
 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา

รวมทั้งสิน้  4,431,212,900  3,343,622,300  974,332,500        25,733,300     87,524,800  2,083,211,500   1,004,061,800  1,343,939,600

1. การจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
1. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 225 ด าเนินการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

      202,695,600       194,113,800          8,581,800        74,034,700          75,956,800        52,704,100

 โครงการ การศึกษาสํูประชาคมอาเซียน

103,778,400 100,831,900 2,946,500 17,262,300 61,295,300 25,220,800 เตรียมความพร๎อม

อาเซียน/

จัดการศึกษา

อาเซียน

 สวก.

1. วิจยัและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่

เน๎นอาเซียน การจดัการเรียนร๎ู และส่ือการเรียนร๎ูเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาที่เน๎นอาเซียน การจดัการ

เรียนร๎ู และส่ือการเรียนร๎ู เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน

1. ได๎รูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นอาเซียน 

การจดัการเรียนร๎ู ส่ือการเรียนร๎ูเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน

3,506,800 3,506,800 2-3

 2. สํงเสริมและสร๎างความเข๎มแข็งในการเตรียมพร๎อมสํู

ประชาคมอาเซียน ให๎แก ํเขตพืน้ที่การศึกษาและศูนย์

อาเซียนศึกษา

 2. สพป. และ สพม. 225 เขต มีความความ

เข๎มแข็งในการเตรียมคนสํูประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนต๎นแบบ การพัฒนาสํูประชาคมอาเซียน

ทุกโรงมีความเข๎มแข็งและเป็นโรงเรียนต๎นแบบ/

แหลํงการเรียนร๎ูเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน

61,295,300 61,295,300 1

3. สํงเสริมเครือขํายความรํวมมือระหวํางโรงเรียนทั้งใน

และตํางประเทศ

3. ผ๎ูบริหาร ครู ผ๎ูเรียน ศึกษานิเทศก ์และ

นักวิชาการศึกษาได๎แลกเปล่ียนเรียนร๎ู และศึกษา

ดูงานเกีย่วกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํู

ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน

และประเทศคํูเจรจาอาเซียน

309,000 2,946,500 3,255,500 4

4. สํงเสริมและสนับสนุนการน า ASEAN Curriculum 

Sourcebook สํูการปฏิบัติ

4. สพป. และ สพม. ทุกเขต สํงเสริมให๎โรงเรียน

ที่อยูใํนสังกดัจดัการเรียนร๎ู และพัฒนาส่ือฯ/

แหลํงการเรียนร๎ูที่สอดคล๎องกบั ASEAN 

Curriculum Sourcebook รวมทั้งนิเทศ ก ากบั 

ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน

25,220,800 25,220,800 1

5. จดัท าเอกสารหลักสูตร การจดัการเรียนร๎ู ส่ือการเรียนร๎ู

ส าหรับเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล

5. ได๎เอกสารหลักสูตร การจดัการเรียนร๎ู ส่ือการ

เรียนร๎ู เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับ

เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล

10,500,000 10,500,000 3

 โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิง

เศรษฐศาสตร ์(Economic Literacy) และเศรษฐกิจ

อาเซียนในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

33,968,500 32,221,200 1,747,300 19,907,000 14,061,500 1-4 เตรียมความพร๎อม

อาเซียน/

จัดการศึกษา

อาเซียน

 สวก

  กิจกรรมที ่1 ประชุมก าหนดแผนปฏิบัติการสํงเสริมการ

เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียน

ผ๎ูบริหารการศึกษา และครูผ๎ูสอน ครู ศึกษานิเทศก ์225 เขต มีความร๎ู

  กิจกรรมที ่2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจดัการเรียน

การสอนเศรษฐศาสตร์การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ทุกเขตพืน้ที่การศึกษา ความเข๎าใจเชิง เศรษฐศาสตร์ (Economic 

Literacy) และเศรษฐกจิอาเซียนในการจดั

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ไตรมาส  แหล่งเงิน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

  กิจกรรมที ่3 พัฒนาความร๎ูความเข๎าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Literacy) การเรียนร๎ูทางการเงิน (Financial

 Literacy)  และเศรษฐกจิอาเซียนในการจดัการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

ผ๎ูบริหารการศึกษา และครูผ๎ูสอนมีความร๎ูและ

ความตระหนักในด๎านเศรษฐศาสตร์และ

เศรษฐกจิอาเซียน ให๎มีวิสัยทัศน์ มุมมองและ

สมรรถนะการสอนส าหรับเตรียมเยาวชนให๎มี

พืน้ฐานอนัเพียงพอไว๎รองรับการเข๎าสํูประชาคม

อาเซียน

ร๎อยละ 100  ของ ครู ศึกษานิเทศกก์ลํุมเป้าหมาย

น าความร๎ูไปพัฒนานักเรียนให๎มีความร๎ูได๎อยาํงมี

ประสิทธิภาพ

  กิจกรรมที ่4 จดัคํายสร๎างสรรค์พัฒนาการเรียนร๎ูทาง

การเงินและเศรษฐกจิอาเซียน

  กิจกรรมที ่5 การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา

พัฒนาการเรียนร๎ูเชิงเศรษฐศาสตร์ การเงิน และเศรษฐกจิ

อาเซียน

  กิจกรรมที ่6 สรรหา/พัฒนาส่ือการเรียนร๎ูสังคมศึกษา

ด๎านความร๎ูความเข๎าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Literacy) การเรียนร๎ูทางการเงิน (Financial Literacy) 

และเศรษฐกจิอาเซียน

  กิจกรรมที ่7 การศึกษาดูงานการจดักจิกรรมการเรียน

การสอนสังคมศึกษาด๎านความร๎ูความเข๎าใจเชิง

เศรษฐศาสตร์การเรียนร๎ูทางการเงิน และเศรษฐกจิอาเซียน

กิจกรรมยอ่ย จดัการศึกษาเพ่ือเตรยีมคนเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (Education Hub/ประชาคมอาเซียน)

        64,948,700         61,060,700          3,888,000 36,865,400       600,000             27,483,300       เตรยีมความพรอ้ม

อาเซียน/จัด

การศึกษาอาเซียน

สมป.

1. กจิกรรมการตํอยอดและพัฒนาโรงเรียนต๎นแบบอยาํง

ยัง่ยนื ในโครงการ Education Hub

58,003,500         54,115,500         3,888,000          29,920,200         600,000               27,483,300         

  1.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการห๎องเรียนพิเศษ 4,183,300           4,183,300           4,183,300          

      (1) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 

Education Hub

14 โรงเรียนในโครงการ Education Hub ร๎อยละ 100ของโรงเรียนในโครงการมีความเข๎มแข็ง 203,400             203,400             203,400             1

      (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบูรณาการ

แผนปฏิบัติการของโครงการ Education Hub

608,200             608,200             608,200             1

      (3) การทบทวนยทุธศาสตร์โรงเรียนในโครงการ 

Education Hub

538,200             538,200             538,200             1

      (4) การติดตามโรงเรียนโครงการ Education Hub 980,000             980,000             980,000             1-4

      (5) จดัสรร งปม. ให๎โรงเรียนที่เป็นเจา๎ภาพในการจดั

กจิกรรมคํายวิชาการประจ าปี 2559 ส าหรับผ๎ูบริหาร ครู 

และนักเรียนในโครงการ Education Hub (Academic 

Festival 2016)

1,500,000           1,500,000           1,500,000          1

     (6) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่วิพากษ์เอกสาร

มาตรฐานแนวทางการด าเนินงานโครงการ Education 

Hub

198,200             198,200             198,200             1

     (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เรียบเรียงเอกสาร

มาตรฐานแนวทางการด าเนินงานโครงการ Education 

Hub

155,300             155,300             155,300             2

  1.2 การพัฒนาหลักสูตร 14,000,400         14,000,400         2,016,400          11,984,000         



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

      (1) การพัฒนาหลักสูตร Cambridge ในโปรแกรม

นานาชาติ

จ านวน 14 โรงเรียนในโครงการ Education Hub ร๎อยละ 100 ของหลักสูตรที่พัฒนาได๎มาตรฐาน

ระดับนานาชาติให๎มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

258,200             258,200             258,200             2

      (2) การพัฒนาหลักสูตรพหุภาษาและวิทย์-คณิตสอง

ภาษา

258,200             258,200             258,200             2

      (3) จดัจา๎งท าวิจยัโครงการ Education Hub 1,500,000           1,500,000           1,500,000          1
      (4) จดัสรรงบประมาณเพือ่พัฒนาส่ือการเรียนการ

สอนจากตํางประเทศ และพัฒนาศูนยอ์จัฉริยภาพ

10,584,000         10,584,000         10,584,000         1

      (5) จดัสรรงบประมาณให๎โรงเรียนในโครงการ

ด าเนินการพัฒนาครูชาวตํางประเทศ 14 โรงเรียน

1,400,000           1,400,000           1,400,000          1

  1.3 การพัฒนาบุคลากร 39,819,800         35,931,800         3,888,000          23,720,500         600,000               15,499,300         

       (1) การพัฒนาศักยภาพผ๎ูบริหารในการบริหาร

จดัการห๎องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub

ผ๎ูบริหาร ครู บุคลากร โครงการEducation Hub

 จ านวน 14 โรงเรียน

ร๎อยละ 100   ของบุคลากรกลํุมเป้าหมายมี

ความสามารถใช๎ภาษาองักฤษในการส่ือสารและ

การสอน

1,445,200           272,200             1,173,000          3-4

           (1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 วัน 272,200             272,200             272,200             

           (1.2) ศึกษาดูงาน ณ ตํางประเทศ 1,173,000           1,173,000          1,173,000          

       (2) การพัฒนาครูและผ๎ูจดัการโครงการ Education

 Hub

1,875,600           1,875,600           3-4

           (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 272,200             272,200             272,200             

           (2.2) จดัสรรงบประมาณในการพัฒนาครูให๎ฝึก

ปฏิบัติการพัฒนาการสอนของครู โดยใช๎ภาษาองักฤษ ณ 

มหาวิทยาลัยในประเทศ

1,500,000           1,500,000           1,500,000          

            (2.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการฝึกปฏิบัติ 103,400             103,400             103,400             

        (3) พัฒนาเครือขํายทางวิชาการกบัโรงเรียนใน

ตํางประเทศตามโครงการความรํวมมือ (Sister school)

 ครูไทยและออสเตรเลีย คณะท างานโครงการ 

Education Hub

998,600             998,600             3

            (3.1) พัฒนาเครือขํายทางวิชาการ 1,846,800           673,300             1,173,500          

                   (3.1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการความรํวมมือ

เพือ่แลกเปล่ียนทางวิชาการ (MOU)

