจในการจัด
ประชุมฯ ในระดับดี

ผอ. ศน. ครู และนักวิชาการศึกษาในสังกัด สพฐ ผอ. ศน. ครู และนักวิชาการศึกษาในสังกัด สพฐ
2.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพือ่ การยกระดับ
จานวน 12 คน
จานวน 12คนผํานการฝึกอบรมปฏิบ๎ตกิ าร ร๎อยละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ รํวมกับ University
100
of Georgia and University of Alabama, USA
3) โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาการของ
นักเรียน
3.1) โครงการคํายวิทยาศาสตร์ Thai science camp
ครั้งที่ 8
3.2) โครงการคํายวิทยาศาสตร์เพือ่ ความเข๎าใจเกีย่ วกับ
อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ

นักเรียนที่มีศักยภาพ จานวน
150 คน
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 200
คน ครูและศึกษานิเทศก์ จานวน 100 คน

4,180,000

5,500,000

1-4

-

1,500,000

4

2,500,000

2,728,000

9,814,700

2

4

3

3,000,000

3

2,728,000

9,814,700

3,960,000

นักเรียนผํานการเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 100

1,000,000

1,000,000

นักเรียน ครูและศึกษานิเทศก์ ผํานการฝึกอบรม
ร๎อยละ 100

2,000,000

2,000,000

4

5,854,700

-

3

2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

3.3) ประกวดภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ "โลกใสใน
จอสวย"ปีการศึกษา 2557

ผลงานภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ จานวน 50 โรงเรียนสํงผลงานภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์
เรื่อง
เข๎ารํวม จานวน 50 เรื่อง

3.4) โครงการคํายเยาวชน...รักษ์พงไพร

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน
7000 คน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

นักเรียนผํานการฝึกอบรม ร๎อยละ 100

4) การบริหารจัดการโครงการด๎านวิทยาศาสตร์
4.1) การจ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่บริหารจัดการโครงการ 3 คน เจ๎าหน๎าที่บริหารจัดการโครงการ 3 คน

จนท. บริหารจัดการโครงการ 3 คน ผํานการ
ปฏิบัตงิ าน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 1 ปี
4.2) การจ๎างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์ได๎รับการปรับปรุงให๎ เว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินจาก
สามารถใช๎งานได๎และมีการปรับปรุง
ผู๎ใช๎อยูใํ นระดับดี
4.3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทายุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสถาบัน
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสถาบัน
และสรุปผลการดาเนินโครงการของสถาบันวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสรุปรายงานผลการดาเนินการ วิทยาศาสตร์ และสรุปรายงานผลการดาเนินการ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
4. โครงการ เรํงรัดพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
1) การเรํงรัดพัฒนาความสามารถด๎านการแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

360,000

360,000

6,454,700

600,000

890,000

890,000

540,000

540,000

1-4

50,000

50,000

1-4

300,000

300,000

4

5,854,700

1-3

13,373,300

1. ร๎อยละของผู๎เรียนในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ

9,000,000

9,000,000

9,000,000

1-2

2) การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎การบูรณาการการอําน ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามจุดเน๎นของ
การคิดเลขสูํการแก๎โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สพฐ. และตามนโยบายของ ศธ.

การศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 3

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2

3) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
รูปแบบตําง ๆ
4) การพัฒนาสื่อตัวอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์แนวใหมํ

2. ร๎อยละของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามีคุณภาพด๎านคณิตศาสตร์สูงขึ้น
3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความสามารถ
ด๎านการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผู๎เรียนได๎รับ

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2-3

373,300

373,300

373,300

2

2,506,500

4

ครูผู๎สอนมีเทคนิควิธีการสอนสื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

5) การกากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของเขต
พืน้ ที่การศึกษาและการติดตามเชิงลึก
6) ประชุม/อบรม/สัมมนาเรํงรัดพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

5. โครงการ คํายสร๎างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย :
การเสริมสร๎างความเป็นไทยและป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยและคํานิยมหลักของคนไทย
1) ประชุมปฏิบัตกิ ารการจัดทาหลักสูตรการจัดคํายอยําง
สร๎างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย:
การเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองตาม วิถีประชาธิปไตย
และคํานิยมหลักของคนไทย

การพัฒนากระบวนการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4. ครูผู๎สอน และสถานศึกษามีนวัตกรรมและสื่อ
การเรียนการสอนไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนสูํการยกระดับและสื่อการเรียนการสอนไป
ใช๎และสื่อการเรียนการสอนไปใช๎สูํการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2,506,500

5,134,400

- หลักสูตรการคํายอยํางสร๎างสรรค์พัฒนา
ศักยภาพเด็กไทย: การเสริมสร๎างความ
เป็นไทย และเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
และคํานิยมหลักของคนไทย

- มีหลักสูตการจัดคํายการเสริมสร๎างความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและคํานิยมหลัก
ของคนไทย

2) การจัดคํายเพือ่ พัฒนาศักยภาพเด็กไทย:

- มีผู๎จดั การคํายในระดับเขต

การเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและ
คํานิยมหลักของคนไทย

225 คน นักเรียน 10,000 คนเข๎าคํายมีหลักสูต
การจัดคํายที่มีคุณภาพ

3) การประชุมปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การพัฒนา
- ผู๎แทนเขต 225 คนได๎รับการพัฒนาแนว
ศักยภาพเด็กไทย:การเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองตามวิถี ทางการบริหารจัดการคํายอยํางสร๎างสรรค์
ประชาธิปไตยและคํานิยมหลักของคนไทย
4) การจัดทาเอกสารวิชาการ
- น.ร. ทุกเขตพืน้ ที่ ประมาณ 12,000 คนได๎รับ

5,134,400

15,879,800

3,922,400

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2

15,879,800
ผู๎เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีผลสัมฤทธิ์

2,506,500

แหล่งเงิน

สวก.

1,212,000

1-4

สวก

โครงการ/งาน/กิจกรรม
5) การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยให๎แกํนักเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎อสิ ลามศึกษา
1) การพัฒนาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
แกนกลางอิสลามศึกษา

2) การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎อสิ ลามศึกษา

3) การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู๎อสิ ลามศึกษา

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

4,549,500

4,549,500

4,549,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สวก.

1. สถานศึกษาทั่วประเทศที่จดั การเรียนรู๎
1. หลักสูตรและสาระการเรียนรู๎อสิ ลามศึกษามี
อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและเวที
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมเป้าหมายคือ โลก
ผู๎เรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
2. สถานศึกษาที่จดั การศึกษาวิชาสามัญควบคูํ
ศาสนา โดยใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ควบคูํกบั หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข๎ม) ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สงขลา เขต 3 และสตูล
3. ผู๎เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง

1-4

2. หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและ
หลากหลายสอดคล๎องกับหลักสูตร

3

3. ผู๎เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง

2-3
4

5) การศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู๎อสิ ลามศึกษา

4

7. ยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความ 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนทีม่ ีความสามารถ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษา และ
เทคโนโลยี
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยูใ่ น
ระดับสูง

20,000,000

20,000,000

4,500,000

15,500,000

1) การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎สูํความ
เป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

2) พัฒนาห๎องเรียนคุณภาพในการดาเนินการปรับ การ
เรียนเปลี่ยนการสอนให๎กบั นักเรียนสูํความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

7,500,000

7,500,000

1,000,000

6,500,000

3) พัฒนาอัจฉริยะภาพด๎านวิทย์-คณิต ภาษาตํางประเทศ
และเทคโนโลยี

6,000,000

6,000,000

1,000,000

5,000,000

4) การเข๎าคํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ

2,500,000

2,500,000

1,000,000

1,500,000

5) พัฒนาครู และผู๎บริหารเพือ่ พัฒนาทักษะ
ความสามารถในจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน
และการใช๎เทคโนโลยีเพือ่ ให๎เกิดคุณภาพสูงสุด

2,000,000

2,000,000

500,000

1,500,000

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
และเทคโนโลยี อยูใ่ นระดับสูง
2. ระดับผลสัมฤทธิใ์ นการทดสอบระดับชาติ วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 50

43,399,900

43,399,900

8,299,900

24,200,000

9,550,700

9,550,700

2,550,700

7,000,000

12,000,000

12,000,000

3,000,000

9,000,000

8. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ

2) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียน
ในพระราชดาริ (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯ ) 205 รร.

แหล่งเงิน

การเสริมสร๎างความเป็นไทยและเป้นพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตยและคํานิยมหลักของคนไทย

4) การติดตามประเมินผลจัดการเรียนรู๎อสิ ลามศึกษา

1) พัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ

ไตรมาส

โรงเรียนในโครงการพระราชดาริ

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ
มีคุณภาพสูงขึ้น

10,900,000

1-4

ภาคบังคับ/
ประถม

สนผ.

1-4

ภาคบังคับ/
ประถม

สนผ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

3) การดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและสํงเสริม
การเรียนรู๎โครงการตามพระราชดาริ

3,100,000

3,100,000

4) สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

8,000,000

8,000,000

5) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช๎หญ๎าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ :สํงเสริมการเรียนรู๎เรื่องหญ๎าแฝก
ในสถานศึกษา

1,749,200

1,749,200

6) การดาเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ
9. ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

9,000,000

9,000,000.00

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.
200,000

สถานศึกษา

ไตรมาส

8,000,000
1,749,200

1,000,000

8,000,000

7,247,300

13,565,100

20,512,500

300,000

15,205,700

4,786,100

10,419,600

15,205,700

1-4

1. ผู๎บริหาร/ครู/จนท./นักเรียน เดินทางไปเข๎ารํวม
การแขํงขันภาษาเยอรมันโอลิมปิควิชาการ และ
แลกเปลี่ยนด๎านภาษาและวัฒนธรรม ได๎ไมํต่ากวํา
80%
2.
ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนาความรู๎และ
วัฒนธรรมที่ได๎รับมาปรับใช๎ในการเรียนการสอนได๎
และการดารงชีวิตได๎ 3.นักเรียนที่เข๎ารํวมการ
แขํงขันเยอรมันโอลิมปิควิชาการได๎รับรางวัลจาก
การแขํงขัน ไมํต่ากวํา 70%

2,754,500

433,000

2,321,500

2,754,500

3-4

3) โครงการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
(Kagoshima Asia Youth Music Arts Festival) ณ
ประเทศญี่ปุ่น

1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นผู๎บริหาร/ครูและ
ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ
บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนจากไทยเดินทาง และได๎รับประสบการณ์ในการแสดง
ไปเข๎ารํวมโครงการ ไมํต่ากวํา 30 คน
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
2. นักเรียนได๎แสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย
ในเวที ไมํต่ากวํา 2 ชุดการแสดง

1,293,000

469,000

824,000

1,293,000

1-4

4) ความรํวมมือกับหนํวยงานอาสาสมัครตํางประเทศ

1. ครูที่ปฏิบัตงิ านรํวมกับอาสาสมัครจาก
ตํางประเทศ 20 โรงเรียน ได๎รับการพัฒนาด๎าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศแบบ
นักเรียนเป็นสาคัญจากอาสาสมัครตํางประเทศ
2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงทางด๎าน
ภาษาตํางประเทศ

1.โรงเรียนที่มีครูอาสาสมัครตํางประเทศทุกโรง
จัดการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ
แบบนักเรียนเป็นสาคัญได๎
2.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนกลุํมเป้าหมาย
สามารถสื่อสารเป็นภาษาตํางประเทศได๎ดขี ึ้น

842,200

842,200

542,200

5) ยกระดับการศึกษาสูํสากลโดยการนาพาชาว
ตํางประเทศดูงานด๎านการศึกษาในประเทศไทย

เพือ่ อานวยความสะดวกให๎กบั จนท. /นัก
การศึกษาตํางประเทศ 10 คน ซึ่งเดินทางมา
เจรจาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด๎านการศึกษา
ระหวํางประเทศ

ร๎อยละ 80 ของเจ๎าหน๎าที่ตาํ งประเทศ มีความพึง
พอใจในการศึกษาดูงานด๎านการศึกษา ในประเทศ
ไทย