348,500             348,500             348,500             

                   (3.1.2) ฝึกปฏิบัติการในโรงเรียนตาม

โครงการความรํวมมือ (MOU) กบัประเทศออสเตรเลีย 

(งบรายจาํยอืน่)

1,173,500           1,173,500          1,173,500          

                   (3.1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ

ฝึกปฏิบัติ

324,800             324,800             324,800             

            (3.2) ความรํวมมือแลกเปล่ียนครู และนักเรียน

ในโครงการ Education Hub ณ ประเทศออสเตรเลีย 

(Sister School)

1,506,800           325,300             1,181,500          

                  (3.2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 325,300             325,300             325,300             

                  (3.2.2) ฝึกปฏิบัติเร่ือง stem (คณิตศาสตร์)

 ตามโครงการความรํวมมือ (MOU) กบัประเทศ

ออสเตรเลีย (งบรายจาํยอืน่)

1,181,500           1,181,500          1,181,500          

        (4) พัฒนา สพม. ศน. และ ศน. จาก สพฐ.  สพม. 12 เขต ผ๎ูบริหาร และศึกษานิเทศก์ 186,800             186,800             1

             (4.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ท าแผนพัฒนา

โรงเรียนในโครงการ Education Hub

186,800             186,800             186,800             



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

         (5) การพัฒนาบุคลากรในโครงการ Education 

Hub ตามแผนพัฒนาตนเอง  IDP'sพัฒนาครูผ๎ูบริหาร ครู 

บุคลากร (ร.ร.ในโครงการ 14 โรง และโรงเรียนที่เตรียม

เข๎ารํวม โครงการ 154 โรง)

1. ผ๎ูบริหาร ครู บุคลากร ในโครงการ 14 ร.ร.   

2. ผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรที่จะเข๎ารํวมโครงการ   

 14 โรงเรียน

ร๎อยละ 100 ของบุคลากรกลํุมเป้าหมายได๎รับการ

พัฒนาตามความต๎องการจ าเป็นของแตํละบุคคล

30,998,600         30,998,600         15,499,300         15,499,300         1-4

        (6) จา๎งที่ปรึกษาโครงการ Education Hub 360,000             360,000            360,000             1

        (7) จา๎งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 1,000,000           1,000,000           1,000,000          1-2

        (8) จดัสรร งปม.คําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ

ให๎ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 12 

เขต

600,000             600,000             600,000               1

2. กจิกรรมการด าเนินงานเพือ่ขยายจ านวนโรงเรียนที่เข๎า

รํวมโครงการ Education Hub

6,945,200           6,945,200           6,945,200          

    2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เอกสารแนวทางการ

ประเมินความพร๎อมในการเข๎ารํวมโครงการ Education 

Hub

โรงเรียนที่มีความประสงค์และผํานเกณฑ์การ

ประเมินเข๎ารํวมโครงการ

257,800             257,800             257,800             1

    2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เรียบเรียงเอกสารแนว

ทางการประเมินความพร๎อมในการเข๎ารํวมโครงการ 

Education Hub

194,400             194,400             194,400             2

    2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบแนวทางและ

เคร่ืองมือการประเมินความพร๎อมในการเข๎ารํวมโครงการ 

Education Hub

272,200             272,200             272,200             1

    2.4 จดัพิมพ์หนังสือแบบประเมินความพร๎อมของ

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

    2.6 ประชุมกรรมการประเมินความพร๎อมของโรงเรียน

ที่จะเข๎ารํวมโครงการ Education Hub

347,000             347,000             347,000             2-3

    2.7 คําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของ

คณะท างานประเมินโรงเรียนที่ขอเข๎ารํวมโครงการ

3,480,200           3,480,200           3,480,200          2

    2.8 ประชุมสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์โรงเรียนที่สมัคร

เข๎ารํวมโครงการ Education Hub

853,800             853,800             853,800             4

โครงการประสิทธิผลกลยทุธ์
48,318,300         46,803,900         1,514,400          48,318,300         เตรียมความพร๎อม

อาเซียน/จัด

การศึกษาอาเซียน

สพฐ.

 2. สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่สอง 61,286,000 24,739,200 25,500,000 11,046,800 42,066,800 19,219,200 อาเซียน/ตปท.ที2่  สวก.

กิจกรรมที ่1 การสรา้งเสรมิความพรอ้มและความ

เข้มแข็งในการจดัการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศที่

สอง

13,741,100 13,741,100 810,300 12,930,800 1,3

1.1  จดัสรรโอนเงินให๎ศูนยเ์ครือขํายฯ 1.1 มีศูนยเ์ครือขํายฯ จ านวน 117 ศูนยใ์นทุก ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนที่เป็นศูนยเ์ครือขํายฯจดั

ภูมิภาคและเป็นแกนน าในการจดักจิกรรมวิชา กจิกรรมวิชาการเพือ่สํงเสริมการเรียนการสอน

การสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ ภาษาตํางประเทศที่สองให๎แกโํรงเรียนในเครือขําย

ที่สองตามแผนปฏิบัติการไปในทิศทางเดียวกนั ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว๎รํวมกนั

1.2  ประชุมสัมมนาศูนยเ์ครือขํายฯ ทุกศูนยท์ุกภาษา 1.2 ศูนยเ์ครือขํายฯ รํวมกนัก าหนดและ

จดัท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเรียน

ภาษาตํางประเทศที่สอง



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

1.3  การนิเทศติดตามการจดักจิกรรมวิชาการของศูนยฯ์ 1.3 ติดตามผลการจดักจิกรรมวิชาการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ

ของศูนยเ์ครือขํายฯ

กิจกรรมที ่2  การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้

ภาษาตา่งประเทศทีส่อง

30,371,100           3,856,100           25,500,000          1,015,000        30,371,100 2,3,4

2.1  อบรมความร๎ูทักษะภาษาและการสอนส าหรับครูที่

จบตรงวุฒิ/ไมํตรงวุฒิ (จนี เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝร่ังเศส 

รัสเซีย สเปน และภาษาอาเซียน)

2.1 ครูสอนภาษาตํางประเทศที่สองที่จบตรงวุฒิ/

ไมํตรงวุฒิ จ านวน 350 คน ได๎รับการอบรมเพือ่

เพิม่ศักยภาพด๎านภาษาและการสอนโดย

ประสานความมือกบัองค์กรเจา๎ของภาษา

 - ร๎อยละ 90 ของครูสอนภาษาตํางประเทศที่สองที่

เข๎ารับการอบรมได๎เพิม่พูนความร๎ูในด๎านภาษาและ

การสอนตามมาตรฐานเจา๎ของภาษา

2.2   พัฒนาศักยภาพครูประจ าการสอนภาษา ตปท. ที่

สอง ณ ประเทศเจา๎ของภาษาผํานความรํวมมือกบั องค์กร

เจา๎ของภาษา

2.2 ครูประจ าการสอนภาษาตํางประเทศได๎รับ

การพัฒนาศักยภาพอยาํงเข๎ม จ านวน 50 คน

 - ร๎อยละ 90 ของครูเจา๎ของภาษาสามารถจดัการ

เรียนการสอนในโรงเรียนได๎ตรงตามเป้าหมายที่

ก าหนด

2.3  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็น

ส าหรับครูอาสาสมัครเจา๎ของภาษา (จนี เกาหลี ญี่ปุ่น)

 2.3 สรรหาครูอาสาสมัครเจา๎ของภาษา (จนี 

เกาหลี และญี่ปุ่น) ที่มีคุณภาพประมาณ 750 คน

 มาจดัการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียนสังกดั 

สพฐ,

 - ความส าเร็จในการจดัสรรทุนศึกษาส าหรับการ

อบรมภาษาและการสอน

2.4  ผลิตครูสอนภาษาตํางประเทศที่สองที่จบวิชาเอก

ภาษาตํางประเทศที่สอง ฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย 

ญี่ปุ่น  เกาหลี เมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู/

อนิโดนีเซีย (จดัสรรทุนภายใต๎โครงการ ทุนศึกษาด๎านการ

สอนภาษาตํางประเทศที่สอง เพือ่ผลิตครูในสาขาวิชาที่

ขาดแคลน

2.4 การจดัสรรทุนศึกษาให๎กบับัณฑิตวิชาเอกา

ภาษาตํางประเทศที่สอง (ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน

ฝร่ังเศส สเปน รัสเซีย เมียนมาร์ เขมร เวียดนาม 

และมลายู) ส าหรับอบรมด๎านภาษาและการสอน 

(รํุน 3 - 150 ทุน) และศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 

(รํุน 4 - 150 ทุน)

จ านวน 150 ทุนส าหรับผ๎ูรับทุนรํุนที่ 3 และการ

จดัสรรทุนศึกษาส าหรับการศึกษาหลักสูตร ป .

บัณฑิตส าหรับครู

2.5  ประชุมสัมมนาผ๎ูรับทุนภาษาตํางประเทศที่สองรํุน 2 

และ3 (ผ๎ูรับทุนโครงการทุนศึกษาด๎านการสอน

ภาษาตํางประเทศที่สองฯ)

 2.5 ผ๎ูรับทุนรํุนที่ 2 จ านวน 150 คน ได๎รับการ

พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร๎อม และบรรจุ

เข๎ารับราชการครูในโรงเรียน สพฐ. /ติดตามและ

ประเมินผลการอบรมด๎านภาษาและการสอนของ

ผ๎ูรับทุนรํุนที่ 3

ผ๎ูรับทุนรํุนที่ 4 จ านวน 150 ทุน

2.6  การจดัห๎องเรียนน ารํองภาษาตํางประเทศที่สอง

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาแผนวิทยาศาสตร์/

คณิตศาสตร์/ภาษา (ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมันและ

ภาษารัสเซีย)

2.6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุก

โปรแกรมได๎มีโอกาสเรียนภาษารัสเซียและ

นักเรียนโปรแกรมวิทย์/คณิตศาสตร์ได๎มีโอกาส

เรียนภาษาฝร่ังเศสและเยอรมัน

 - ร๎อยละ 95 ของผ๎ูรับทุนด๎านภาษาตํางประเทศที่

สองรํุนที่ 2 มีความพร๎อมในการเข๎าสํูอาชีพครู

อยาํงมีประสิทธิภาพ/ความส าเร็จในการติดตามผล

การอบรมด๎านภาษาและการสอนของผ๎ูรับทุนรํุนที่ 3

กิจกรรมที ่3 การสรา้งเสรมิความเข้มแข็งทางวิชาการ 

และพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศทีส่องในผู้เรยีน

15,944,300 6,944,300 9,000,000 9,655,900 6,288,400 3,4

 3.1  จดัเวทีวิชาการ สัมมนาความร๎ู แสดงความสามารถ/

สาธิตผลงาน แขํงขัน/ประกวดความสามารถในเชิงบูรณา

การของผ๎ูเรียน

3.1 จดัเวทีวิชาการให๎นักเรียนได๎แสดงทักษะ

ความสามารถในเชิงวิชาการเข๎ารํวมประกวด/

แขํงขันทักษะภาษาตํางประเทศที่สองในเวที

ระดับประเทศ

 - ความส าเร็จในการจดัเวทีวิชาการในระดับ

ภูมิภาค/ระดับประเทศเพือ่จดัการแขํงขันทักษะ

ภาษา/ประกวดความสามารถภาษาในเชิงบูรณา

การของผ๎ูเรียน

 3.2  จดักจิกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษารํวมกบั

องค์กรเจา๎ของภาษาในลักษณะคํายภาษาแบบเข๎ม 

(ภาษาจนี เกาหลี ฝร่ังเศส เยอรมัน) และคํายพัฒนา  

ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช๎ภาษาตํางประเทศ ที่

สองเป็นส่ือกลาง (ภาษาญี่ปุ่น)

 3.2 นักเรียนได๎ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 

4 ทักษะแบบเข๎ม รวมทั้งได๎ฝึกทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับศตวรรษที่ 21 ด๎วยการใช๎ภาษา 

ตํางประเทศที่สองผํานกจิกรรมวิชาการใน

ลักษณะคํายภาษา

 - ความส าเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาในผ๎ูเรียน/

การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 

ด๎วยการใช๎ภาษาตํางประเทศที่สองเป็นส่ือผําน

กจิกรรมในลักษณะคํายภาษา



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

 3.3  พัฒนาโปรแกรมการเรียนร๎ูภาษาตํางประเทศที่สอง

ผําน Learning Application และ E-learning  Portal 

ระยะ 2

 3.3 ครู นักเรียน และผ๎ูสนใจสามารถเรียนร๎ูและ

ฝึกฝนภาษาตํางประเทศที่สองด๎วยตนเองผําน 

Learning Application และ E-learning Portal

 ระยะ 2

 - ความส าเร็จในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนร๎ู

ภาษาตํางประเทศที่สองด๎วยตนเองด๎วยLearning 

Application และE-learning Portal)

3.4  ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ่พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่สอง โดยความรํวมมือ

กบัสถาบันเกอเธํ (ภาษาเยอรมัน:ความหลากหลายทาง

ภาษากญุแจสํูความส าเร็จ)

3.4 องค์กรเจา๎ของภาษาและหนํวยงานที่

เกีย่วข๎องรํวมกนัหาทางออกในการจดัการเรียน

การสอนภาษาตํางประเทศโดยรวม รวมทั้งการ

จดัการเรียนภาษาเยอรมันให๎เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด

 - ความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมแลกเปล่ียน

เรียนร๎ูและสร๎างเครือขํายความรํวมมือของครู/

นักเรียนระหวํางสถานศึกษาในกลํุมประเทศอาเซียน

 3.5  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนร๎ูระหวํางเยาวชน-ครูคน

ไทยและเยาวชน-ครูจากประเทศอาเซียน

3.5 ครูนักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรํวมหรือท า

กจิกรรมการเรียนร๎ูรํวมกบัประเทศเพือ่นบ๎านใน

กลํุมอาเซียน

กิจกรรมที ่4 การเจรจาความรว่มมือและแลกเปลี่ยนการ

เยอืนระหว่างไทยและประเทศองค์กรเจา้ของภาษา

          1,031,800          1,031,800          1,031,800  3,4

  - การเจรจาความรํวมมือโครงการแลกเปล่ียนเพือ่

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่สอง

 - โครงการและความรํวมมือกบัองค์กรเจา๎ของ

ภาษาในการยกระดับคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนภาษาตํางประเทศที่สอง

 - ความส าเร็จในการสร๎างความรํวมมือกบัองค์กร

เจา๎ของภาษาในการสํงเสริมและพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาตํางประเทศที่สอง และสาน

ความสัมพันธ์อนัดีระหวํางองค์กร

กิจกรรมที ่5 : การแปลหนังสือและสื่อความรู้จากภูมิ

ปัญญาสากล

 - องค์ความร๎ูที่แปลมาจากภูมิปัญญาสากล 

จ านวน 2-3 เร่ือง

 - ความส าเร็จในการแปลและเผยแพรํองค์ความร๎ู

ที่แปลจากภูมิปัญญาสากล

            197,700             197,700            197,700 2

 โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
          5,669,300           5,308,100            361,200          5,669,300   1-4 อาเซียน/ตปท.

ที2่

 สพฐ.

3. โรงเรยีนประชาคมอาเซียน  21,760,000  21,760,000  5,100,000  4,800,000  11,860,000 อาเซียน/โรงเรยีน

ประชาคมอาเซียน
สนผ.

 1.  พัฒนาหลักสูตรเฉพาะในโรงเรียนประชาคมอาเซียน

ในเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

โรงเรียนกลํุมเป้าหมายใน 10 จงัหวัด 23 สพท. 

จ านวน 46 โรงเรียน

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนได๎รับการพัฒนาสํูความ

เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน

 4,426,000 4,426,000           2,026,000          2,400,000             1

 2. ประชุมสร๎างความเข๎าใจและการน าไปใช๎หลักสูตร

เฉพาะในเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

 5,140,000 5,140,000           2,740,000          2,400,000             1 

 3. การสร๎างความเข๎าใจของโรงเรียนประชาคมอาเซียนใน

เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนและปรับปรุงภูมิทัศน์และ

แหลํงเรียนร๎ูตามความต๎องการและบริบทของพืน้ที่นั้น ๆ

 9,200,000           9,200,000           9,200,000  1-2

 4. การสํงเสริมและสร๎างองค์ความร๎ูให๎กบัครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียนการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูกบักลํุม

ภาคีเครือขําย

 2,660,000 2,660,000          2,660,000          3

 5. นิเทศ ก ากบั ติดตาม และวิจยัผลการด าเนินการของ

คณะกรรมการกลาง

 334,000 334,000             334,000               3-4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
6,140,000          6,140,000          6,140,000         2-4

อาเซียน/โรงเรยีน

ประชาคมอาเซียน

สพฐ.



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

4. ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรยีม

ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษจาก

การประเมินระดบัชาตเิพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5

463,420,500 452,224,900 11,195,600 252,960,700 158,075,900 52,383,900 ภาคบังคับ/

ประถม

สภษ.

1. กิจกรรมตามนโยบายการจดัการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ

ของกระทรวงศึกษาธกิาร

100,147,200 100,147,200 100,147,200

1.1 พัฒนาครู 1. Professional Trainers 1. Core Trainers  สามารถเป็นวิทยากร 80,147,200 80,147,200 80,147,200 1-4
วิทยากรชาวตํางประเทศ 40 คน แกนน าได๎
2. Core Trainers ครูไทย 50 คน 2. Boost Camp (Teacher Training)
3. Boost Camp (Teacher Training) ครูไทย สามารถน าเทคนิคไปใช๎สอนได๎
4. นักเรียน 10,000 คน 
5. กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 รณรงค์สรา้งแรงจงูใจ (Motivation) ในการใช้

ภาษาอังกฤษ

 - นักเรียน ครู  และประชาชนทั่วไป  - นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปเห็น

ความส าคัญในการใช๎ภาษาองักฤษ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 1-4

1.3 พัฒนา Game-based learning  - นักเรียนในโครงการน ารํองใช๎เกม  - ร๎อยละ 80 ของนักเรียนในโครงการน ารํองฯ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1-4

ในการเรียนภาษาองักฤษ ใช๎เกมในการเรียนภาษาองักฤษ

2. กิจกรรมตามนโยบายยกระดบัมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของกระทรวงศึกษาธกิารและยทุธศาสตร ์สพฐ. ปี 2559

327,968,500 327,968,500 130,996,200 144,588,400 52,383,900

ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้

2.1 จดัท าแนวทางและส่ือสนับสนุนโรงเรียนจดักจิกรรมลด

เวลาเรียน เพิม่เวลาร๎ู เพือ่พัฒนาทักษะภาษาองักฤษ

- โรงเรียน 3,831 โรง  - นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได๎ดีขึ้น 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1-4

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

2.2 จดัการเรียนการสอนวิชาอืน่เป็นภาษาองักฤษ (EBE)  - โรงเรียนประถมศึกษาที่ครูไมํจบเอก  - นักเรียนและครูสามารถใช๎ภาษาองักฤษเพือ่

ส่ือสาร

32,092,000 32,092,000 5,454,000 11,558,000 15,080,000

2.2.1 จดัท าคํูมือการอบรมขยายผลการจดัการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต๎น

 - คํูมือการอบรมขยายผลการจดัการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน  2  ชุด

 - ได๎คํูมือการอบรมขยายผล จ านวน 2 ชุด 807,000 807,000 807,000 1-3

2.2.2 ประชุมศึกษานิเทศกว์ิชาวิทยาศาสตร์และ

ภาษาองักฤษด๎านการจดัการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ

 - ศึกษานิเทศกว์ิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษ 

จ านวน 72 คน จากสพม. ที่เข๎ารํวมโครงการฯ

 - ร๎อยละ  80  ของศึกษานิเทศกใ์น สพม.ที่เข๎ารํวม

โครงการฯ เข๎าประชุม

449,000 449,000 449,000 1

2.2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ โครงการ  English 

Bilingual Education (EBE)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

 - ครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจสอนวิทยาศาสตร์เป็น

ภาษาองักฤษ  จ านวน  1,200  คน

 - ร๎อยละ 90  ของครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจสอน

วิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษเข๎ารํวมการประชุม

6,068,000 6,068,000 6,068,000 1-4

2.2.4 สนับสนุนการบริหารจดัการการจดัการเรียนการ

สอนวิชาอืน่เป็นภาษาองักฤษ  แกโํรงเรียนที่เข๎ารํวม

โครงการ EBE

 - โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ EBE ระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 1,508 โรง

 - ร๎อยละ  100  ของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ

ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร

จดัการ EBE

15,080,000 15,080,000 15,080,000 1-4

2.2.5 เผยแพรํชุดส่ือการจดัการเรียนการสอนวิชา  

วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และศิลปศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์

เป็นภาษาองักฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

 - โรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนวิชาอืน่เป็น

ภาษาองักฤษ (EBE) จ านวน 1,508 โรง

 - โรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนวิชาอืน่เป็น

ภาษาองักฤษ (EBE) ได๎ชุดส่ือไว๎ใช๎ในการจดัการสอน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1-4