517,000

517,000

517,000

2) นานักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก 1.ผู๎บริหาร/ครู/จนท จานวน 5 คน และนักเรียน
วิชาการ แลกเปลี่ยนด๎านภาษาและวัฒนธรรม ณ สหพันธ์ ที่เข๎ารํวมแขํงขันภาษาเยอรมันโอลิมปิควิชาการ
สาธารณรัฐเยอรมนี
จานวน 4 คน นักเรียนที่แลกเปลี่ยนด๎านภาษา
และวัฒนธรรม 30 คน ได๎เดินทางไปเข๎ารํวมการ
แขํงขัน และแลกเปลี่ยน ณ เยอรมัน
2. ผุ๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับความรู๎ดา๎ นภาษาและวัฒนธรรมของเยอรมัน
ซึ่งจะได๎นามาปรับใช๎ในการเรียนการสอนของไทย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,900,000

20,812,400

1) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ 1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นผู๎บริหาร/ครูและ
ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยนทั้ง
ศึกษากับตํางประเทศ
บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนจากตํางประเทศ จากไทยและตํางประเทศมีความพึงพอใจ และ
ไมํต่ากวํา 80 คน
ได๎รับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนการศึกษา
2. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นผู๎บริหาร/ครูและ
และวัฒนธรรม
บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนจากไทยไมํต่า
กวํา 150 คน

แหล่งเงิน

300,000

ภาคบังคับ/
ประถมศึกษา

1-4

1-4

สนผ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
6) คําใช๎จาํ ยในการจัดทาเอกสารเผยแพรํให๎ชาว
ตํางประเทศในรูปแบบตํางๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
DVD

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

เพือ่ เผยแพรํเอกสาร วิดที ัศน์ DVD หรือจัดทา
ร๎อยละ 70 ของชาวตํางประเทศ ได๎รับความรู๎และ
ประกาศนียบัตรให๎แกํชาวตํางประเทศ หรือผุ๎เข๎า มีความพึงพอใจในเอกสารที่เผยแพรํ
รํวมโครงการจากตํางประเทศ ไมํต่ากวํา 100 ชุด

โครงการประสิทธิผลกลยุทธ์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

200,000

43,206,300

39,888,700

55,391,800

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา

งบดาเนินงาน

200,000

55,391,800

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

3,317,600

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

200,000

1-4

43,206,300

1-4

22,751,800

6,500,000

26,140,000

13,000,000

13,000,000

8,000,000

3,161,000

3,161,000

3,161,000

1

2. คําเฉลี่ยร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ด๎านความสามารถทางภาษา ด๎านคานวณ และ
ด๎านการใช๎เหตุผลเพิม่ ขึ้น ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3

3,700,500

3,700,500

3,700,500

2

1.3 การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามแนว โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. 183 3.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลุํมเป้าหมายจัดการ
ทางการจัดการเรียนรู๎ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอน สพป. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในเขตพืน้ ที่
สอนแบบมอนเทสซอริได๎สอดคล๎อง กับบริบทของ
เทสซอริ
การศึกษา ครู ผู๎บริหาร โรงเรียนระดับประถม สพฐ.
4. ร๎อยละ
ศึกษา
50 ของนักเรียนในโรงเรียน

6,138,500

6,138,500

1,138,500

5,000,000

3

22,000,000

22,000,000

7,360,000

14,640,000

1

18,391,800

18,391,800

5,391,800

3.1 จัดสรรให๎สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและ
สถานศึกษา นารํองโครงการสูํผลสัมฤทธิ์ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู๎เรียนภาคบังคับ

13,000,000

13,000,000

3.2 การจัดทาแผนยุทธศาตร์โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู๎เรียนการศึกษาภาค
บังคับ ระยะ 4 ปี

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1-3

3.3 การจัดทาฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศ โครงการ
จัดทาแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัต
ลักษณ์ผู๎เรียนภาคบังคับ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2

3.4 การจัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์โครงการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู๎เรียน
การศึกษาภาคบังคับระยะ 4 ปี

1,391,800

1,391,800

1,391,800

4

1.1 สํงเสริมสนับสนุนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.

ประถมศึกษาเพือ่ สร๎างความเข๎มแข็งด๎านวิชาการให๎กบั
บุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญํที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากวํามาตรฐาน
1.2 สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพด๎าน
Literacy Numeracy and Readding ability ให๎กบั
บุคลากรที่เกีย่ วข๎องในโรงเรียน

183 สพป. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในเขต
พืน้ ที่การศึกษา ครู ผู๎บริหาร โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. 183 สพป.
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. 183
สพป. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในเขตพืน้ ที่
การศึกษา ครู ผู๎บริหาร โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา

2. โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ : โรงเรียนกลุํมเป้าหมาย 366 โรงเรียน
นารํองการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีอยํางเข๎ม
3. โครงการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ
พัฒนาอัตลักษณ์ผู๎เรียนภาคบังคับสูํผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับประเทศ

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา นา
รํองฯ จานวน 26 แหํง ผู๎อานวยการกลุํม
นโยบายและแผนในเขตพืน้ ที่การศึกษา ครู
ผู๎บริหาร โรงเรียน 183 สพป.

1.คําเฉลี่ยร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ

5,000,000

เรียนในวิชาหลักระดับการศึกษาภาคบังคับจาก
การประเมินระดับชาติเพิม่ ขึ้นร๎อยละ 5

กลุํมเป้าหมายเรียนตํอสายอาชีพ

6,500,000

6,500,000

1-4

6,500,000

6,500,000

1- 2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.

ภาคบังคับ/ประถม

สกบ.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

4. โครงการสํงเสริม สนับสนุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการศึกษาภาคบังคับของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
4.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารสร๎างและพัฒนาเครื่องมือการ
นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการศึกษาภาคบังคับ
4.2 ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาภาคบังคับ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคสนามเชิงประจักษ์

สพป 183 แหํง

4.3 ประชุมปฏิบัตกิ ารสรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ
ดาเนินงานการศึกษาภาคบังคับ
4.4 จัดทารายงานผลการและจัดพิมพ์เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ

เอกสาร 6,000 เลํม

4.5 จ๎างเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

จัดจ๎างพนักงานบันทึกข๎อมูล 1 คน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

2,000,000

2,000,000

2,000,000

400,000

400,000

400,000

420,000

420,000

420,000

400,000

400,000

400,000

3

600,000

600,000

600,000

2

180,000

180,000

1

13,732,400

13,732,400

180,000
13,732,400

117,354,600

6,550,400

6,550,400

6,550,400

จานวนพีเ่ ลี้ยงในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา

900,000

900,000

900,000

2-3

2)การประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาโครงรํางองค์กรของโรเรียน โรงเรียนในโครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ในโครงการ ภายใต๎โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการ การบริหารโรงเรียนอยํางยัง่ ยืนและมีคุณภาพทั้ง
บริหารโรงเรียนอยํางยัง่ ยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
องค์กร

จานวนโรงเรียนในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2-2

3)โอนจัดสรรให๎โรงเรียนและเขตพืน้ ที่ เพือ่ นิเทศก์โรงเรียน โรงเรียนในโครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ในโครงการและประชุมสรุปผล
การบริหารโรงเรียนอยํางยัง่ ยืนและมีคุณภาพทั้ง
องค์กร

จานวนโรงเรียนในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา

1,350,000

1,350,000

1,350,000

3

4)ประชุมสรุปผลประจาปี 2559 และจัดพิมพ์เอกสาร

เผยแพรํเอกสารให๎ผู๎เกีย่ วข๎อง

จานวนพีเ่ ลี้ยงและโรงเรียนในโครงการ

850,000

850,000

850,000

4

5)จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

ทีมพีเ่ ลี้ยงและโรงเรียนในโครงการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอยํางยัง่ ยืน
และมีคุณภาพทั้งองค์กร

จานวนพีเ่ ลี้ยงและโรงเรียนในโครงการ

950,400

950,400

950,400

4

6)การวิจยั เชิงประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน

โรงเรียนในโครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การบริหารโรงเรียนอยํางยัง่ ยืนและมีคุณภาพทั้ง
องค์กร

จานวนโรงเรียนในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2-4

1. งานวิจยั "การวิจยั พัฒนาโรงเรียนสํงเสริม
ศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล"ในศตวรรษที่ 21
2..นักเรียนของโรงเรียนผู๎นาการเรียนรู๎เพือ่ ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 12 โรงเรียน ค๎นพบศักยภาพ
ความสามารถ(อัจฉริยภาพ)ของตน และมีแผน
หรือแนวทางการพัฒนาตน

1,321,700

1,321,700

1,321,700

1-4

1. โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนอย่างยัง่ ยืนและมีคุณภาพทัง้ องค์กร
1)ประชุมปฏิบัตกิ ารอบรมพีเ่ ลี้ยง ประจาปี 2559 ภายใต๎
โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
อยํางยัง่ ยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร

ทีมพีเ่ ลี้ยงในโครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การบริหารโรงเรียนอยํางยัง่ ยืนและมีคุณภาพทั้ง
องค์กร

2.โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมภาวะความเป็นผู้นา โรงเรียนผู๎นาการเรียนรู๎เพือ่ ทักษะในศตวรรษที่
เด็กเป็นรายบุคคลในศตวรรษที่ 21
21 จานวน 12 โรงเรียนใน 6 ภูมิภาค

138,789,400

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.

ภาคบังคับ/มัธยม
ต้น

สนก.

1-3

142,309,400

กิจกรรมวิจยั เพือ่ พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

24,954,800

แหล่งเงิน

3,520,000

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการการเรียนรู้สู่สากล : การ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ)

183 สพป./42 สพม. นร.ประถม-ม.ต้น
180,000 คน

3.1 ประเมินและพัฒนากระบวนการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผํานกระบวนการแขํงขันทาง
วิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแขํงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

1. นร.ทุกสังกัดได๎พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการอยํางเต็มตามศักยภาพ
จานวน 180,000 คน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม
27,874,600

งบดาเนินงาน
8,867,800

1. เพิม่ ขีดความความสามารถนักเรียนในการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการสูํเวทีโลก

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น
19,006,800

สพฐ.

สพป./สพม.

24,354,600

3,520,000

24,354,600

3,520,000

สถานศึกษา

ไตรมาส

2. พัฒนาตํอยอดนักเรียนสูํความเป็นเลิศ 54,000 2. นักเรียนมีเจตคติในการเรียนรู๎ และมีคุณภาพ
คน
การเรียนรู๎ในด๎านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สูํความเป็นสากล
3.1.1 พัฒนารูปแบบและโปรแกรมออนไลน์
การรับสมัครนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถของผู๎เรียนผํานกระบวนแขํงขันวิชาการ
ระดับนานาชาติ

249,600

249,600

249,600

1

549,000

549,000

549,000

1,2

3.1.3 สํงเสริมสนับสนุน สพป./สพม. พัฒนา
ตํอยอดนวัตกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของ
ผู๎เรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ระดับเขต
พืน้ ที่การศึกษา / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ

3,520,000

3,520,000

3.1.4 พัฒนาสร๎างหลักสูตรและเครื่องมือที่
ใช๎ในกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู๎เรียน
ผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ 3 วิชา 4
กลุํมเป้าหมาย รวม 18 ฉบับ

2,910,000

2,910,000

2,910,000

2

259,500

259,500

259,500

3

3.1.2 กิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผู๎เรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี 2559
1) ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนา
กระบวนการพัฒนาความสามารถผู๎เรียน และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนไปแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

3. นร.ทุกสังกัด 180 คน ได๎รับการพัฒนาเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

3. นักเรียนได๎รับ การพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการอยํางเต็มตามศักยภาพ

4. วิจยั พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด๎าน
คณิต วิทย์

4.นักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎และเป็นตัวแทนไป
แขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ด๎าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
5. จานวนนวัตกรรมสูํความเป็นเลิศในคํายทาง
วิชาการสาหรับผู๎เรียน

5. ครูผู๎สอนคณิต วิทย์ ได๎รับการพัฒนาเทคนิค
การจัดการเรียนการสอน

6. จานวนเครือขํายในการพัฒนาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

2) ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการของผู๎เรียนผํานกระบวนการ
แขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

3.1.5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบคํายทาง
วิชาการนักเรียนและพัฒนาตํอยอดคัดเลือกนักเรียนไป
แขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 6 เวทีแขํงขัน