2.2.6 การพัฒนาครู  EBE  ระดับประถมศึกษา  - ครูในโครงการ  EBE  ระดับประถมศึกษา  

จ านวน  2,918  คน

 - ร๎อยละ 85 ของครูในโครงการ  EBE  ระดับ

ประถมศึกษา ได๎รับการพัฒนาด๎านการสอนวิชาอืน่

เป็นภาษาองักฤษ

5,490,000 5,490,000 5,490,000 1-3



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2.2.7 ประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูและนิทรรศการ

เผยแพรํการจดัการเรียนการสอนวิชาอืน่ (วิทยาศาสตร์  

สังคมศึกษา และศิลปศึกษา) เป็นภาษาองักฤษ

 - ครู ศึกษานิเทศก ์และผ๎ูสนใจ จ านวน 400 คน  - ร๎อยละ  85  ครู ศึกษานิเทศก ์และผ๎ูสนใจ 

ได๎รับความร๎ู ความเข๎าใจเกีย่วกบัการสอนวิชาอืน่

เป็นภาษาองักฤษได๎ผลการวิจยัประเมิน

598,000 598,000 598,000 4

2.2.8 การวิจยัประเมินโครงการการจดัการเรียนการสอน 

English Bilingual  Education (EBE) ระดับประถมศึกษา

 - โรงเรียน EBE  ระดับประถมศึกษา  - โครงการ จ านวน  1 เลํม 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1-4

2.3 จดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 9,000,000 9,000,000 9,000,000

2.3.1 จดัสรรให๎ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพือ่สนับสนุน

โรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียนมัธยมศึกษา

 - นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียนขนาด

เล็ก และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นที่

 - นักเรียนสามารถใช๎ภาษาองักฤษส าหรับอาชีพ 

(Functional English /English for Specific

9,000,000 9,000,000 9,000,000 2-3

ขนาดเล็กใช๎ส่ือภาษาองักฤษเพือ่อาชีพ สนใจ จ านวน 45,000 คน Purposes)  

2.4 เสริมศักยภาพภาษาอังกฤษนักเรียนกลํุมผลสัมฤทธิต่์ า  - นักเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิก์ารเรียนภาษาอังกฤษสูงขึน้ 59,927,800 59,927,800 59,927,800
2.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึก

ภาษาองักฤษด๎วยแบบทดสอบ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่

 6

 - ศึกษานิเทศกภ์าษาองักฤษ ครูผ๎ูสอน

ภาษาองักฤษ ผ๎ูเชี่ยวชาญ จ านวน 60 คน

 - ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมประชุม มีความร๎ู

เกีย่วกบัการพัฒนาแบบฝึก

650,000 650,000 650,000 3

2.4.2 เสริมทักษะภาษาองักฤษแบบเข๎ม ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ส าหรับนักเรียนที่ขาดโอกาส

 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  - ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมผํานการ

ทดสอบความร๎ูหลังการประชุม

47,050,000 47,050,000 47,050,000 1-2

 ตามกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลาร๎ู

2.4.3 จดัสรรให๎ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพัฒนา

รูปแบบยกระดับความสามารถภาษาองักฤษของนักเรียน

ตามความต๎องการ

 - นักเรียนและครูที่เป็นกลํุมเป้าหมายใน สพป./

สพม.

 - นักเรียนและครูกลํุมเป้าหมายความสามารถ

ภาษาองักฤษ

12,227,800 12,227,800 12,227,800 1-4

ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล DLTV, DLIT

2.5 พัฒนาครูกลํุมความสามารถภาษาองักฤษระดับต๎น/

ระดับกลางโดยใช๎ DLTV, DLIT

 - ครูที่มีผลประเมินความสามารถภาษาองักฤษ

กลํุมระดับต๎น/กลาง  (A1, A2, B1) จ านวน 

38,255 คน

 - ครูมีความสามารถด๎านภาษาองักฤษ และการ

สอนสูงขึ้น

13,430,000 13,430,000 13,430,000 1-4

2.6 รํวมกบัมูลนิธิการศึกษาทางไกล และ British Council

 พัฒนาครูเกีย่วกบัเทคนิคการสอน

 - ศูนย ์PEER และวิทยากร ศูนยอ์บรมปลายทาง

 จ านวน 17,620 คน

 - ครูสามารถน าเทคนิคการสอนไปประยกุต์ใช๎ใน

ชั้นเรียน

35,240,000 35,240,000 23,990,000 11,250,000 1-4

2.7 พัฒนาบุคลากรศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center)

21,355,600 21,355,600 3,735,600 17,620,000

2.7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธาน

ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับ

ประถมศึกษา

 - ประธานศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอน          -

 ภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา จ านวน 881 คน

 - ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมผํานการ

ทดสอบความร๎ูหลังการประชุม

3,735,600 3,735,600 3,735,600 2-3

2.7.2 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ DLTV 

และ Professional Learning Community (PLC) 

แลกเปล่ียนเรียนร๎ู สร๎างความรํวมมือ ส าหรับศูนย์

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษา

 - ครูผ๎ูสอนภาษาองักฤษในเครือขํายของศูนย์

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดับ

ประถมศึกษาไมํน๎อยกวําศูนยฯ์  ละ 30 คน รวม 

26,430 คน

 - ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมได๎รับความร๎ู

ความเข๎าใจเกีย่วกบัการแกป๎ัญหาการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษในระดับเครือขําย

17,620,000 17,620,000 17,620,000 2-3

2.8 ส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลเพือ่พัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษส าหรับนักเรียน (Phonics, เว็บไซต์ Eng24)

 - นักเรียนในโรงเรียนที่ใช๎ DLTV, DLIT และ

เว็บไซต์ Eng24

 - นักเรียนสามารถออกเสียงค าและประโยค

ภาษาองักฤษพืน้ฐานได๎ถูกต๎อง

26,430,000 26,430,000 26,430,000 1-4

พัฒนาครสูอนภาษาอังกฤษ



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2.9 ประเมินความสามารถภาษาองักฤษของครู จดักลํุม

และพัฒนาตามระดับความสามารถ

25,240,000 25,240,000 240,000 25,000,000

2.9.1 การประเมินความร๎ูความสามารถครูผ๎ูสอนวิชา

ภาษาองักฤษที่ยงัไมํได๎รับการประเมิน

 - ครูที่ยงัไมํได๎รับการประเมิน จ านวน 

40,000 คน

 - มีสารสนเทศในการวางแผนยกระดับ

ความสามารถภาษาองักฤษของครูให๎ได๎มาตรฐาน 

จ านวน 40,000 คน

25,000,000 25,000,000 25,000,000 1-2

2.9.2 จดัท าสารสนเทศครูผ๎ูสอนภาษาองักฤษเป็นรายคน

และรายกลํุมส าหรับครูที่สอบใหมํ

 - สารสนเทศครูผ๎ูสอนภาษาองักฤษ จ านวน 

40,000 คน

 - ร๎อยละ 100 ของจ านวนข๎อมูลที่บันทึก 240,000 240,000 240,000 2-3

2.10 คัดเลือกครูเข๎ารํวมโครงการครูต๎นแบบตามนโยบาย

การจดัการเรียนร๎ูภาษาองักฤษของ ศธ .

 - ครูกลํุม C1, C2, B1, B2 จ านวน 500 คน  - ได๎ข๎อมูลผลทดลองการใช๎รูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนแนวใหมํ เพือ่การขยายผล

2.11 สํงเสริมให๎ครูสอนภาษาองักฤษใช๎ Classroom - ครูสอนภาษาองักฤษทุกคนที่จบเอก
  - ครูและนักเรียนสามารถใช๎ภาษาองักฤษใน 12,500,000 12,500,000 12,500,000 1-4

 Language / Functional English พัฒนาหลักสูตร - ครูที่สอนวิชาอืน่เป็นภาษาองักฤษ ชีวิตประจ าวันได๎คลํอง

การสอน การวัดประเมินผล  (EBE)จ านวน 20,000 คน


2.12 การวิจยัเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ - โรงเรียน ครู นักเรียน กลํุมตัวอยาํงทุกภูมิภาค
  - ผลการวิจยัที่สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนา 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1-4
ทั้งระบบ ที่ได๎รับการสํุมในการวิจยั หลักสูตร การเรียนการสอนและการวัด

- หลักสูตร ส่ือ ต ารา ที่ครู/โรงเรียนใช๎ ประเมินผลภาษาองักฤษ ให๎ได๎มาตรฐาน

2.13 พัฒนาแบบวัดความสามารถทางภาษาองักฤษ  - ข๎อสอบมาตรฐานส าหรับชั้นประถมศึกษา  - นักเรียนและครูได๎ใช๎เคร่ืองมือวัดความสามารถ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1-4

ที่ได๎มาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทางภาษาองักฤษที่ได๎มาตรฐาน

2.14 การพัฒนาครูและบุคลากรทาง กศ. ด๎านการวัด 10,301,200 10,301,200 2,111,200 8,190,000

และประเมินผลภาษาองักฤษ

2.14.1 จดัท าหลักสูตรการอบรมการวัดและประเมินผล

วิชาภาษาองักฤษ

 - หลักสูตรการอบรมการวัดและประเมินผลวิชา

ภาษาองักฤษ

 - มีหลักสูตรการอบรมการวัดและประเมินผลวิชา

ภาษาองักฤษที่สามารถใช๎ได๎จริง

585,200 585,200 585,200 2-3

2.14.2 จดัอบรมครูแกนน าด๎านการวัดและประเมินผล

วิชาภาษาองักฤษ

 - ครูที่มีผลประเมินความสามารถภาษาองักฤษ

ระดับกลางขึ้นไป

 - ร๎อยละ ๘๐ ของครูที่เข๎ารับการอบรมสามารถ

เป็นวิทยากรแกนน าได๎

1,526,000 1,526,000 1,526,000 2-3

2.14.3 จดัอบรมขยายผลครูผ๎ูสอนวิชาภาษาองักฤษด๎าน

การวัดและประเมินผลวิชาภาษาองักฤษ

 - ครูที่สอนวิชาภาษาองักฤษ สังกดั สพป ./สพม.

ที่มีความสามารถภาษา อ. ระดับกลางขึ้นไป

 - ร๎อยละ 100 ของครูที่เข๎ารับการอบรมมีความร๎ู

ความเข๎าใจด๎านการวัดและประเมินผลวิชาภาษา อ .

 และน าไปใช๎จดัการเรียนการสอน

8,190,000 8,190,000 8,190,000 3-4

2.15 สํงเสริมการสอนภาษา อ. เพือ่การส่ือสารในชั้นเรียน

ให๎มีคุณภาพสูง

 - ศูนย ์ERIC และเครือขําย กลํุมโรงเรียนอนุบาล

ทั่วประเทศ 700 โรงเรียน

 - นักเรียนในโรงเรียนกลํุมเป้าหมายทุกคนสามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษได๎ตามเกณฑ์

12,824,000 12,824,000 1,781,400 11,042,600

2.15.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน า  - ผ๎ูจดัการศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอน  - มีวิทยากรแกนน า  จ านวน  15  คน 181,400 181,400 181,400 2-3

ภาษาองักฤษ (ERIC Manager) จ านวน 15 คน

2.15.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผ๎ูจดัการศูนย ์ERIC  - ผ๎ูจดัการศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอน  - ร๎อยละ  80  ของ ผ๎ูจดัการศูนยพ์ัฒนาการ 1,522,600 1,522,600 1,522,600 2-3

ภาษาองักฤษ (ERIC Manager)  186 คน เรียนการสอนภาษาองักฤษเข๎ารับการอบรม

2.15.3 การอบรมขยายผลเพือ่พัฒนาครูแกนน า  - ครูแกนน าภาษาองักฤษมัธยมศึกษา  - ร๎อยละ 80  ของครูสอนภาษาองักฤษ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 2-3

ภาษาองักฤษระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเป็นเครือขําย ในเขตพืน้ที่การศึกษาของศูนย ์ERIC มัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาของศูนย์

ของ ERIC จ านวน 930 คน ERIC  เข๎ารับการอบรม

2.15.4 การพัฒนาวิชาชีพครู PLC ของศูนย ์ERIC  - ผ๎ูจดัการศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอน  - ผ๎ูจดัการศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอน 1,860,000 1,860,000 1,860,000 2-3

186 ศูนย ์(จดัสรรให๎ศูนย ์ERIC 186 ศูนย)์ ภาษาองักฤษ(ERIC Manager) รํุนใหมํ ภาษาองักฤษ (ERIC) มีความร๎ูความสามารถ

จ านวน 186 คน ในเร่ือง Communicative Language Teaching

 มากขึ้นหลังการอบรม

2.15.5 การอบรมเพือ่พัฒนาครูสอนภาษาองักฤษระดับ  - ครูในระดับมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่บริการ  - ร๎อยละ 80 ของครูในระดับมัธยมศึกษาในเขต 1,860,000 1,860,000 1,860,000 2-3

มัธยมศึกษาตามความต๎องการของศูนย ์ERIC ของศูนย ์ERIC พืน้ที่บริการของศูนย ์สามารถน าไปใช๎ในการ

จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในชั้นเรียน

ให๎มีประสิทธิภาพได๎



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2.15.6 วิจยัประเมินโครงการงาน/โครงการพิเศษ  - โรงเรียนศูนย ์ERIC  - 126ได๎วิจยัประเมินโครงการ  จ านวน  1 เลํม 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1-4

2.16 สํงเสริมการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการ English 

Program / Mini English Program / ห๎องเรียนพิเศษ

 - โรงเรียน EP/MEP จ านวน 323 โรง

 -  ห๎องเรียนพิเศษด๎านภาษาองักฤษ

 - นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด๎าน

ภาษาองักฤษ วิชาการ ทักษะเทคโนโลยสูีงขึ้น

26,127,900 26,127,900 324,000 25,803,900

2.16.1 การประเมินความพร๎อมโรงเรียนขอรํวมโครงการ 

EP/MEP

 - โรงเรียนที่ขอเข๎ารํวมโครงการฯ 38 โรง  - ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนได๎รับการประเมิน 324,000 324,000 324,000 1-2

2.16.2 จดัสรรให๎ศูนยป์ระสานงานโรงเรียน EP/MEP 

ใน 4 ภูมิภาค จดักจิกรรมสํงเสริมพัฒนาการจดัการเรียน

การสอนและพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักเรียนใน

โครงการ

 - โรงเรียน EP/MEP 350 โรง  - ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะการส่ือสารตาม

เกณฑ์

25,803,900 25,803,900 25,803,900 2-3

2.17 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ  - โรงเรียนที่ใช๎ส่ือ 60 พรรษา เฉลิมพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 - นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จดัการเรียนการ

สอนคละชั้นได๎เรียนร๎ูภาษา อ. อยาํงมีคุณภาพ

11,500,000 11,500,000 11,500,000 1-4

3. กิจกรรมตอ่เน่ือง/พ้ืนฐาน 24,109,200 24,109,200 10,621,700 13,487,500

3.1 สนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจดัการโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

 - ศึกษานิเทศกผ๎ู์บริหารโครงการและครูใน

โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

 - ร๎อยละของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาที่ได๎รับ

การสนับสนุน

11,250,000 11,250,000 11,250,000 1-4

3.2 การประชุมขับเคล่ือนนโยบายภาษาองักฤษ ผ๎ูบริหาร

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Project 

Manager) สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา

 - ศึกษานิเทศกผ๎ู์บริหารโครงการพัฒนา

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ สังกดัส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

รวม 225 คน

 - ศึกษานิเทศกผ๎ู์บริหารโครงการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ มีความร๎ูความเข๎าใจแนว

ด าเนินการและแผนบริหารงานประจ าปี

1,073,000 1,073,000 1,073,000 1-2

3.3 การพัฒนาสมรรถนะผ๎ูบริหาร/บุคลากรส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาด๎านการใช๎ภาษาองักฤษ

 - ศึกษานิเทศกผ๎ู์บริหารโครงการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา รวม 225 คน

 - ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมผํานการ

ทดสอบความร๎ูหลังการประชุม

2,237,500 2,237,500 2,237,500 1-2

3.4 นิเทศ ก ากบั และติดตามการด าเนินงานกจิกรรม

สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความ

พร๎อมสํูประชาคมอาเซียน

 - ศูนย ์PEER, ศูนย ์ERIC, โรงเรียนที่เข๎ารํวม

โครงการ EBE, โรงเรียน EP/MEP, ศูนยจ์ดั

ประเมินความร๎ูความสามารถครูผ๎ูสอนวิชา

ภาษาองักฤษ, สพป./สพม.

  

 - ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนและศูนยเ์ครือขําย

กลํุมเป้าหมาย ผํานการนิเทศ ติดตาม

1,372,700 1,372,700 1,372,700 1-4

3.5 ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการด าเนินงานและถอด

บทเรียนการปฏิบัติงานกจิกรรมสํงเสริมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน

 - ศึกษานิเทศก ์ผ๎ูทรงคุณวุฒิ และผ๎ูเกีย่วข๎อง 

จ านวน 225 เขต

 - ได๎วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการ

ถอดบทเรียนเพือ่ใช๎พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ

1,526,000 1,526,000 1,526,000 4

3.6 จา๎งบุคลากรสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมสํงเสริมการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความพร๎อมสํู

ประชาคมอาเซีย

 - บุคลากรสนับสนุนการด าเนินงาน  - ร๎อยละ 90 ของบุคลากรสนับสนุนสามารถ

ปฏิบัติงานได๎บรรลุเป้าหมายตามขอบขํายงานที่

ก าหนดไว๎

2,500,000 2,500,000 2,500,000 1-4

3.7 พัฒนาบุคลากรหลักในการด าเนินกจิกรรมสํงเสริมการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความพร๎อมสํู

ประชาคมอาเซียน

 - บุคลากรของสถาบันภาษาองักฤษ สพฐ.  - ร๎อยละ 100 ของบุคลากรได๎รับความร๎ูความ

เข๎าใจในการปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

150,000 150,000 150,000 3-4

3.8 ปรับปรุงและซํอมแซมสภาพแวดล๎อมภายในพืน้ที่

ส านักงาน

 - พืน้ที่ส านักงานสถาบันภาษาองักฤษ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1-4



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

4. กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาต ิและส่งครไูป

ฝึกอบรมเก่ียวกับการจดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ

ในตา่งประเทศ

11,195,600.00    11,195,600.00   11,195,600.00   

4.1 การประชุมวิชาการนานาชาติด๎านการจดัการเรียน

การสอน และการวัดผลภาษาองักฤษ (สวีเดน/กลํุมยโุรป)

 - ผ๎ูบริหารระดับ 9-10 และระดับ 3-8 

จ านวน 4 คน

 - ร๎อยละ 100 ของบุคลากรที่เข๎ารํวมการประชุม

มีความร๎ูความเข๎าใจด๎านการจดัการเรียนการสอน 

และการวัดผลภาษาองักฤษ สามารถน าองค์ความร๎ู

ไปถํายทอดให๎กบับุคลากรด๎านภาษาองักฤษอืน่ ๆ 

ได๎

477,900 477,900 477,900 2-3

4.2 การประชุมวิชาการนานาชาติด๎านการพัฒนาครู การ

จดัการเรียนการสอน (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา)

 - ผ๎ูบริหารระดับ 9-10 และระดับ 3-8 

จ านวน 4 คน

 - ร๎อยละ 100 ของบุคลากรที่เข๎ารํวมการประชุม

มีความร๎ูความเข๎าใจด๎านการพัฒนาครู และการ

จดัการเรียนการสอน สามารถน าองค์ความร๎ูไป

ถํายทอดให๎กบับุคลากรด๎านภาษาองักฤษอืน่ ๆ ได๎

461,700 461,700 461,700 2-3

4.3 จดัสํงครูและศึกษานิเทศกท์ี่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญ

ระดับสูงไปศึกษาเรียนร๎ูฝึกประสบการณ์ ณ ตํางประเทศ 

เพือ่กลับมาเป็นวิทยากรแกนน าในพืน้ที่ และระดับประเทศ

 (สหราชอาณาจกัร /  นิวซีแลนด์ /แคนาดา / 

สหรัฐอเมริกา)

 - ครูภาษาองักฤษ จ านวน 80 คน 1. ร๎อยละ 80 ของครูผ๎ูสอนภาษาองักฤษที่เข๎ารํวม

โครงการได๎รับการพัฒนาความร๎ู ทักษะทางภาษา 

องค์ความร๎ูด๎านกลวิธีการสอน ภาษาองักฤษ และ

การวัดประเมินผลทางภาษา   2. ร๎อยละ 80 

ครูผ๎ูสอนภาษาองักฤษที่เข๎ารํวมโครงการน าความร๎ู

และประสบการณ์ที่ได๎รับไปขยายผลกบัครูในเขต

พืน้ที่การศึกษา และถํายทอดองค์ความร๎ู เทคนิค

วิธีการสอนให๎กบันักเรียนในความรับผิดชอบของ

ตนเองอยาํงมีประสิทธิภาพ

10,256,000 10,256,000 10,256,000 2-3

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลุยทุธ์
113,090,300 111,114,700 1,975,600 113,090,300 ภาคบงัคับ/ประถม

5. เสรมิสรา้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม

อาเซียนให้สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา

30,625,600        30,625,600        26,125,600       4,500,000           1-4

ภาคบังคับ/ม.ตน้

สนก.