3,520,000

1,2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
3.1.6 จาลองสถานการณ์การแขํงขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 'โอลิมปิก จานวน 3 รุํน (รุํน
ที่ 1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / รุํนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / รุํนที่ 3 คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม
404,700

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

404,700

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

404,700

3

3.1.7 การนาทีมนักเรียนไทยไปแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559
1) การแขํงขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา : International Mathematics
andScince Olympiad for Primcry School 2016
(IMSO 2016) ณ ศรีลังกา

3,106,400

3,106,400

3,106,400

4

2) การแขํงขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
เอเซีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น : Asia Inter-Cities
Teenagers Mathematics Olympiad 2015 (AITMO
2015) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
3) การแขํงขันคณิตศาสตร์โลก ระดับ
ประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics
World Contest (PMWC 2016) '
ณ เขตบริหารพิเศษฮํองกง

1,937,000

1,937,000

1,937,000

1

2,110,000

2,110,000

2,110,000

4

4) การแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวําง
ประเทศ ระดับ ประถมศึกษา : Elementary
Mathematics International Competition
(IMC : EMIC 2016) ณ สิงคโปร์

1,978,000

1,978,000

1,978,000

4

5) การแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวําง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษา : World Youth
Mathematics Inter-cities Competition 2016 (IMC :
WYMIC 2016) ณ สิงคโปร์

1,978,000

1,978,000

1,978,000

4

6) การแขํงขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
เอเชีย ระดับมัธยมศึกษา : Southeast Mathematics
Olympiad 2016 (SMO 2016) 'ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน

2,483,000

2,483,000

2,483,000

4

7) การแขํงขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
ระดับประถมศึกษา : Wizards Mathematics
International Competition 2016 (WIZMIC 2016)
ณ สาธารณรัฐอินเดีย

2,366,000

2,366,000

2,366,000

4

189,700

189,700

189,700

3,4

3.1.8 การประชุมรายงานผลการดาเนินการ
เป็นเจ๎าภาพจัดแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO
2015) / สิงคโปร์

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

3.1.9 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ
พร๎อมจัดแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จานวน 3
ครั้ง ณ ไต๎หวัน / อินโดนีเซีย / ฟิลิปปินส์

638,700

638,700

638,700

3,4

3.1.11 คํายวิชการระหวํางประเทศด๎าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนและครูที่
ได๎รับการคัดเลือกรอบระดับประเทศ / ไต๎หวัน /
อินโดนีเซีย / สิงคโปร์

2,220,000

2,220,000

2,220,000

3,4

3.1.12 คําจัดทาโลํรางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลในการแขํงขันทางวิชาการระดับประเทศ

225,000

225,000

225,000

3

3.1.13 คําตอบแทนรางวัลนักเรียนในการ
แขํงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (ด๎านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น) วิชาละ 120 คนๆ ละ 5,000 บาท

750,000

750,000

750,000

4

6,498,400

6,498,400

6,498,400

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
4.1 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สูํความเป็นเลิศ

เชิงคุณภาพ
1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สูํความเป็นเลิศ
2. ครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาเทคนิคแทคติก
วิธีการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวิธีเรียนรู๎
ได๎ดว๎ ยตนเอง
4.1.1 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบเทคนิคและเทคติก เชิงปริมาณ
การสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โดยรํวมมือกับ
1. มีนวัตกรรมการเรียนรู๎คณิตศาตร์ที่เน๎น
หนํวยงานองค์กรทั้งในประเทศและนอกประเทศ
กระบวนการทางคณิคศาสตร์
2. เครือขํายการพัฒนาคณิตศาสตร์แล
วิทยาศาสตร์ระดับพืน้ ที่
4.1.2 การวิจยั และพัฒนาทดลองรูปแบบ วิธีการ
สอนการแก๎โจทย์ปัญหาที่เน๎นทักษะกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทย์ฯ
4.2 สร๎างความเชื่อมั่นครูผู๎สอนคณิตศาสตร์และ
ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์
4.2.1 พัฒนานวัตกรรมเสริมสร๎างความเชื่อมั่นการ
จัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนอนุบาลประจา
จังหวัด ระดับประถมศึกษา
4.2.2 พัฒนานวัตกรรมเสริมสร๎างความเชื่อมั่น
การจัดการความรู๎วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลประจา
จังหวัด ระดับประถมศึกษา
4.3 คํายวิชาการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนสูํ
ความเป็นนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์น๎อย
3.4.1 สํงเสริมและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เน๎นด๎านกระบวนการ

1. จานวนนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์
3.ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยําง
ตํอเนื่อง

2,346,400

-

1,414,400

1,414,400

1,414,400

2

932,000

932,000

932,000

3,4

1,681,000

1

1,681,000

1

395,000

3-4

3,362,000

1,681,000

1,681,000
790,000

1,681,000

1,681,000

395,000
395,000

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

3.4.2 แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ที่เน๎นด๎านกระบวนการคิดวิเคราะห์

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

395,000

3-4
1

395,000
80,894,200

395,000
80,894,200

80,894,200

24,470,700

24,470,700

24,470,700

7,564,500

7,564,500

7,564,500

1

5.1.1.1 กระบวนการคัดเลือกผู๎แทนนักเรียนไทย
เข๎ารํวม IMSO 2015 และการเตรียมความพร๎อมการเป็น
ผู๎แทนนักเรียนไทย

288,500

288,500

288,500

1

5.1.1.2 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือก
นักเรียนคูํขนาน

259,000

259,000

259,000

1

5.1.1.3 การจัดทารายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการเจ๎าภาพการจัดการแขงขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหวํางประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา IMSO 2015 ฝ่ายตาง ๆ (11 ฝ่าย)

423,000

423,000

423,000

1

5.1.1.4 การจัดทารายละเอียดกิจกรรม
หลักสูตรการแขํงขัน ประเภทการแขํงขันประเภทรางวัล
และเกณฑ์การตัดสนการให๎รางวัล

238,400

238,400

238,400

1

5.1.1.5 จัดทาถ๎วยรางวัลรางวัล เหรียญรางวัล
และเกียรติบัตรรางวัล

795,000

795,000

795,000

1

5.1.1.6 จัดทาของที่ระลึกมอบให๎ประเทศเข๎า
รํวมการแขํงขัน IMSO 2015 จานวน 20 ประเทศ
(กระเป๋า เสื้อแจ็คเก็ต ป้ายชื่อหมวก ของที่ระลึกมอบ
ผู๎แทนประเทศที่เข๎ารํวมแขํงขัน )

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1

5.โครงการเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับ
นานาชาติประจาปี พ.ศ. 2558 - 2559
5.1 โครงการเจ้าภาพการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา : International Mathematics And
Science Olympiad For Primary School
Students 2015 (IMSO 2015)

เชิงประมาณ
นักเรียนจากประเทศตําง ๆรํวมการแขํงขัน
ระดับประถมศึกษา จานวน 40 ประเทศ

5.1.1 เตรียมความพร๎อมการจัดแขํงขันคณิตศาสตร์และ เชิงคุณภาพ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหวํางประเทศ ระดับ
1. นักเรียนได๎รับการ พัฒนาความสามารถทาง
ประถมศึกษา (IMSO 2015)
ทางคณิตศาสตร์ และได๎แลกเปลี่ยน เรียนรู๎สูํเวที
โลก
2. ความรํวมมือระหวํางประเทศ ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประเทศและตํางประเทศ
3. ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศและ
ก๎าวสูํสากล
4. สร๎างแรงจูงใจผู๎เรียนใฝ่รู๎ใฝ่เรียน และมีเจตคติ
ที่ดี ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์

1. ร๎อยละของประเทศ ที่เข๎ารํวมการแขํงขัน
2. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ
3. จานวนนวัตกรรมที่สํงเสริมความสามารถผู๎เรียน
4. จานวนโรงเรียนที่เป็นเครือขํายการการพัฒนาใน
ระดับพืน้ ที่

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

5.1.1.7 จัดจ๎างพิมพ์แผํนพับประชาชสัมพันธ์
เอกสารคูํมือแนวทางการดาเนินงานแขํงขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา (IMSO 2015) 11 ฝ่าย / สูจบิ ัตร / คูํมือ 1
ชุด 6 เลํม (1300 ชุด)

1,228,600

1,228,600

1,228,600

1

5.1.1.8 พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ในการบริหาร
จัดการโครงการเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหวํางประเทศระดับ
ประถมศึกษา IMSO 2015

632,400

632,400

632,400

1

5.1.1.9 ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการ
จัดการแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015)

718,000

718,000

718,000

1

5.1.1.10 ประชุมคณะกรรมการกลางระหวําง
ประเทศ เตรียมความพร๎อม

570,000

570,000

570,000

1

5.1.1.11 คัดเลือกและอบรมพีเ่ ลี้ยงดูแล
ประสานงานทีมนักเรียนตํางประเทศ

743,000

743,000

743,000

1

5.1.1.12 ประชุมสร๎างแบบทดสอบและพัฒนา
หลักสูตรการแขํงขัน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
จานวน 2 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์
และวิชาวิทยาศาสตร์ )

368,600

368,600

368,600

1

15,576,700

15,576,700

15,576,700

4,998,000

4,998,000

4,998,000

1

1) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแบบทดสอบ
ฉบับสมบูรณ์ที่ใช๎ในการแขํงขัน IMSO 2015 จานวน 2
วิชา 4 ฉบับ

182,000

182,000

182,000

1

2) ประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณา
แบบทดสอบ และแนวคิด ที่ใช๎ในการแขํงขัน IMSO 2015
จานวน 2 วิชา 4 ฉบับ

423,000

423,000

423,000

1

3) จัดทาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช๎
ในการแขํงขันIMSO 2015 จานวน 2 วิชา 4 ฉบับ

123,000

123,000

123,000

1

4) การบริหารจัดสอบ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ การเป็นเจ๎าภาพการแขํงขัน IMSO 2015

4,270,000

4,270,000

4,270,000

1

5.1.2.2 กิจกรรมการประชุมวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 3 กิจกรรม

2,289,500

2,289,500

2,289,500

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1,562,900

1,562,900

1,562,900

5.1.2 การดาเนินการจัดแขํงขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ระหวํางประเทศระดับ
ประถมศึกษา (IMSO 2015) ระหวํางวันที่ 1 - 7
พฤศจิกายน 2558
5.1.2.1 การบริหารจัดกิจกรรมการแขํงขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ
ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015)

1

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
2) การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
3) นิทรรศการการแนะนาประเทศและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ดา๎ นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

333,800
392,800

333,800
392,800

333,800
392,800

1
1

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1

283,200

283,200

283,200

1

5.1.2.5 การดาเนินงานเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน
IMSO 2015

6,256,000

6,256,000

6,256,000

1

5.1.3 การดาเนินงานหลังการจัดแขํงขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศระดับประถมศึกษา
IMSO 2015 'เดือนพฤศจิกายน - 'ธันวาคม 2558

1,329,500

1,329,500

1,329,500

5.1.3.1 วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

231,000

231,000

231,000

1

5.1.3.2 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการเจ๎าภาพจัดการแขํงขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา

198,500

198,500

198,500

1

5.1.3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เจ๎าภาพจัดการแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา

400,000

400,000

400,000

1

5.1.2.4 จัดจ๎างพิมพ์เอกสารรายงานผลการ
ดาเนินการจัดการแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหวํางประเทศระดับประถมศึกษา(IMSO 2015)

500,000

500,000

500,000

1

56,423,500

56,423,500

56,423,500

2-4

5.1.2.3 กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
5.1.2.4 การนาคณะผู๎แทนประเทศไทยที่เข๎ารํวม
การแขํงขัน

5.2 โครงการเจ๎าภาพการแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวําง
ประเทศ : International Mathematics Competition
2016 (IMC 2016)
5.2.1 เตรียมความพร๎อมการจัดแขํงขัน
คณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ (IMC 2016)

8,036,700

5.2.1.1 จัดทากรอบกิจกรรมการจัดแขํงขัน
คณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ (IMC 2016)

673,600

673,600

673,600

2

5.2.1.2 ประชุมพิจารณารูปแบบ แนวทาง
กิจกรรมและจัดทารายละเอียดการดาเนินงานเป็นเจ๎าภาพ
จัดแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ

1,202,000

1,202,000

1,202,000

2

5.2.1.3 ชี้แจงกรอบกิจกรรม และจัดทาแผน
ดาเนินงานและแผนบริหารจัดการแขํงขันคณิตศาสตร์ IMC
2016

628,500

628,500

628,500

2

5.2.1.4 พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู๎แทน
นักเรียนไทยเข๎ารํวมการแขํงขัน IMC 2016ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา / ระดับประเทศ / คํายอบรมเข๎มเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู๎คณิตศาสตร์

478,000

478,000

478,000

2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

5.2.1.5 การอบรมเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์และเตรียมความพร๎อมกํอนเดินไป
แขํงขันคณิตศาสตร์ระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา

401,400

401,400

401,400

3

5.2.1.6 ประชุมคณะกรรมระดับชาติ
แผนการดาเนินงานโครงการเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน
คณิตศาสตร์ระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา

618,200

618,200

618,200

3

5.2.1.7 การพิจารณารายละเอียดกิจกรรม
หลักสูตรการแขํงขัน ประเภทการแขํงขัน ประเภทรางวัล
และเกณฑ์การตัดสินให๎รางวัล

435,000

435,000

435,000

3

5.2.1.8 จัดทาของรางวัลและของที่ระลึก
5.2.2 การเตรียมความพร้อมดาเนินงานโครงการเป็ฯ
เจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ :
International Mathematics Competition 2016
(IMC 2016)เดือนมิถนุ ายน - 'กรกฎาคม 2559

3,600,000
8,344,500

3,600,000

3,600,000

3

5.2.2.1 จัดทารายละเอียดเตรียมดาเนินงานการ
เป็น เจ๎าภาพจัดการแขํงขันคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา IMC 2016

457,500

457,500

457,500

3-4

5.2.2.2 พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ในการ
ลงทะเบียน และการบริหารจัดการโครงการเจ๎าภาพการ
แขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ IMC 2016

3
344,400
1,875,000

344,400
1,875,000

344,400
1,875,000

3

331,600

331,600

331,600

3

5.2.2.5 สร๎างและพัฒนาหลักสูตรการแขํงขัน
เกณฑ์การตัดสินและสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการแขํงขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
จานวน 2 ครั้ง

1,571,000

1,571,000

1,571,000

3

5.2.2.6 ประชุมคณะกรรมการกลาง ระหวําง
ประเทศ และเตรียมการดาเนินงานเป็นเจ๎าภาพการจัด
แขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวําง ประเทศ จานวน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 /ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม
2559)
5.2.2.7 การคัดเลือกและอบรมพีเ่ ลี้ยงดูแล
ประสานงานทีมนักเรียนตํางประเทศ

3,051,200

3,051,200

3,051,200

3

713,800

713,800

713,800

3

5.2.2.3 จัดจ๎างพิมพ์แผํนพับประชาสัมพันธ์
เอกสาร คูํมือแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมการแขํงขัน
คณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ IMC 2016 และสูจบิ ัตร
5.2.2.4 ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการ
13 ฝ่ายในการเป็นเจ๎าภาพเตรียมการดาเนินงานโครงการ
เจ๎าภาพการจัดการแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

5.2.3 การดาเนินการระหวํางจัดแขํงขันคณิตศาสตร์
ระหวํางประเทศ (IMC 2016) เดือนสิงหาคม 2559

39,049,900

5.2.3.1 การบริหารจัดการคณะกรรมการฝ่าย
ตําง ๆ ในการจัดกิจกรรมการแขํงขันคณิตศาสตร์ระหวําง
ประเทศ IMC 2016 เดือนสิงหาคม 2559
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

36,261,800

1) การบริหารจัดการแขํงขัน IMC 2016
2) คําใช๎จาํ ยสาหรับคณะผู๎แทนนักเรียนไทย
และผู๎ดแู ลนักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขัน IMC 2016

8,200,000
235,800

8,200,000
235,800

8,200,000
235,800

4

3) คําใช๎จาํ ยในการดาเนินการบริหารจัดการ

27,826,000

27,826,000

27,826,000

4

248,200

248,200

248,200

4

4

4

แขํงขัน
5.2.3.2 กิจกรรมการประชุมวิชาการ ระดับ

538,100

นานาชาติ
1) การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
2) การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ

166,900

166,900

166,900

3) นิทรรศการการแนะนาประเทศและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ดา๎ นคณิตศาสตร์

123,000

123,000

123,000

5.2.3.3 กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

2,250,000

2,250,000

2,250,000

4

5.2.4 การดาเนินการหลังการจัดแขํงขันคณิตศาสตร์
ระหวํางประเทศ (IMC 2016)

992,400

5.2.4.1 วิเคราะห์ สรุปผลการแขํงขัน
คณิตศาสตร์ ระหวําง ประเทศ IMC 2016

168,800

168,800

168,800

4

5.2.4.2 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน IMC 2016

122,000

122,000

122,000

4

5.2.4.3 จัดทาประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการเจ๎าภาพ

168,800

168,800

168,800

4

5.2.4.4 จัดทารายงานฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ VTR เผยแพรํหนํวยงานที่เกีย่ วข๎อง

268,000

268,000

268,000

4

5.2.4.5 ประเมินผลโครงการเจ๎าภาพจัดการ
แขํงขันคณิตศาสตร์แระหวํางประเทศ (IMC 2016)

264,800

264,800

264,800

4

4,920,000

4,920,000

4,920,000

6. โครงการวิจยั และสร้างความเข้มแข็งการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. มหาวิทยาลัย และ สสวท.

- 183 สพป./42 สพม
- นร. มัธยมตอนต๎นและตอนปลาย

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

6.1 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบคํายวิทยาศาสตร์ ระดับ 1. นักเรียนทุกสังกัดได๎พัฒนาความสามารถทาง
มัธยมศึกษาตอนต๎น (IJSO) รํวมกับมูลนิธิ สอวน./สสวท./ วิชาการอยํางเต็มตามศักยภาพ 80,000 คน
มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ๎าพีน่ างเธอเจ๎า 2. ตํอยอดพัฒนานักเรียนสูํความเป็นเลิศ 24,000
ฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
คน
3. วิจยั พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด๎าน
วิทยาศาสตร์
4. นวัตกรรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด๎าน
วิทยาศาสตร์
6.2 คํายวิชาการและการเตรียมความพร๎อมกํอน
เดินทางไปแขํงขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ
(IJSO) รํวมกับมูลนิธิ สอวน./สสวท./มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

1,506,000

1,506,000

1,506,000

1

1,146,000

1,146,000

1,146,000

2,3

6.3 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบคํายโลกและอวกาศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IESO) รํวมกับมูลนิธิ สอวน.
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ๎าพีน่ างเธอ เจ๎าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ

543,000

543,000

543,000

3,4

6.4 แนวปฏิบัตทิ ี่ดขี องโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1,725,000

1,725,000

1,725,000

1-4

7. โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์

5,082,600

2,712,200

160,000

80,000

80,000

240,000

120,000

120,000

2.1 ประชุมจัดทาแนวทางการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพความคิดสร๎างสรรค์ ปี 2558

164,000

82,000

82,000

1

2.2 จัดพิมพ์เอกสารแนวทางการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพความคิดสร๎างสรรค์ ปี 2558

250,000

125,000

125,000

1

2.3 การตัดสินเค๎าโครง (Proposal) ผลงานสิ่งประดิษฐ์
แนวคิดใหมํ

480,000

240,000

240,000

1,2

1.กิจกรรมการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต
สร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

1.1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพวาดจินตนาการ
อนาคตหัวข๎อ "การใช๎พลังงานของมนุษยชาติในอีก 30 ปี
ข๎างหน๎า

1.2 จัดพิมพ์เอกสารผลงานการประกวดวาดภาพ
จินตนาการอนาคตหัวข๎อ "การใช๎พลังงานของมนุษยชาติ
ในอีก 30 ปีข๎างหน๎า

เชิงคุณภาพ
1.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีคุณภาพจานวน
มากขึ้น
2. ผลงานเกิดจากความคิดสร๎างสรรค์เหมาะสม
กับวัยของนักเรียน
3.นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ให๎มีความแปลกใหมํ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีผลงานสิ่งประดิษฐ์มีความคิด
สร๎างสรรค์เป็นผลงานที่มีแนวคิดใหมํไมํ
ลอกเลียนแบบมีจานวนเพิม่ ขึ้น
2. เป็นผลงานที่มีคุณคํา จานวน 20 ผลงาน
3. คณะนักเรียนเจ๎าของผลงานสิ่งประดิษฐ์
และครูที่ปรึกษา จานวน 60 คน

1. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ
2. จานวนงานวิจยั การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3. จานวนครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์ได๎รับการพัฒนา

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย

2,370,400

5,082,600

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักประดิษฐ์สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ของตนให๎มีคุณภาพมากขึ้น
2. สามารถคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ได๎ตรงตาม
ประสิทธิภาพของงาน

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจมั่นใจในการ
นาเสนอผลงาน
2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได๎รับการยอมรับในการ
ตัดสินและได๎รับรางวัลมากขึ้น

2. กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

2.4 การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนานักประดิษฐ์ที่ผํานการ
ประกวดระดับประเทศ

1,200,000

600,000

600,000

2

2.5 ประชุมปฏิบัตกิ ารคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผํานการพัฒนาผลงาน เพือ่ คัด
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข๎ารํวมในเวทีระดับนานาชาติ
งาน IEYI -2016 ณ สาธารณรัฐไต๎หวัน และงาน
AYIE-2016 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

1,930,400

965,200

965,200

2

2.6 ประชุมเตรียมความพร๎อมและพัฒนาความคิด
สร๎างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ คณะ
นักเรียน ครูที่ปรึกษาและผู๎เกีย่ วข๎องไปนาเสนอและ
ประกวดในงาน InternationalExhibition for Young
Inventors (IEYI-2016) ณ สาธารณรัฐไต๎หวัน

200,000

100,000

100,000

1

2.7 นาคณะนักเรียน ครูที่ปรึกษาและผู๎เกีย่ วข๎องนา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ไปนาเสนอและ
ประกวดในงาน International Exhibition for Young
Inventors (IEYI-2016) ไปจัดแสดงและประกวด ณ
สาธารณรัฐไต๎หวัน

3,246,000

1,623,000

1

100,000

3

747,400

3

2.8 ประชุมเตรียมความพร๎อมและพัฒนาความคิด
สร๎างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ คณะ นักเรียน
ครูที่ปรึกษาและผู๎เกีย่ วข๎องไปนาเสนอและประกวดในงาน
Asian Young Inventors Exhibition) (AYIE-2016) ณ
สหพันธรัฐมาเลเซีย

200,000

2.9 นาคณะนักเรียน ครูที่ปรึกษาและผู๎เกีย่ วข๎องนา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปนาเสนอและ
ประกวดในงาน งาน Asian Young Inventors
Exhibition (AYIE-2016) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

1,623,000

100,000

1,494,800

747,400

3. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์
3.1 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานประจาปี

200,000

100,000

100,000

4

3.2 จ๎างเหมาถอดบทเรียนผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จเพือ่ ตํอยอดการเรียนรู๎สูํ
อาชีพ

400,000

200,000

200,000

4

8. โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน

9,167,500

5,589,900

980,000

980,000

1. การอบรมและแขํงขันหุํนยนต์ยวุ ชนชิงแชมป์ประเทศ
ไทย

1. ครูและนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมสามารถนา
ความรู๎ มาพัฒนาและสร๎างสรรค์ผลงาน
แก๎ปัญหาและนามาใช๎ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนตํอไป

1. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เข๎ารับการ
อบรมติดตามผลการจัดกิจกรรม

3,577,600

9,167,500

980,000

2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

2. ผลการแขํงขันในการวัดความรู๎ความสามารถ
และทักษะของทีมหุํนยนต์รายงานการนิเทศ

255,600

255,600

255,600

1

3. การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว - เพือ่ พัฒนาครูในการประยุกต์ใช๎อปุ กรณ์สมอง
(Embedded System) ด๎วย Open Source Software กลและอุปกรณ์เชื่อมตํอในการพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. ความพึงพอใจของครูที่เข๎ารับการอบรม
2. รูปแบบ/นวัตกรรมในการใช๎เทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัวในการเรียนการสอน

355,100

355,100

355,100

3

4. การจัดคํายหุํนยนต์ภาคฤดูร๎อน ""Thailand RoboCup Junior
1. ครูแCamp
ละนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมสามารถนา
ความรู๎ มาพัฒนาและสร๎างสรรค์ผลงาน
แก๎ปัญหาและนามาใช๎ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนตํอไป

1. ความพึงพอใจของครูที่เข๎ารับการอบรม
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมคํายหุํนยนต์ผลการประเมินความสาเร็จ
ของการจัดการเรียนรู๎ดว๎ ยโครงการทางด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสูํการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ในโรงเรียน

1,017,000

1,017,000

1,017,000

2

726,800

726,800

726,800

1

1,412,600

1,412,600

1,412,600

2

2. การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการแขํงขันหุํนยนต์
และนักบินน๎อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558

2. ครูและนักเรียนที่มีความสนใจทางด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
การอบรมและแขํงขันหุํนยนต์ และเป็นเพิม่ พูน
ประสบการณ์ในระดับชาติ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

3. เป็นเวทีที่สร๎างแรงบันดาลใจในการศึกษา
ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
คัดเลือกทีมตัวแทนเข๎าสูํการแขํงขันหุํนยนต์ใน
ระดับนานาชาติเพือ่ ติดตามรวบรวมข๎อมูลการ
ปฏิบัตงิ านตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว๎

2. ครูและนักเรียนที่มีความสนใจทางด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
การอบรมและแขํงขันหุํนยนต์ และเป็นเพิม่ พูน
ประสบการณ์ในระดับชาติ
3. เป็นเวทีที่สร๎างแรงบันดาลใจในการศึกษา
ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
คัดเลือกทีมตัวแทนเข๎าสูํการแขํงขันหุํนยนต์ใน
ระดับนานาชาติเพือ่ นารูปแบบการจัดการเรียนรู๎
ด๎วยโครงการทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปสูํการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในโรงเรียน

5.การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร๎างเสริม สมรรถนะและ
การเรียนรู๎ตามแนวทางลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู๎
6.การแขํงขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน๎อย
สพฐ. ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ เขตตอนเมือง
กรุงเทพฯ

1. เพือ่ เป็นเวทีให๎ตวั แทนนักเรียนที่สนใจเข๎ารํวม 1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
กิจกรรมการแขํงขันที่ทาให๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ แขํงขันการแขํงขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ
ทางอากาศพลศาสตร์
และ นักบินน๎อย สพฐ. ประจาปี2559

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. เพือ่ สร๎างความรํวมมือระหวําง สพฐ. และ
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม
กองทัพอากาศในการจัดกิจกรรมควบคูํกบั พัฒนา
หลักสูตรสาหรับวิทยาศาสตร์การบินขั้นพืน้ ฐาน
คัดเลือกโรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน๎อยฯ เข๎า
รํวมจัดแสดง สาธิตและจาหนํายผลิตภัณฑ์
ผลงานของนักเรียน จานวน 44 โรงเรียน โดย
สพฐ. สนับสนุนงบประมาณให๎โรงเรียนเฉพาะใน
สํวนของคําพาหนะ คําวัสดุและคําเบี้ยเลี้ยง
สาหรับครูและนักเรียนที่รํวมจัดงาน เพือ่ พัฒนา
ครูให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ดา๎ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ
พัฒนาครูทั้งทางด๎านองค์ความรู๎เชิงทฤษฏีและ
ทักษะทางปฏิบัติ

7.THTA-OBEC รํวมจัดงานสํงเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชน
ไทย ปี 2558
8.การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาคักยภาพและสมรรถนะ
ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. การประกวดและแขํงขันหุํนยนต์นานาชาติ World
RoboCup 2015 ในเดือน ก.ค. 2559 ณ สหพันธรัฐ
เยอรมนี โดยความรํวมมือระหวําง สพฐ. และสมาคม
วิชาการหุํนยนต์แหํงประเทศไทย (TRS)

1.ผลการประเมินความพึงพอใจ
2.รายงานผลการจัดกิจกรรม
1.ความพึงพอใจของครูที่เข๎ารับการอบรม
2.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร
เชิงคุณภาพ
ทีมหุํนยนต์มีทักษะในการประยุกต์ใช๎ความรู๎
ทางด๎านการออกแบบหุํนยนต์ เขียน
โปรแกรมควบคุมให๎หุํนยนต์ทางานตามโจทย์
กาหนดได๎ โดยสามารถทางานได๎โดยอัตโนมัติ

เชิงคุณภาพ
สมรรถนะของทีมหุํนยนต์ไทยเมื่อจัดอันดับ
เปรียบเทียบในเวทีการแขํงขันนานาชาติ

เชิงปริมาณ
ทีมหุํนยนต์ตวั แทนมีผลการแขํงขันใน
ระดับประเทศร๎อยละ 80 ขึ้นไป

เชิงปริมาณ
ทีมหุํนยนต์มีผลการแขํงขันอยูใํ นลาดับที่ 1-3
ของการแขํงขันในเวทีการแขํงขันหุํนยนต์ นานาชาติ

10.การประกวดและแขํงขันหุํนยนต์นานาชาติ World
Robotics Championship ในเดือน มิ.ย. 2559 ณ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

506,600

506,600

506,600

1

336,200

336,200

336,200

1

2,007,600

2,007,600

2,007,600

4

1,570,000

1,570,000

1,570,000

4

4,403,800

27,239,900

27,239,900

22,836,100

วิจยั และพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

233,300

233,300

233,300

โครงการ วิจยั และพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

233,300

233,300

233,300

1. วิจยั และสนับสนุนทุนวิจยั
1.1 การวิจยั เพือ่ แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เชิงปริมาณ 1. รายงานผลการวิจยั ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2 เรื่อง

1. สพฐ. มีนวัตกรรมจากผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
ด๎านพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21

1) การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
2. เครือขํายการทาวิจยั (สพป./สพม.) 2 แหํง
2. สพป./สพม. มีนักวิจยั ที่ได๎รับทุน สพฐ.
ด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ครูจดั การเรียนรู๎โดยใช๎
กระบวนการวิจยั ตาม พรบ. กศ. แหํงชาติ

ภาคบังคับ/มัธยม
ต้น

สพฐ.

ภาคบังคับ/
ม.ต้น

สนก.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
2) การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการนิเทศเพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษาผู๎เรียนสูํศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

แหล่งเงิน

1-2

ภาคบังคับ/
ม.ต้น

สนผ.

ภาคบังคับ/
ม.ต้น

สนก.

มาตรา 24(5) และ 30 2. งานวิจยั ของครูและ
บุคลากร กศ. มีคุณภาพ เผยแพรํเป็นตัวอยํางได๎

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด 3 ดี

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

122,843,100

122,843,100

31,783,600

80,336,300

50,277,200

50,277,200

22,349,200

27,928,000

1. ร๎อยละ75 สถานศึกษาใน สพท. มีนโยบายด๎าน
การสร๎างวินัยในการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย
และมลพิษ ทางอากาศ

2,344,800

2,344,800

2,344,800

1.2 โครงการสร๎างจิตสานึกโดยพัฒนาแหลํงเรียนรู๎สูํ
การบูรณาการการแผนการจัดการเรียนรู๎การบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา (เน๎น ธนาคารขยะสูํ Zero
Waste ) จานวน 30,000 โรงเรียน

2. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนปลอดขยะของ สพท. มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการขยะ
เชํน การคัดแยกขยะ

18,000,000

18,000,000

1.3 สํงเสริมศักยภาพในการสร๎างจิตสานึกบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนและชุมชนเรื่องการบริหารจัดการขยะ
สูํชุมชน (บวร)

3. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีการความรู๎ ความเข๎าใจ
ที่ถูกต๎องในการจัดการขยะ ในสถานศึกษาและ
ชุมชน

2,762,400

2,762,400

2,762,400

6,984,000

6,984,000

6,984,000

7,131,200

7,131,200

7,131,200

1.6 สํงเสริมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมและการ
ดาเนินงานของโรงเรียน ครู นักเรียน สพท. ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนเน๎นการบริหาร
จัดการ ขยะ น้าเสียและมลพิษทางอากาศ

3,126,800

3,126,800

3,126,800

1.7 ประชุมปฏิบัตกิ ารการจัดการความรู๎ เวทีเสวนา

9,928,000

9,928,000

60,212,000

60,212,000

10,723,200

10,723,200

การจัดสรรงบประมาณในการจัดการหาหนังสือใน
ห๎องสมุดสาหรับ โรงเรียน 10,000 โรง

สถานศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส

โรงเรียนรํวมพัฒนา 10,000 โรง
ได๎รับการพัฒนาห๎องสมุด

1. โรงเรียนกลุํมเป้าหมายทุกแหํงได๎รับการ
พัฒนาห๎องสมุด
2. โรงเรียนกลุํมเป้าหมายทุกแหํงสามารถจัด
กิจกรรมนิสัยรักการอําน

การสร้างจิตสานึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย
และมลพิษทางอากาศ
1.พัฒนาองค์ความรู้สู่นโยบายการสร้างจิตสานึกด้าน
การบริหารจัดการขยะ น้าเสีย และมลพิษทางอากาศ
1.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารชี้แจงนโยบายโครงการการสร๎าง
จิตสานึก ในการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย มลพิษทาง
อากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมอยํางยัง่ ยืน 225 เขต
เขตละ 5 คน

225 สพท./30,000 โรงเรียน

1.4 สํงเสริมองค์ความรู๎แบบบูรณาการโดยใช๎หลักสูตร
ท๎องถิ่น
และบูรณาการการจัดการขยะแบบมี สํวนรํวม (บวร)
1.5 พัฒนาศักยภาพคํายผู๎นานักเรียนและโรงเรียนผู๎นา
ด๎านการบริหารจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมใน
สถานศึกษาและชุมชน

4. ร๎อยละ70 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
โครงการและบูรณาการหรือหลักสูตรเพิม่ เติมใน
สาระการเรียนรู๎

10,723,200
1-4

18,000,000

9,928,000

และเปลี่ยนKM ใน 5 ภูมิภาค จานวน 5 ครั้ง
2. พัฒนาองค์ความรู้สู่นโยบายการสร้างจิตสานึกด้าน
การบริหารจัดการน้า
2.1 โครงการตํอยอดพีน่ าน๎องรักษ์น้าตามโครงการ
พระราชดาริ ใน 5 ภูมิภาค 1,0000 โรงเรียน

225 สพท./15,000 โรงเรียน

1. ร๎อยละ80 สถานศึกษามี ความรู๎ ความเข๎าใจ
การจัดการน้าตามแนวพระราชดาริได๎อยําง

9,434,400

40,054,400

10,723,200
10,723,200

1-4

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

2.2 จัดสรรงบประมาณดาเนินการโรงเรียนพีน่ าน๎องรักษ์
น้า ตามโครงการพระราชดาริจานวน 500 โรงเรียน
โรงเรียนละ ตามโครงการพระราชดาริจานวน 500
โรงเรียน โรงเรียนละ 30,000 บาท

ถูกต๎องและสามารถนาไปใช๎ในสถานศึกษาและ
ชุมชนได๎

2.3 จัดสรรงบประมาณดาเนินการให๎โรงเรียน R2R
ด๎านสิ่งแวดล๎อม เตรือขําย จานวน 301 โรงเรียน ๆ ละ
30,066 บาท โรงเรียน

2. ร๎อยละ 70 สถานศึกษาจัดกิจกรรม

2.4 จัดสรรงบประมาณโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพือ่ การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (EESD-ECO-School) 544 โรงเรียน ๆ ละ
25,015 บาท ที่ยงั่ ยืน (EESD-ECO-School) 544
โรงเรียน ๆ ละ 25,015 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

12,000,000

12,000,000

12,000,000

7,240,000

7,240,000

7,240,000

3. ร๎อยละ 65 มีการสํงเสริมงานวิจยั เพือ่ เพิม่
ศักยภาพครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ดา๎ นการจัดการ
น้าเสีย เชํน ผู๎นานักเรียนรักษ์น้า

10,886,400

10,886,400

10,886,400

2.5 โครงการโรงเรียนและขุมชนปลอดขยะ
2.6 โครงการสํงเสริมเฝ้าระวังคุณภาพน้า ต๎นน้า

4. ร๎อยละ 75 ร.ร. รํวมกับชุมชนเครือขํายเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าและสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการปลูกพืช

4,490,400
4,944,000

4,490,400
4,944,000

กลางน้าปลายน้า
2.7 ประชุมปฏิบัตกิ ารการนักสืบแหํงท๎องทุํง รณรงค์การ
ลดใฃ๎สารเคมีลดมลพิษทางขยะ อากาศและน้าเสีย

ปลอดสารเคมีตน๎ น้า กลางน้าและปลายน้า
9,928,000

9,928,000

9,928,000

12,353,900

12,353,900

12,353,900

3. โครงการประกวดการจัดทาแผนทีน่ ้าการการจัดการ
น้าด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สํงเสริมการวางแผนการจัดการและเฝ้าระวังรักษา
คุณภาพน้าในสถานศึกษาและชุมชน

2,000 โรงเรียน

ร๎อยละ 85 ของสถานศึกษามีความเข๎าใจในการ
จัดการน้าด๎วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รํวมกับการ
แก๎ไขปัญหาการจัดการน้ารํวมกับชุมชน

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

29,721,100

29,721,100

การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา

368,865,400

172,082,600

1. ร๎อยละ 100 ของบุคลากรในสานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาสามารถปฏิบัตงิ านได๎ตาม
สมรรถนะหลักประจาสายงาน

10,512,600

10,512,600

1. ร๎อยละของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดหลักสูตรในรายวิชา
เพิม่ เติมเน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพรํวมกับ
หนํวยงาน หรือสถาบันการศึกษา

174,130,200

57,831,000

1. การสร๎างเสริมสมรรถนะการทางานและพัฒนา
บุคลากรสานักงานสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลายและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

สถานศึกษา

ไตรมาส

1. บุคคลากรสานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลายได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ในการทางานตามสายงาน 23 คน

2. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางสาขา 1. สถานศึกษาจัดรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพได๎
วิชาชีพ รูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้น รูปแบบทวิศึกษา สอดคล๎องกับ ความต๎องการของสถาน
และรูปแบบพืน้ ฐานสมรรถนะตามสาขาในระดับอุดมศึกษา ประกอบการ กลุํมอาชีพอิสระ และความ
ต๎องการของนักเรียน 1,200 โรงเรียน

2. นักเรียนได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาทักษะ
2. ร๎อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรอาชีระยะ
และสมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพ สั้นมีหลักฐานการรับรองสมรรถนะทางสาขา
ระยะสั้นในชั้น ม.ต๎น 300,000 คน
วิชาชีพจากหนํวยงานที่ทาความรํวมมือกันจัด
หลักสูตรสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
3. นักเรียนได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาทักษะ
3. ร๎อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรทวิศึกษามี
และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพหลักสูตรทวิศึกษา ระดับผลการเรียนรายวิชาไมํต่ากวํา 2.00
ในชั้น ม.ปลาย 32,000 คน
4. นักเรียนได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะ ตามสาขาการศึกษาตํอ
ระดับอุดมศึกษา 20,000 คน

4. ร๎อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเตรียม
สาขาการศึกษา ตํอระดับอุดมศึกษาได๎รับการฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการภาครัฐ หรือ
เอกชนภายใต๎ความรํวมมือกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรเตรียมสาขา
การศึกษาตํอ

4,490,400
4,944,000

1-4

29,721,100
195,615,200

1,167,600

110,356,500

1-4
32,899,000

225,609,900

10,512,600

116,299,200

2,058,900

2, 3, 4

4,701,400

167,369,900

1, 3

ภาคบังคับ/ม.ต้น

สพฐ

ม.ปลาย/ศักยภาพ

สมป.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
3. การสนับสนุน สํงเสริม การจัดทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

เป้าหมาย
1. มีคลังแหลํงเรียนรู๎ คลังสถานประกอบการ
และอาชีพ 448 โรงเรียน

2. มีแผนอัตรากาลังแรงงานของจังหวัด และ
อาเภอรองรับการจัดทาโปรแกรมการเรียนของ
โรงเรียน 42 เขต
3. มีโปรแกรมการเรียนรองรับแผนอัตรากาลัง
ของจังหวัด 448 โรงเรียน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษามีการจัดทาสารสนเทศรูปแบบคลัง
แหลํงเรียนรู๎ คลังสถาน ประกอบการ และคลัง
ความต๎องการอัตรากาลังแรงงาน ในจังหวัดและ
อาเภอให๎บริการกับสถานศึกษาให๎นาไปใช๎จดั ทา
โปรแกรมการเรียนสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และ
จัดทาหนํวยเรียนรู๎
2. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดทาโปรแกรมการ
เรียนสมรรถนะสาขาวิชาชีพได๎ตรงความต๎องการ
ของอัตรากาลังแรงงาน ในระดับอาเภอ และจังหวัด
และความ๎องการของนักเรียน

รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

40,359,200

40,359,200

4,944,500

12,600,000

22,814,700 1, 2, 3

5,139,400

5,139,400

939,400

4,200,000

2

9,766,600

9,766,600

2,299,000

7,467,600

1, 3

11,480,800

11,480,800

7,550,800

3,930,000

3, 4

3. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดทาหนํวยเรียนรู๎
บูรณาการของระดับชั้นโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในระดับ
อาเภอสร๎างหนํวย

4. มีหนํวยเรียนรู๎บูรณาการในรายวิชาพืน้ ฐาน
หนํวยบูรณาการสมรรถนะวิชาชีพในรายวิชา
เพิม่ เติม และรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชุมเพือ่
เรียนรู๎การเป็นผู๎ประกอบการ 448 โรงเรียน
4. สํงเสริมศักยภาพเครือขํายการแนะแนวรํวมกับกรมการ 1. นักเรียนมี Career Path นักเรียนรายบุคคล
1. ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม. 3
จัดหางานใช๎เครื่องมือ ประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสม เข๎าสูํโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาอาชีพ หรือ ขึ้น ม. 4 ได๎รับการประเมินบุคลิกภาพความ
กลุํมอาชีพของนักเรียน ม.1 และ ม.3 จัดทา Career
500,000 คน
เหมาะสมกับกลุํมอาชีพการทางาน เพือ่ ใช๎เป็น
Path นักเรียนรายบุคคล เข๎าสูํโปรแกรมการเรียนตาม
เครื่องมือตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนสร๎าง
สมรรถนะสาขาอาชีพ
Career Path นักเรียนรายบุคคล
5. พัฒนากระบวนการเรียนรู๎แบบ Problem-Based
Learning และ Project- Based Learning ตาม
กระบวนการ QSCCSและการสร๎างเครื่องมือวัดผลตาม
สภาพจริง

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย

1. ครูเปลี่ยนบทบาทการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 1. ร๎อยละของครูตามโครงการปรับบทบาทการ
แบบ Passive Learning เป็น Active Learning เป็นผู๎สอนสั่ง มาเป็นผู๎อานวยความสะดวกการจัด
100.000 คน
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎นักเรียนสร๎างองค์ความรู๎ดว๎ ย
ตนเอง
2. นักเรียนเพิม่ กิจกรรมการเรียนรู๎ และสร๎างองค์ 2. ร๎อยละของนักเรียนสามารถใช๎กระบวนการ
ความรู๎ดว๎ ยตนเอง 500,000 คน
QSCCS ทา กิจกรรมสร๎างทักษะการสังเกต ตัง้
ประเด็นคาถาม คาดเดาคาตอบ สืบค๎นความรู๎ ใช๎
ทักษะทางคณิตศาสตร์อธิบายแก๎ปัญหาให๎เหตุผล
ข๎อปัญหา และสามารถใช๎ทักษะการสื่อสาร
นาเสนอ ทางานรํวมกับผู๎อนื่ จนได๎ผลสาเร็จของงาน
3. ครูสร๎างเครื่องมือวัดผลตามสภาพจริง และ
ประเมินความ ความสมดุลเชิงคุณภาพของ
นักเรียนรายบุคคล

3. ร๎อยละของครูสร๎างเครื่องมือวัดผลตามสภาพ
จริง และ ประมวลผลแปลผลนาเสนอภาพความ
สมดุลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

6. การแสดงผลงานและประกวดผลงาน Online ด๎านการ 1. โรงเรียน ครู นักเรียน มีผลงานเป็นไปตาม
1. ร๎อยละของสถานศึกษาผํานเกณฑ์การประเมิน
บริหารจัดการหลักสูตร บูรณาการ ด๎านกระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา 448 โรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา ระดับผําน
จัดการเรียนรู๎บูรณาการระดับชั้น และด๎านผลงานนักเรียน ครู 10,000 คน นักเรียน 30,000 คน
ตามระดับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผล การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. ร๎อยละของคณะครูระดับชั้นผํานเกณฑ์
การประเมิน มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา ระดับ
ผําน
3. ร๎อยละของคณะนักเรียนเจ๎าของผลงานผําน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา ระดับผําน
7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูํพัฒนา

เพือ่ ให๎มีข๎อตกลงรํวมกันในการดาเนินการพัฒนา ข๎อตกลงรํวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวําง
การจัดการศึกษาและกระบวนการบริหารจัด
โรงเรียน
การศึกษา รวมทั้ง ชํวยเหลือและแก๎ปัญหาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

8. โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการจัดการศึกษา
สูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ศึกษารูปแบบการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ resourcecentre ตาม
แนวทาง Education 4.0:4.0 Schools ผู๎เรียนให๎มี
ศักยภาพเป็นพลโลกและสร๎างเครือขําย เพือ่ นาความรู๎ที่
ได๎มาพัฒนา ความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
9. คํากํอสร๎างและปรับปรุงซํอมแซม

36,993,000

36,993,000

1,567,700

1,167,600

1,167,600

79,316,000

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

79,316,000
206,000

35,425,300

2, 3

1,167,600

4

79,316,000

1-3

40,591,300

40,385,300

40,591,300

1-4

357,189,300

357,189,300

190,906,600

120,202,700

60,063,000

60,063,000

33,703,400

26,359,600

46,080,000

กิจกรรม ปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ฉบับปรับปรุง เพือ่ การ

342,800

342,800

1-4

ขั้นพืน้ ฐาน ด๎านมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

8,788,600

8,788,600

1-4

(1) ประชุมปฏิบัตกิ ารกาหนดทิศทางหลักสูตร

ให๎มีคุณภาพสูํสากลโลกตามวิถีไทย

31,151,600

4,792,000

19,500,000

19,500,000

1. ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา

(2) ประชุมรับฟังความคิดเห็น
(3) ประชุมปฏิบัตกิ ารปรับปรุงรํางหลักสูตร
(4) คําจ๎างเหมาบริการ
3. สํงเสริมและสร๎างความเข๎าใจในการเตรียมความพร๎อม

26,359,600

3

การใช๎หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง
(1) ประชุมเชิงปฎิบัตกิ ารศึกษานิเทศก์เตรียมความพร๎อม
การใช๎หลักสูตรฉบับปรับปรุง
(2) จัดสรรโอนเงินให๎เขตพืน้ ที่การศึกษาสร๎างความเข๎าใจ
4. จัดทาเอกสารหลักสูตร การจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎
สาหรับเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
(1) จัดจ๎างพิมพ์เอกสารหลักสูตรฯ 15 เลํมๆ ละ 100 บาท
จานวน 35,000 เลํม
(2) จัดจ๎างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพรํเรื่องหลักสูตรฯ 10 ฉบับ

ฉบับละ 20 บาท จานวน 100,000 ฉบับ

1-4

ม.ปลาย/
ศักยภาพ

สพฐ.

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/ปฏิรปู
หลักสูตร

สวก.