1.การพัฒนาผ๎ูน าเยาวชนอาเซียน นักเรียน และครู สังกดั สพฐ.  ร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมายที่ได๎รับการพัฒนา

มีศักยภาพเข๎าสํูประชาคมอาเซียน

10,490,800         10,490,800         8,490,800          2,000,000             

2. การประกวดส่ือนวัตกรรมและการแขํงขันโต๎วาที

เกีย่วกบัการเตรียมความพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน

นักเรียน ครู ผ๎ูบริหาร และศึกษานิเทศก ์สังกดั 

สพฐ.

19,534,800         19,534,800         17,034,800         2,500,000             1-4

   2.1 การพัฒนาส่ือนวัตกรรมอาเซียนผํานการประกวด 5,534,800           5,534,800          

   2.2 การพัฒนาทักษะของนักเรียนผํานกจิกรรมโต๎วาที

ภาษาองักฤษและพาทีสร๎างสรรค์

        - โต๎วาทีภาษาองักฤษ 10,000,000         8,000,000          2,000,000             

       - พาทีสร๎างสรรค์ 2,000,000           2,000,000          

   2.3 การนิเทศ ติดตามผลการฝึกอบรม 2,000,000           1,500,000          500,000               

3. การพัฒนาทีมบุคลากรหลักงานเตรียมความพร๎อมสํู

ประชาคมอาเซียนและการด าเนินงานภายหลังปี 2558

บุคลากรสังกดั สพฐ. 600,000             600,000             600,000             1-4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
7,419,400          7,419,400          7,419,400         

ภาคบังคับ/ม.ตน้
สพฐ.



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา       124,287,300       124,287,300        27,514,300          45,184,000        51,589,000 ปราบปรามทจุรติ/

เสรมิสรา้ง

คุณธรรม

สนก.

1. โครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

จ านวน 3,866,299 คน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

สามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมในการป้องกนั

ทุจริต

104,063,200        104,063,200        19,333,200         38,950,000           45,780,000         1-4

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผ๎ูบริหารเพือ่ตระหนักและ

เห็นความส าคัญถํายทอดสํูนักเรียนในการป้องกนัการ

ทุจริตในโรงเรียน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 

2,125,784 คน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเห็น

ความส าคัญถํายทอดสํูนักเรียนในการป้องกนัการ

ทุจริตในโรงเรียน

10,829,600         10,829,600         4,731,600          289,000               5,809,000          1-4

3. โครงการประเมินหนํวยงานศึกษาสุจริตโดยใช๎ ITA  ของ

 ป.ป.ช.

3. สพท. จ านวน 225 เขต  โรงเรียนสุจริตจ านวน

 4,415 โรง

3. สพท.225 เขต และโรงเรียน 4,415 โรง 

ผํานการประเมิน ITA

9,394,500           9,394,500           3,449,500          5,945,000             1-4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 30,657,800        30,657,800        30,657,800       ปราบปรามทจุรติ/

เสรมิสรา้ง

คุณธรรม

สพฐ.

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลในสถานศึกษา         20,631,500         20,631,500        11,931,500            8,700,000 ปราบปรามทจุรติ/

เสรมิสรา้ง

คุณธรรม

สนก.

1. โครงการพัฒนาจติส านึกเยาวชนไทย 1. จ านวนโครงงานทั่วประเทศไมํน๎อยกวํา 7,250 

โครงงาน

2. จ านวน รร. ที่เข๎ารํวมโครงงานไมํน๎อยกวํา

ร๎อยละ 50

1.จ านวนนร.ที่เป็นนร.แกนน าโครงงาน

2. จ านวนพระวิทยากรอบรมโครงงานคุณธรรม

3. จ านวน รร.ที่เข๎ารํวมโครงงาน

5,108,505           8,011,800           7,411,800          600,000                1-4

2. โครงการพัฒนาครูศึกษานิเทศกสํู์การด าเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

รร. วิถีพุทธ 21,760 รร. 1. จ านวน รร.วิถีพุทธที่เข๎าประเมินอตัลักษณ์

2. รร. ที่ได๎รับคัดเลือกเป็น รร.วิถีพุทธชั้นน าและ

พระราชทาน

14,979,175 12,619,700 4,519,700 8,100,000  1-3

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 5,048,500 5,048,500 5,048,500 ปราบปรามทจุรติ/

เสรมิสรา้ง

คุณธรรม

สพฐ.

      103,623,200       103,623,200        42,477,800          59,635,400          1,510,000 ปราบปรามทจุรติ/

เสรมิสรา้งคุณธรรม
สกก.

9,099,300          9,099,300          2,119,800         5,469,500           1,510,000         

1.1 ประชุมจดัท าแผนปฏิบัติการการพัฒนากจิการลูกเสือ

ของ สพฐ.

เชิงคุณภาพ : สพฐ.มีการวางแผนในการด าเนิน

จดักจิกรรมลูกเสือให๎แก ํสพท. และโรงเรียน

ร๎อยละ 100 ของ สพท. ได๎มีการวางแผนในการจดั

กจิกรรมลูกเสือเพือ่ให๎นักเรียนเป็นเด็กดี 

มีวินัยตามกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือ

253,000             253,000             253,000             1

เชิงปรมิาณ :  สพป.183 เขต สพม. 42 เขต 

สามารถด าเนินการในการจดักจิกรรมลูกเสือ

เพือ่ให๎นักเรียนเป็นเด็กดี มีวินัยตามกฎและค า

ปฏิญาณของลูกเสือ

1.2 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการจดัฝึกอบรมผ๎ูก ากบั

ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด

เชิงคุณภาพ : สพฐ.และ ป.ป.ส. มีแนวทางใน

การพัฒนาและการขับเคล่ือนในกจิกรรมลูกเสือ

ต๎านภัยยาเสพติด

ร๎อยละ 80 ของ สพท. ได๎รับการพัฒนาและเพิม่

ความร๎ูในการฝึกอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด

358,000             358,000             358,000             1

เชิงปรมิาณ : สพป.183 เขต และสพม.42 เขต

ได๎รับการพัฒนาและเพิม่ความร๎ูในการจดักจิการ

ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด

1. ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและลักษณะอันพ่ึงประสงค์ (กิจกรรมลูกเสือ)

ส่งเสรมิกิจกรรมนักเรยีนเพ่ือเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธธรรม และลักษณะทีพึ่งประสงค์



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

1.3 จดัสรรงบประมาณปี 2559 ให๎กบัโรงเรียนต๎นแบบ

ลูกเสือ

เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการ

สอนลูกเสือ เพือ่เป็นต๎นแบบในการพัฒนาการ

สอนลูกเสือให๎กบัโรงเรียน ตําง ๆ

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือ ได๎รับการ

จดัสรรงบประมาณประจ าปี 2559

1,510,000           1,510,000           1,510,000          1

เชิงปรมิาณ : โรงเรียนต๎นแบบลูกเสือสพท.

จ านวน  151 โรง ได๎รับการจดัสรรงบประมาณ

1.4 ประชุมคัดเลือก สพท.ที่จดักจิกรรมลูกเสือดีเดํนและ

ชมเชย ประจ าปี 2559

เชิงคุณภาพ : สพท. มีการพัฒนาในการจดั

กจิกรรมลูกเสือที่หลากหลาย และสํงผลประโยชน์

ไปสํูโรงเรียน ชุมชนและสังคม

ร๎อยละ 30 ของ สพท. ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น 

สพท.ที่จดักจิกรรมลูกเสือดีเดํนและชมเชยประจ าปี

 2559

329,500             329,500             329,500               4

เชิงปริมาณ : สพป. และ สพม. 10  เขต ดีเดํน

สพป.และ สพม. 20 เขต ชมเชย ได๎รับ

งบประมาณในการจดักจิกรรมลูกเสือดีเดํนและ

ชมเชย

1.5 สนับสนุนเขตพืน้ที่ที่จดักจิกรรมลูกเสือดีเดํนเป็นที่

ประจกัษ์แกสําธารณชน ปีงบประมาณ 2558

เชิงคุณภาพ : สพท. มีการพัฒนาในการจดั

กจิกรรมลูกเสือที่หลากหลาย และสํง

ร๎อยละ 100 ของ สพท. ที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น

 สพท.ที่จดักจิกรรมลูกเสือดีเดํนและชมเชย

1,739,500           1,739,500           39,500               1,700,000             1

ผลประโยชน์ไปสํูโรงเรียน ชุมชนและสังคม ประจ าปี 2558 ได๎รับการจดัสรร

เชิงปรมิาณ : สพป. และ สพม. 10  เขต ดีเดํน งบประมาณ
สพป.และ สพม. 23 เขต ชมเชย ได๎รับ

งบประมาณในการจดักจิกรรมลูกเสือดีเดํนและ

ชมเชย

1.6 จดัการฝึกอบรมผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ เชิงคุณภาพ : ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ ร๎อยละ 100 ของ บุคลากรทางการลูกเสือ 1,283,300           1,283,300           1,283,300          2

     - ระดับผ๎ูน าขั้นความร๎ูชั้นสูง จ านวน 1 รํุน ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นผ๎ูที่มีความร๎ูประสบการณ์ ที่ผํานการฝึกอบรมฯ มีความร๎ู  ความสามารถ

     - ขั้นผ๎ูชํวยผ๎ูให๎การฝึกอบรม จ านวน 1 รํุน และเจตคติ ที่ดีตํอกจิการลูกเสือ ทักษะลูกเสือตลอดจนทัศนคติที่ดีตํอกจิการ

     - ขั้นหัวหน๎าผ๎ูให๎การฝึกอบรม จ านวน 1 รํุน เชิงปรมิาณ ลูกเสือ

  - ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ 80 คน

  - ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ 45 คน

  - ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ 45 คน

1.7 ฝึกอบรมผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค เชิงคุณภาพ : ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือได๎รับ ร๎อยละ 100 ของ บุคลากรทางการลูกเสือ 3,440,000           3,440,000           3,440,000             3

    - ภาคเหนือ  860,000 บาท การพัฒนาให๎เป็นผ๎ูที่มีความร๎ูประสบการณ์ ที่ผํานการฝึกอบรมฯ มีความร๎ู  ความสามารถ

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  860,000 บาท และเจตคติ ที่ดีตํอกจิการลูกเสือ ทักษะลูกเสือและทัศนคติที่ดีตํอกจิการลูกเสือ

    - ภาคกลาง  860,000 บาท เชิงปรมิาณ : ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

    - ภาคใต๎ 860,000 บาท จ านวน 2,000 คน

1.8 ติดตามและประเมินผลการบริหารจดักจิกรรมลูกเสือ เชิงคุณภาพ : สพฐ. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ร๎อยละ 30 ของ สพท.ได๎รับติดตาม ประเมินผล 186,000             186,000             186,000             1 - 4

และจดัท าเอกสารสรุปผลงานประจ าปี 2559 ของ สพท./โรงเรียนในการจดักจิกรรมลูกเสือได๎ ในการปฏิบัติงานการจดักจิกรรมลูกเสือ  

เชิงปรมิาณ

สพป.182 เขต  สพม.42 เขต มีการพัฒนา

กจิกรรมลูกเสือ

2. โครงการสภานักเรยีน 5,786,430          5,786,430          2,226,730         3,559,700           

   2.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนงานกจิกรรม เชิงคุณภาพ 342,200             342,200             342,200             1

สภานักเรียน ประจ าปี 2559 1. นักเรียน ครู บุคลากรผ๎ูที่เกีย่วข๎อง มีความ จ านวนนักเรียน ครู โรงเรียนในสังกดั สพป. สพม.
เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ ตามวิถี ประชาธิปไตย อยูํ

รํวมกนัอยาํงสงบสุข เคารพกฎ กติกาของสังคม

ที่เข๎ารํวมกจิกรรม

   2.2  จดัประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ 

ประจ าปี 2559

2. มีการประสานเครือขําย ให๎ความรํวมมือ

ประสานงานองค์กรตํางๆให๎กอํเกดิประโยชน์
1,884,530           1,884,530           1,884,530          

2



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

   2.3  คัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน ตํอสํวนรวม 3,559,700           3,559,700           3,559,700             2 - 4

         - ประชุมเชิงปฏิบัติการอาํนผลงานด๎านเอกสาร เชิงปรมิาณ

         - ออกประเมินสภาพจริง โรงเรียน สพป. สพม. และ สศศ. สามารถพัฒนา
         - มอบโลํ สภานักเรียนได๎เข๎มแข็ง เข๎าใจบทบาทหน๎าที่

เป็นผ๎ูน า ผ๎ูตาม ที่ดี มีจติอาสา สมานฉันท์สามัคคี

3. โครงการนักเรยีนไทยสุขภาพดี 5,071,370          5,071,370          5,071,370         

   3.1 คัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบ น.ร. ไทยสุขภาพดีรํุนที่ 4 เชิงปริมาณ : 100 โรงเรียน โรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 1,126,000           1,126,000           1,126,000          1

 จ านวน 100 โรงเรียน รํุนที่ 4 จ านวน 100 โรงเรียน

  3.2 จดัสรร งปม. ให๎ ร.ร. ต๎นแบบ น.ร. ไทยสุขภาพดี เชิงปริมาณ : 100 โรงเรียน โรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 2,000,000           2,000,000           2,000,000          2

รํุน 4 จ านวน 100 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท รํุนที่ 4 จ านวน 100 โรงเรียน

  3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต๎องคํูมือ

ถอดประสบการณ์ของโรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทย

สุขภาพดี Best of the Best

เชิงปรมิาณ คํูมือถอดประสบการณ์ของโรงเรียน

ต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best

ร๎อยละ 100 ของนักเรียนทุกคน จ านวน 222 

โรงเรียนที่อยูใํนโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคไป

ในทางที่พึง่ประสงค์

152,600             152,600             152,600             

2

  3.4 แลกเปล่ียนเรียนร๎ู ก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน เชิงปรมิาณ ร๎อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียน 222 โรงเรียน 1,672,700           1,672,700           1,672,700          2

ของโรงเรียนต๎นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รํุนที่ 1 - 3 นักเรียนในโรงเรียนต๎นแบบนักเรียน ที่เป็นโรงเรียนต๎นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี

ไทยสุขภาพดี รํุนที่ 1 - 4 จ านวน 222 โรงเรียน  รํุนที่ 1 - 4 ไมํมีภาวะทุพโภชนาการ

 และสามารถลดภาวะโภชนาการเกนิ

  3.5 จดัพิมพ์คํูมือถอดประสบการณ์ของโรงเรียนต๎นแบบ

นักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best
120,070             120,070             120,070             

3

4. โครงการ ส่งเสรมิความเป็นไทยและพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรม โดยใช้กระบวนการทีห่ลากหลาย (งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน)

83,666,100        83,666,100        33,059,900                50,606,200

   4.1 จดัสรรงบประมาณให๎ สพท. และ สศศ. 4 ภูมิภาค

ที่เป็นเจา๎ภาพการจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65

1.  ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ได๎รํวมกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1. จ านวน ครู นักเรียน และโรงเรียนที่เข๎ารํวม

กจิกรรม
24,000,000         24,000,000         24,000,000            

1

   4.2 จดัประชุมเตรียมการจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ูเพือ่สํงเสริมศักยภาพ 2. จ านวนผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ ที่แสดงถึงศิลป 1,598,900           1,598,900           1,598,900          1

   4.3 อบรมผ๎ูรับผิดชอบการเขียนใบรายงานการจดัการ

แขํงขัน (Admin and user)

ของนักเรียนในระดับสถานศึกษาเขตพืน้ที่ระดับ

ภาคและระดับประเทศ

วัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย
811,000             811,000             811,000             

1

   4.4 จดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ โดย

น าเสนอผลงาน (Show Case)

3. นักเรียนทุกคนได๎รับการปลูกฝังและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม จติส านึกความเป็นไทย
30,000,000         30,000,000         30,000,000         

2

   4.5 จดัสรรงบประมาณให๎กบัโรงเรียนที่ชนะเลิศ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพือ่ตํอยอดทักษะสํูอาชีพอยาํง

ยัง่ยนื (ลดเวลาเรียน เพิม่เวลาร๎ู)

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

14,500,000         14,500,000         14,500,000           

2

   4.6 จดัสรรให๎เจา๎ภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่

 66 (4 ภูมิภาค) เพือ่เตรียมการจดังาน
12,000,000         12,000,000         12,000,000           

3

   4.7 จดัประชุมสรุปงานศิลปหัตถกรรนักเรียน 106,200             106,200             106,200               3

   4.8 จดัพิมพ์หนังสือสรุปผลการด าเนินงานตลอดปี 650,000             650,000             650,000             3

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
25,875,600        25,875,600        25,875,600       ปราบปรามทจุรติ/

เสรมิสรา้งคุณธรรม
สพฐ.

ธ ารงหลักเอกลักษณข์องชาติ 2,050,000          2,050,000          2,050,000         1-4 ภาคบงัคับ/ประถม สอ.

กจิกรรมพระราชพิธี  รัฐพิธี ที่เกีย่วข๎องกบัสถาบัน  ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการ ลูกจา๎ง นักเรียน เชิงปรมิาณ 2,050,000           2,050,000           2,050,000          1-4

พระมาหากษัตริยแ์ละวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ส านัก/หนํวยงาน เข๎ารํวมกจิกรรม ผ๎ูเข๎ารํวมกจิกรรม ร๎อยละ 90 % มีสํวนรํวม



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

และกจิกรรมอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย จ านวน 500 คนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในกจิกรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์

เนื่องในวันส าคัญตําง ๆ  เชิงคุณภาพ

บุคลากร/นักเรียนในสถานศึกษา หนํวยงาน

มีจติส านักของความเป็นไทย

การพัฒนาการเรยีนการสอนปฐมวัย       118,570,400       118,570,400        25,471,800          52,095,600        41,003,000

1. การพัฒนาการจดัประสบการณก์ารเรยีนการสอน

ปฐมวัย

63,686,400        63,686,400        17,681,600 31,013,800 14,991,000 ก่อนประถม/

ปฐมวัย

 สวก.

  1.1 กจิกรรมการพัฒนาการจดัประสบการณ์การเรียนร๎ู

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

1.ร.ร.ศูนยเ์ด็กฯต๎นแบบ/ศูนยเ์ครือขําย 1,876  

ร.ร.

1.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัยได๎รับการ

เตรียมความพร๎อมตามเกณฑ์

28,974,200 28,974,200 11,223,200 3,660,000        14,091,000  1-2

      1)  การพัฒนาองค์ความร๎ูประสบการณ์การเรียนร๎ู

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2.ร.ร.ปฐมวัยที่ไมํผํานการประกนัคุณภาพภายใน

และภายนอก

2. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข๎ารับการประเมิน

ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

      2) จดัพิมพ์เอกสารองค์ความร๎ูประสบการณ์การ

เรียนร๎ูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

3.ผ๎ูปกครอง 284,300  ครอบครัวศึกษานิเทศก ์

183 เขต

      3) การประชุมปฎิบัติการสัมมนาประสบการณ์การ

เรียนร๎ูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

4.ผ๎ูบริหารและครู ร.ร.ศูนย์เด็กฯ/เครือขํายทกุคน 5..

โรงเรียนวจิยัทดลองน ารํองหลักสูตรการศึกษา

      4) จดัสรรให๎ สพป.และ รร.วิจยัน ารํองตํอยอดการจดั

การศึกษาปฐมวัย

ปฐมวัย 549 รร.

      5) ประชาสัมพันธ์การจดัการศึกษาปฐมวัย

  1.2 กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเดก็ปฐมวัย 15,052,800 15,052,800 4,126,400 10,926,400  1-2

       1) การประชุมปฎิบัติจดัท าชุดพัฒนาพํอแมํ 

ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัย

       2) จดัพิมพ์เอกสารองค์ความร๎ูการอบรมเล้ียงดู

ส าหรับพํอแมํ ผ๎ูปกครอง

       3) จดัสรรให๎เขตอบรมพัฒนาพํอแมํผ๎ูปกครอง

ปฐมวัยเพือ่การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย

  1.3 การนิเทศติดตามการจดัการศึกษาปฐมวัย 17,786,200 17,786,200 1,358,800 16,427,400  1-2

และการประเมินผล

      1) การประชุมปฎิบัติเขียนรายงานและจดัท าเกณฑ์

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย/ร.ร.ศูนย์

      2) จดัพิมพ์เอกสารและเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย/ร.ร.ศูนย์

      3) งานนิเทศติดตามผลการจดัการศึกษาปฐมวัย

  1.4 การสํงเสริมการวิจยันวัตกรรมการจดัการศึกษา

ปฐมวัย

1,873,200           1,873,200           973,200             900,000              2

       1) ประชุมปฏิบัติการสัมมนาการสํงเสริมการวิจยั

จากสํวนกลาง

        2) จดัสรรให๎โรงเรียนต๎นแบบวิจยั

2. การส่งเสรมิ/สนับสนุน พัฒนาการจดัการเรยีนการ

สอนปฐมวัย

54,884,000 54,884,000 7,790,200 21,081,800 26,012,000 ก่อนประถม/

ปฐมวัย
 สกบ.