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

(3) จัดจ๎างทาสื่อวีดทิ ัศน์เผยแพรํ
5. นิเทศ กากับ ติดตาม การนาหลักสูตรแกนกลาง
สูํการปฏิบัติ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทงั้ ระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพือ่ เตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้

เขตพืน้ ที่การศึกษา
ทุกเขต โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู๎เรียนทุกคนมี

30,330,500

3

30,330,500

19,080,500

6,200,000

6,200,000

1-2

6,000,000

6,000,000

2

11,250,000

คุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะศตวรรษที่ พืน้ ฐานมีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะ
21 ด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning

ศตวรรษที่ 21 ด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎

Innovation Skills)

(Learning and Innovation Skills)

ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านการเรียนรู๎

2.ร๎อยละของ สพท. ได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพ

และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)

ความสามารถ และทักษะศตวรรษที่ 21 ด๎าน

ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านการเรียนรู๎

280,000

1.ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้น

และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)

1.1 รวบรวมเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎

280,000

การเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills)

และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
1.2 จัดทาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
ด๎านทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills) สูํระดับสถานศึกษา/ห๎องเรียน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
ด๎านทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills)
2.1 จัดจ๎างพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
ด๎านทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills)
2.2 การจัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาสื่อ /
นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ

6,750,000

6,750,000

1

ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะการเรียนรู๎และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ตามสภาพความต๎องการจาเป็น
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดทิ ัศน์
รวบรวมเทคนิควิธีการพัฒนาผู๎เรียนที่มี

2,200,000

2-3

2,200,000

ความครอบคลุมด๎านคุณลักษณะ ความสามารถ
และทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ให๎มีความหลากหลาย
และทันยุคทันสมัย
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโรงเรียนในภูมิภาคตําง ๆ เพือ่ สร๎าง
เป็นเครือขํายสังคมแหํงการเรียนรู๎ (Learning
Community) ด๎านทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม
(Learning and Innovation Skills) เพือ่ เตรียมผู๎เรียน
ให๎สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในระดับ
เขตพืน้ ที่การศึกษา/สถานศึกษา
-จัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาเป็นเครือขํายสังคม
แหํงการเรียนรู๎ (Learning Community)

4,500,000

4,500,000

1

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

ด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills) เพือ่ เตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎อง
กับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะการเรียนรู๎และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
3,980,500

3,980,500

2

500,000

500,000

2-3

200,000

200,000

4

22,440,600

22,440,600

9,177,600

13,263,000

1-4

30,204,300

30,204,300

18,954,300

11,250,000

1-4

กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กิจกรรมที่ 6 กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
6.1 การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎เครื่อง
มือให๎กบั ศึกษานิเทศก์ทุกเขตพืน้ ที่การศึกษาโดยกากับ
ติดตามผํานระบบ online
6.2 ปฏิบัตกิ ารภาคสนามโดยเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสํวนกลาง
โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา

เชิงปริมาณ/และเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/และเชิงคุณภาพ

กิจกรรมที่ 1 การวิจยั และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

- สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาจานวน

รายงานการศึกษาวิจยั

ให๎เข๎มแข็งและยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงเขตพืน้ ที่การศึกษา

225 เขต มีสถานศึกษาพอเพียง ผํานการ
ประเมินเพิม่ ขึ้นอีกและมีศูนย์การเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาครบทุกเขต

1) มีรายงานการศึกษาวิจยั และแผนการทางาน
ของเขตพืน้ ที่ที่มีคุณภาพ
2) จานวนการดาเนินการที่สามารถเป็นแบบ

กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัตกิ ารการจัดกิจกรรมที่
นาไปสูํสถานศึกษาพอเพียง

พืน้ ที่การศึกษา

อยํางได๎

กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฎิบัตกิ ารมุํงสูํการขยายผล

3) ดาเนินการขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษา
พอเพียง 225 เขต

สถานศึกษาพอเพียง

4) ดาเนินการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การเรียนรู๎

กิจกรรมที่ 5 การสํงเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนขยายผลของเขตพืน้ ที่การศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 225 เขต

กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
กิจกรรมที่ 7 การเผยแพรํและประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทุกโรงเรียน

ผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติอยูใํ น

1. ศึกษาวิจยั เทคนิค/วิธีการ/สื่อที่สํงผลตํอ
การจัดการเรียนรู๎เชิงกระบวนการ

และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกเขตได๎รับ

อันดับที่สูงขึ้น

2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู๎

เชิงกระบวนการ

เชิงกระบวนการ
3. พัฒนาศูนย์เครือขํายระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ด๎านการจัดการเรียนรู๎เชิงกระบวนการใน 183 เขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
4. พัฒนาคลังรวบรวม Best Practice ด๎านการ
จัดการเรียนรู๎เชิงกระบวนการและเผยแพรํผํานระบบ
Online
5. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู๎เชิงกระบวนการ

การพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนาหนังสือเรียนเพือ่ การเรียนรู้ในห้องเรียน
5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตรวจประเมิน
คุณภาพ
สื่อการเรียนรู๎ของสานักพิมพ์เอกชน
กิจกรรม 1 ตรวจประเมินคุณภาพสื่อฯ สานักพิมพ์
เอกชน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม
33,385,100

*ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู๎

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

33,385,100

33,385,100

12,685,100

12,685,100

1-4

700,000

700,000

2-3

20,000,000

20,000,000

1-4

30,483,000

18,236,200

ไมํน๎อยกวํา 200 รายการ
*พัฒนารูปแบบและระบบการตรวจฯ
ระบบการตรวจฯ

กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนารูปแบบและระบบการ
ตรวจฯ
กิจกรรม 3 ประชุม "หลักภาษาไทย : บรรทัดฐานที่
ควรกาหนดใช๎ในหลักสูตรและหนังสือเรียน"
5.2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามนโยบายการ
สนับสนุน ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

*สถานศึกษามีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพสาหรับ
เลือกใช๎ตามนโยบายฯ *บุคลากรของ สพท. มี
ความรู๎ความ สามารถในการผลิตสื่อฯ

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนมีหนังสือเรียนที่มี
คุณภาพแจกนักเรียนกํอนเปิดภาคเรียน

กิจกรรม 1 ติดตามสภาพปัญหาการดาเนินงาน
เกีย่ วกับการเลือก การใช๎ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตาม
นโยบายการสนับสนุนคําใช๎จาํ ยฯ
กิจกรรม 2 จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องการผลิตสื่อการ
เรียนรู๎ แกํบุคลากรของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
5.3 โครงการพัฒนาหนังสือเรียนหรือชุดสื่อการเรียนรู้
กิจกรรม 1 จัดทาหนังสืออํานเพิม่ เติมและชุดสื่อเสริม
การเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ

*สถานศึกษามีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ
*สถานศึกษามีสื่อเสริมการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัย

กิจกรรม 2 จัดทาบทเรียนออนไลน์ เพือ่ ให๎ผู๎เรียนใช๎
ศึกษา วัดและประเมินผลได๎

* ข๎อสารสนเทศการจัดทาหนังสือเรียนของ
ตํางประเทศ

กิจกรรม 3 จัดทา Key Concept และอบรมพัฒนา
ผู๎ตรวจ ผู๎เขียน บรรณาธิการ และผู๎ผลิตสื่อฯ
กิจกรรม 4 โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาหนังสือเรียนสุข
ศึกษาฯ ชั้น ม.1-6 ภายใต๎ความรํวมมือ สพฐ.+สสส.
กิจกรรม 5 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ศิลปะในการ
จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กิจกรรม 6 ศึกษารูปแบบหนังสือเรียนของตํางประเทศ
โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

สพป. 183 เขต สพม. 42 เขต
สถานศึกษาในสังกัด

- ร้อยละของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

1. กิจกรรม พัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตาม

มีความรู๎ความเข๎าใจในแนวปฏิบัติ

หลักสูตร
2. กิจกรรม พัฒนาบุคลากรการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎

เทคนิควิธีการการวัดและประเมินผล

ของเขตพืน้ ที่การศึกษา
3. กิจกรรม พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ที่เสริมสร๎างทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

การปฏิบัตไิ ด๎
- จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข๎า
ศึกษาตํอในสถาบันอุดมศึกษาด๎วยระบบ

4. กิจกรรม พัฒนาคลังความรู๎ดา๎ นการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ในชั้นเรียน

คุณธรรม

การเรียนรู๎และสามารถนาสูํ

30,483,000

12,246,800

1-4

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

5. กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลที่สํงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
6. กิจกรรม สํงเสริมนักเรียนผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บาเพ็ญประโยชน์เข๎าศึกษาตํอในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
7. กิจกรรม ศึกษาดูงานระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎/การปลูกฝังคุณธรรม
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1. พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนให๎เป็นห๎องสมุด 3 ดี
(พัฒนาโรงเรียนต๎นแบบห๎องสมุดมีชีวิต 466

1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. อยํางน๎อย

1. สพป./ สพม. ทุกแหํง 225

โรงเรียน ให๎มีความยัง่ ยืน / ขยายผลการพัฒนา

เขตพืน้ ที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน

เขตมีการดาเนินงานสํงเสริม

ไปยังโรงเรียนใกล๎เคียง อยํางน๎อย 1 โรงเรียน--

จานวน 466 โรงเรียน ได๎รับการ

นิสัยรักการอํานและพัฒนา

โรงเรียนเครือขํายคูํพัฒนา / ขยายผลการพัฒนา

พัฒนาห๎องสมุดเพือ่ เป็นต๎นแบบ

ห๎องสมุดโรงเรียน และสามารถ

ในลักษณะทั้งเขตพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่การศึกษา

และขยายผลไปยังโรงเรียนใกล๎เคียง

เป็นต๎นแบบได๎ อยํางน๎อย เขตละ

ที่สมัครใจเข๎ารํวมโครงการ/ พัฒนาเครือขําย)

2. นักเรียนทุกเขตพืน้ ที่การศึกษา

1 โรงเรียน

ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. / จัดสรรสนับสนุน

225 เขต มีความรู๎ เทคนิค วิธี

2. มีหนังสิอชนะการประกวด

โรงเรียนในโครงการและโรงเรียนที่ได๎รับภัยพิบัติ)

การอํานอยํางมีกลยุทธ์ เพือ่ เป็น

ไมํน๎อยกวํา 40 เรื่อง เผยแพรํ

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สํงเสริมนิสัยรักการอําน

เครื่องมือในการศึกษาค๎นคว๎า และ

ตํอครู นักเรียน

2.1 สํงเสริมสนับสนุนสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

การเรียนรู๎ตลอดชีวิต

3. ผู๎ได๎รับรางวัล ได๎แกํ

สาหรับขับเคลื่อนการดาเนินงานสํงเสริมนิสัย

3. นักเรียนสังกัด สพฐ. ใน 225

สานักพิมพ์ ผู๎จดั พิมพ์ ผู๎เขียน

รักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน และ

เขตพืน้ ที่การศึกษา มีนิสัยรักการอําน

ผู๎วาดภาพประกอบ จานวน

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเขตพืน้ ที่การศึกษา

การค๎นคว๎า

ไมํน๎อยกวํา 100 คน สร๎างสรรค์

(สํงเสริมการกาหนดเวลาการอํานหนังสือนอกเหนือ

ผลงานที่มีคุณภาพ

จากหนังสือเรียน/จัดตัง้ ชมรมหรือชุมนุมด๎านการ

4. สพป/ สพม. ทุกเขตมีงบประมาณ
เพียงพอ พร๎อมแนวทางการ

สํงเสริมการอํานและเครือขํายด๎านบรรณารักษ์ /

ดาเนินงาน สาหรับขับเคลื่อน

พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบ

สํงเสริมนิสัยรักการอํานทุกระดับเริ่มตัง้ แตํปฐมวัย /

การดาเนินงานสํงเสริมนิสัยรัก

เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน

ยกระดับความสามารถด๎านการอําน การเขียน และ

การอํานและพัฒนาห๎องสมุด

และพัฒนาห๎องสมุด ร๎อยละ 60

การรู๎สารสนเทศของนักเรียน/ บูรณาการการ

5. นักเรียน ครู ผู๎เกีย่ วข๎อง มีหนังสือที่ดี

สํงเสริมนิสัยรักการอํานและการใช๎ห๎องสมุดใน

มีคุณภาพอํานและค๎นคว๎า ผํานทางการประกวด

ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ / สํงเสริมให๎มีการทาวิจยั

หนังสือดีเดํน จานวน ไมํน๎อยกวํา 44 รางวัล

4. นักเรียนในโรงเรียนในโครงการ

1.โรงเรียน สพฐ. ขนาดกลาง

ด๎านการสํงเสริมนิสัยรักการอําน การยกระดับ

ได๎รับการพัฒนาห๎องสมุดให๎มี

คุณภาพการอําน และการพัฒนาห๎องสมุด)

มาตรฐานในลักษณะห๎องสมุด

2.2 สํงเสริมการอํานสูํการคิดวิเคราะห์ และเขียน

3 ดี ที่มีมาตรฐาน เพือ่ เป็นแหลํง
ศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน ครู

2.3 ถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ
ที่ดดี า๎ นการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน การค๎นคว๎าเพือ่

2. นักเรียนโรงเรียนในโครงการ

และการพัฒนาห๎องสมุด และจัดทาต๎นฉบับและ

ความเพลิดเพลิน การใช๎เวลาวํางให๎เกิด

พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบ

จัดพิมพ์เผยแพรํ

ประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎

ใช๎การอํานใช๎การอําน การค๎นคว๎า

2.4 ประสานแผนการดาเนินงานสํงเสริมนิสัย

2. นักเรียนมีกลยุทธ์ในการอํานอยํางคิด

เพือ่ พัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง

รักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน ปี 2559

วิเคราะห์เพือ่ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎

3. นักเรียนใช๎การอํานเชิง

วางแผนการดาเนินงาน ปี 2559 และ 2560 /

3. นักเรียนมีทักษะการรับรู๎ เข๎าถึงและใช๎

วิเคราะห์ในการพัฒนาการเรียน

ประเมินผลการดาเนินงาน ปี 2558 รํวมกับ

ประโยชน์จากสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ

ของตนเอง

ศึกษานิเทศก์สํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนา

และจริยธรรม

4. ครุในโรงเรียนในโครงการ

ห๎องสมุดโรงเรียน

4. ครู ครูบรรณารักษ์มีเครื่องมือชํวยในการใช๎

มีเทคนิควิธีการสอนอํานเชิง

105,843,900
57,214,000

105,843,900
57,214,000

33,393,900

37,999,000

37,999,000

11,629,000

26,370,000

11,134,000

46,080,000
46,080,000

26,370,000

1- 4

1-4

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

3. การสํงเสริมให๎มีหนังสือและสื่อสํงเสริมการอําน

กิจกรรมสํงเสริมการอําน และเทคนิควิธีสอน

วิเคราะห์ และใช๎กจิ กรรมสํงเสริม

ที่ดมี ีคุณภาพ (จัดประกวดหนังสือดีเดํน )

เพือ่ ให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน

การอํานและการใช๎ห๎องสมุด

4. การจัดการสารสนเทศ

คิดวิเคราะห์

พัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน

4.2 พัฒนาเว็บไซต์สานักวิชาการและมาตรฐานฯ

5. สพป/ สพม. ทุกแหํงมีการดาเนินงานเพือ่
สนับสนุนให๎โรงเรียนมีการใช๎กจิ กรรมสํงเสริม

4.3 จ๎างเหมาบริการบรรณารักษ์ห๎องสมุด สวก.

การอํานและการใช๎ห๎องสมุด เพือ่ สํงเสริมการจัด

4.1 จัดทาและเผยแพรํวารสารวิชาการ

5. ความรํวมมือกับหนํวยงานด๎านการสํงเสริม

การเรียนรู๎

นิสัยรักการอํานและการพัฒนาห๎องสมุด

6. ผู๎เกีย่ วข๎องในการผลิตหนังสือมีความกระตือ

6. การติดตามประเมินผลและการยกยํองเชิดชู

รือร๎นและจิตสานึกในการผลิตหนังสือ

เกียรติดา๎ นการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและการ

ดีมีคุณภาพซึ่งจะสํงผลตํอประโยชน์ของ

พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน

นักเรียนและครูมีหนังสือดีมีคุณภาพอําน

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

2,520,000

2,520,000

2,520,000

1-2

2,750,000

2,750,000

2,750,000

1-4

4,000,000

4,000,000

4,000,000

1-4

1,360,900

1,360,900

1,360,900

3-4

30,872,500

30,872,500

18,469,200

12,403,300

13,566,400

13,566,400

6,506,400

7,060,000

425,000

425,000

425,000

245,000

245,000

245,000

1-2

180,000

180,000

180,000

4

6.1 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
6.2 คัดเลือกผู๎อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา ที่
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาประสบผลสาเร็จด๎านการสํงเสริมนิสัย
รักการอํานและการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน
โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย12
ประการสู่การปฏิบัติ
1. กิจกรรม ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียสพป.
นรู๎ 183 เขต
สพม. 42 เขต
ที่เสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการที่มีประสิทธิภาพ

- จานวนสถานศึกษาที่มีกจิ กรรมที่เสริมสร๎าง

2. กิจกรรม อบรมพัฒนาครูเกีย่ วกับพัฒนาจิต 4 ด๎านของ สถานศึกษาในสังกัด

สามารถเป็นแบบอยํางได๎

เด็กและเยาวชนเพื่อให๎เกิดพฤติกรรมคํานิยมหลัก 12 ประการ

- ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือก

3. กิจกรรม สํงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานที่เสริมสร๎าง

ตามลักษณะของคํานิยมหลักของคนไทย 12

คํานิยมหลัก 12 ประการให๎แกํเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. กิจกรรม คัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาตามลักษณะของ

ประการ

1-4

คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดแี ละ

คํานิยมหลัก 12 ประการ
5. กิจกรรม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่เสริมสร๎าง
คํานิยมหลัก 12 ประการที่ดแี ละสามารถเป็นต๎นแบบได๎
6. กิจกรรม ติดตามการดาเนินงานที่เสริมสร๎างคํานิยมหลัก
12 ประการของเขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา
7. กิจกรรม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เสริมสร๎าง
คํานิยมที่มีประสิทธิภาพของประเทศต๎นแบบ
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานสู่การปฏิบัตใิ นสถานศึกษา
1. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1 จัดพิมพ์และเผยแพรํเอกสาร แนวทาง
การจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

สพท. โรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสมีแนวทางการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา

โรงเรียนที่จดั การศึกษารํวมกับสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษาชัดเจน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

เพือ่ ให๎ได๎ข๎อมูลการจัดการศึกษาเรียนทวิศึกษา

ขึ้น ทวิศึกษาชัดเจนขึ้น

1.2 ติดตามสภาพการจัดการเรียนรํวมหลักสูตร

ในสถานศึกษา

สพฐ. มีรายงานการดาเนินงานของโรงเรียนที่

อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

จัดการศึกษาทวิศึกษา

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

2. การจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

ไตรมาส

338,000

338,000

338,000

180,000

180,000

180,000

1-2

158,000

158,000

158,000

3

12,803,400

12,803,400

5,743,400

2,040,000

2,040,000

2,040,000

1

1,520,000

2

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สาขาธุรกิจค้าปลีก
2.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด๎านพาณิชยกรรม

โรงเรียนมีงบประมาณเพือ่ การจัดกิจกรรม

สาขาธุรกิจค๎าปลีก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ -ก๎อง
อนุสรณ์ จ.ภูเก็ต

การเรียนการสอนตามหลักสูตร

โรงเรียนใช๎งบประมาณตามแผน ร๎อยละ 100

2.2 ดาเนินการวิจยั ผลการจัดการเรียนการสอนด๎าน
พาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค๎าปลีก
3. การจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทา

7,060,000

3.1 จัดสรรงบประมาณให๎เขตพืน้ ที่การศึกษาประชุม

เขตพืน้ ที่การศึกษามีข๎อมูลตลาดงานเชิงพืน้ ที่

1. เขตพืน้ ที่การศึกษามีข๎อมูลด๎านอาชีพ

ระดมความคิดเห็นเส๎นทางการจัดการศึกษาเพือ่ การมี

เพือ่ ใช๎ประกอบการวางแผนจัดทาแผนพัฒนา

สอดคล๎องกับความต๎องการตลาดงานในท๎องถิ่น

งานทาจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค กศ.

การศึกษาของเขตพืน้ ที่ และสร๎างความรํวมมือ

2. สพท. มีแนวทางความรํวมมือกับหนํวยงานภาค

กับหนํวยงานภาคธุรกิจ/เอกชน

ธุรกิจ/เอกชน เพือ่ สํงเสริมการจัด กศ. ด๎านอาชีพ

3.2 จัดสรรงบประมาณให๎เขตพืน้ ที่

เขตพืน้ ที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่

เขตพืน้ ที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา

1,520,000

1,520,000

การศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเพือ่

สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานใน

การมีงานทาระดับจังหวัด

ปัจจุบันและแนวโน๎มในอนาคต ตามทิศทาง
สถานศึกษามีแนวทางการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาเพือ่ พัฒนาผู๎เรียนตามกลุํมอาชีพตํางๆ
ได๎

5,743,400

5,743,400

สถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่สามารถพัฒาผู๎เรียนให๎มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน ใน
ชุมชน ท๎องถิ่นนักเรียนเรียนแผนการเรียนอาชีพ
มากขึ้น

2,700,000

2,700,000

2,700,000

800,000

800,000

800,000

85,471,000

85,471,000

3.3 ประชุมปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ จัดกลุํมอาชีพ จัดทา
หลักสูตร แนวการจัดการเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่ให๎
ผู๎เรียนได๎มี

การพัฒนาจังหวัดและประเทศ
เอกสารการจัดทาหลักสูตร

5,743,400

2

ความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านอาชีพอยํางครบวงจร
ควบคูํกบั การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให๎เหมาะสมตามชํวงวัย
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให๎เขตพืน้ ที่การศึกษา
รํวมกับโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎อง
กับอาชีพ ตามความต๎องการของตลาดแรงงาน ในชุมชน
ท๎องถิ่น

เขตพืน้ ที่การศึกษามีงบประมาณที่จะสนับสนุน
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับ
อาชีพผู๎ปกครองและนักเรียนมีทัศนคติที่ดตี อํ การ
เรียนอาชีพของผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษา

3.5 ประชาสัมพันธ์ปรับทัศนคติของผู๎ปกครองและผู๎เรียน
ให๎เห็นความสาคัญของการเรียนอาชีพ
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85,471,000
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โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์
กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การศึกษา
1. การจัดสรรครุภัณฑ์และวัสดุ

778,717,300

778,717,300

778,717,300

778,717,300

778,717,300

778,717,300

จานวน 4,753 โรงเรียน

1 โรงเรียน 4,753 โรง ได๎รับจัดสรรระบบ

721,864,000

721,864,000

721,864,000

1) MCC1

จานวน 479 โรงเรียน

คอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ทดแทนสาหรับ

22,034,000

22,034,000

22,034,000

2) MCC2

จานวน 1,087 โรงเรียน

ห๎องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

65,220,000

65,220,000

65,220,000

3) PCL10

123,240,000

123,240,000

123,240,000

4) PCL20

จานวน 948 โรงเรียน
จานวน 1,524 โรงเรียน

2.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลุํมเป้าหมายใช๎

304,800,000

304,800,000

304,800,000

5) MCL30

จานวน 624 โรงเรียน

คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

174,720,000

174,720,000

174,720,000

1.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ทดแทน
สาหรับโรงเรียน

1

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/ปฏิรปู
หลักสูตร

สพฐ.

พัฒนาคุณภาพ/
คอมพิวเตอร์

สทร.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
6) MCL40

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

จานวน 91 โรงเรียน

1.2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลุํมเป้าหมายใช๎ดว๎ ย

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) เครื่องโทรทัศน์สี LED ขนาดไมํต่ากวํา 50 นิ้ว

เทคโนโลยีทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book 2 in 1
3) ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System)
พร๎อม Application สาหรับโรงเรียน
กิจกรรมบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

โครงการเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ์

จานวน 1,181 เครื่อง
จานวน 1,181 เครื่อง
จานวน 1,181 license
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณืให้
สามารถใช้การได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจ่าย
รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

หน่วยงานที่รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น

สพฐ.

สพป./สพม.

สถานศึกษา

31,850,000

31,850,000

31,850,000

56,853,300

56,853,300

56,853,300

29,525,000
24,801,000
2,527,300

29,525,000
24,801,000
2,527,300

29,525,000
24,801,000
2,527,300

228,785,000

228,785,000

228,785,000

57,196,300

57196300

57,196,300

ไตรมาส

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1
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พัฒนาคุณภาพ/
คอมพิวเตอร์

พัฒนาคุณภาพ/
คอมพิวเตอร์

สทร.

สนผ.