  2.1 โครงการ "บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย" โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการ 12,065 โรง ร๎อยละ 80ของ โรงเรียน 29,886,800 29,886,800 6,080,000          18,806,800           5,000,000          
      1) พฒันาวทิยากรแกนน าโครงการ "บ๎าน

นักวทิยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย" (LNและLT) (400 คน)
กลํุมเป้าหมายผํานการประเมิน 2,980,000 2,980,000 2,000,000 980,000

          - จดัประชุมสัมมนารํวมกบัมูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ศึกษานิเทศก1์83 คน ครูแกนน า 183 คน 2,000,000 2



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

          - จดัสรรคําพาหนะ ศึกษานิเทศก1์83 คน ครูแกนน า 183 คน 980,000 2
        2) พัฒนาสร๎างความเข็มแข็งแกนน าด๎าน

วิทยาศาสตร์และโครงงานบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 4 

ภูมิภาค

ศึกษานิเทศก ์200 คน ครูแกนน า 200 คน 800,000 800,000 800,000 2

        3) จดัสรรให๎ สพป.ขยายโรงเรียนบ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย

16,826,800 16,826,800 11,826,800 5,000,000

            - จดัสรรคําส่ืออปุกรณ์ในการด าเนินงาน

โครงการฯ ให๎โรงเรียน 1,000 โรง

โรงเรียน รํุนที่ 6 1,000 โรง 5,000,000 5000000 5,000,000 2

            - จดัสรรให๎ สพป.อบรมครูผ๎ูสอนโรงเรียนที่ขยาย

เพิม่ 1,000 โรงๆ ละ 2 คน

ครูปฐมวัย 2,000 คน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 2

            - จดัสรรให๎ สพป.อบรมครูผ๎ูสอนโรงเรียนที่เข๎า

รํวมโครงการ "บ๎านนักวิทยฯ รํุนที่ 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

            - จดัสัปดาห์ "บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย" โรงเรียน 27,400 โรง 5,400,000 5,400,000 5,400,000 2

        4) จดัพิมพ์กลํองบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ส่ือบ๎านวิทย 1,000 กลํอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 2

        5) อบรมพัฒนา LN และ LT ทดแทนที่เกษียณอายุ ศึกษานิเทศก ์ ครูแกนน า 40 คน 400,000 400,000 400,000 2

        6) อบรมเพิม่ศักยภาพ CT (Core Trainer) ศึกษานิเทศก ์ ครูแกนน า 50 คน 500,000 500,000 500,000 3

        7) การรับตราพระราชทานสัญญลักษณ์บ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย

6,600,000 6,600,000 600,000 6,000,000             

           - จดังานพิธีรับตราพระราชทานฯ 600,000 4

           - จดัสรรคําพาหนะ 6,000,000             4

        8) จา๎งเจา๎หน๎าที่บันทึกข๎อมูล จ านวน 1 คน 180,000 180,000 180,000 1

  2.2 โครงการสํงเสริมสนับสนุนสร๎างความเข๎มแข็ง

โรงเรียนที่จดัการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนที่จดัการศึกษาระดับปฐมวัย ร๎อยละ 80 ของเครือขํายพัฒนาการจดั 20,076,100 20,076,100 1,457,100 1,369,000 17,250,000

      1) จดัท าเอกสารสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบัโรงเรียนที่

จดัการศึกษาปฐมวัย

767,100 767,100 767,100 2

     2) จดัสรรให๎โรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวัดเป็นแกน

สร๎างเครือขําย

โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดและเขต 264 โรง 17,250,000 17,250,000         17,250,000 2

     3) จดัสรรให๎ส านักงานเขตพืน้ที่นิเทศติดตาม 1,369,000 1,369,000           1,369,000 2

ผลการจดัการศึกษาปฐมวัย

     4) นิเทศติดตามผลการจดัการศึกษาปฐมวัย 400,000 400,000             400,000 4

     5) ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการจดัการศึกษาปฐมวัย 290,000 290,000             290,000 1

2.3 นวัตกรรมการสอนแบบมอนเทสซอริ  ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย 4,921,100           4,921,100           253,100 906,000 3,762,000

    1) จดัสรรคําส่ือ อปุกรณ์ ให๎โรงเรียนที่จดั

ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอริ

โรงเรียนที่สอนมอนเทสซอริ 198 โรง จดัการสอนแบบมอนเตสซอรีได๎สอดคล๎องกบั

บริบทของ สพฐ.

3,762,000           3,762,000           3,762,000 2

    2) จา๎งเจา๎หน๎าที่บันทึกข๎อมูล จ านวน 1 คน 180,000             180,000             180,000 1

    3) พัฒนาบุคลากรการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยตามแนวคิด มอนเตสซอร่ีในบริบท สพฐ.

จ านวน 60 คน 906,000             906,000             906,000 2

     4) นิเทศติดตามผลการจดัการศึกษาปฐมวัย 73,100               73,100               73,100 4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
28,446,600        28,446,600        28,446,600       1-4 ก่อนประถม/

ปฐมวัย
สพฐ.

การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล

สัมฤทธิข์องผู้เรยีน

213,723,400      213,723,400      117,537,400      96,186,000         ภาคบงัคับ/ประถม สทศ./สวก.



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 

2559

7,950,000          7,950,000          7,950,000         1-4 สทศ.

1.1  การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง

 - การประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในฯ จ านวน 8 คร้ัง

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนมีประบบประกนัคุณภาพ

ภายในที่เข๎มแข็ง

1.2  การพัฒนาส่ือเสริมประสบการณ์ เพือ่การประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

 - ส่ือเสริมประสบการณ์เพือ่การประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553

1.3 การพัฒนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม

กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนั

คุณภาพภายใน พ.ศ. 2553

จ านวน 3 รายการ                                     

 1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในฯ         

2. เอกสารมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3. เอกสารมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย

 - ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทุกเขต

น าเอกสารส่ือเสริมประสบการณ์

เพือ่การประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาไปใช๎พัฒนาระบบ

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ได๎อยาํงมีคุณภาพ

 - หลักสูตรการพัฒนาคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายในฯจ านวน 1 รายการ

 - บุคลากรระดับเขตพืน้ที่การศึกษา

จ านวน 360 คนได๎รับการพัฒนา

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ

  - รายงานสรุปผลการพัฒนาคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายใน จ านวน 1 รายการ 

รวม 1,000 เลํม

 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ที่เข๎ารับการพัฒนาทุกคนมีความร๎ู ความเข๎าใจ

และสามารถประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาได๎อยาํงมีคุณภาพ 

สํงผลให๎สถานศึกษามีระบบการประกนั

คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง

 2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

6,500,000          6,500,000          2,000,000         4,500,000.00       1-4 สทศ.

2.1 การบริหารจดัการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ด๎วยระบบ online

เชิงปรมิาณ 1. จ านวนโปรแกรม SAR online 1 โปรแกรม 

2.2 การบูรณาการความรํวมมือเพือ่สํงเสริม สนับสนุนการ

บริหารจดัการ

 - โปรแกรม SAR online 1 โปรแกรม    2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ร๎อยละ 100ของ

เขตพืน้ที่การศึกษากลํุมเป้าหมายซ่ึงมีสถานศึกษา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไมํมี

พัฒนาการระดับเขตพืน้ที่การศึกษา

 - ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาใน

สังกดัมีความพร๎อมทาง ICT อยาํงน๎อย 20

ศึกษาที่มีความพร๎อมด๎าน ICT อยาํงน๎อย 20 แหํง

ขึ้นไปเป็นเขตพืน้ที่การศึกษาน ารํอง

2.3 คาราวานแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการสํงเสริมและพัฒนา

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

แหํงขึ้นไป และพร๎อมน ารํองใช๎โปรแกรม  SAR 

online จ านวน  50 เขตพืน้ที่การศึกษา

การใช๎โปรแกรม  SAR online



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2.4 การเพิม่ขีดความสามารถบุคลากรงานประกนั

คุณภาพสํูมาตรฐานสากล

 - สพป. และ สพม. ที่เป็นกลํุมเป้าหมาย จ านวน

 45 สพท.

3. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอยาํงน๎อยร๎อยละ 

80 ของเขตพืน้ที่การศึกษาที่เป็นกลํุมเป้าหมาย
 - คณะท างานเครือขํายความรํวมมือ ได๎รับการสนับสนุนให๎ด าเนินการบูรณาการ

ชํวยเหลือและก ากบั ติดตามการบริหาร   ความรํวมมือฯ ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา    

จดัการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

จ านวน 45 คณะ

 - คาราวานศึกษานิเทศกง์านประกนัคุณภาพ

 จ านวน 30 คณะๆ ละ 3 คนจาก 90  เขต

พืน้ที่การศึกษากลํุมเป้าหมาย

 - นักวิชาการและศึกษานิเทศก ์งานประกนั

คุณภาพที่มีผลงานยอดเยีย่ม จ านวน 30 คน

เชิงคุณภาพ

 - สพป./สพม.และโรงเรียนน ารํองทุกแหํง

ใช๎โปรแกรม SAR online เป็นเคร่ืองมือชํวย

พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

ตามกฎกระทรวงฯที่ก าหนดไว๎ และใช๎

เป็นเคร่ืองชํวยการบริหารจดัการคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาที่เป็นระบบ ใช๎ได๎

สะดวก รวดเร็ว ก ากบัติดตาม และตรวจสอบ

ได๎งําย

 - เขตพืน้ที่การศึกษามีคณะท างาน

ที่เป็นองค์คณะบุคคลทั้งในและนอกสังกดัของ

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาและโรงเรียน

เพือ่รํวมคิด รํวมท า และรํวมแกป๎ัญหา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษากบั

บุคลากรของโรงเรียนและผ๎ูน าชุมชน

ได๎อยาํงรวดเร็วและตรงตามความต๎องการ

 - ศึกษานิเทศกไ์ด๎มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนร๎ู

การสํงเสริมและพัฒนาระบบการประกนั

คุณภาพภายในจากเพือ่นศึกษานิเทศกตํ์าง

เขตพืน้ที่การศึกษาและตํางภูมิภาค พร๎อมทั้ง

ได๎ค๎นพบรูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ

และมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีผล

การศึกษายอดเยีย่มอยาํงตํอเนื่องในรอบ10 ปี

 - นักวิชาการและศึกษานิเทศกไ์ด๎มีโอกาส

เรียนร๎ูวิธีการบริหารจดัการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง

จากภายในประเทศและตํางประเทศ และได๎

รํวมเสนอรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กบัสภาพบริบทของประเทศไทย

3. โครงการคัดเลือกนักเรยีนและสถานศึกษาเพ่ือรบั

รางวัลพระราชทาน ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

14,980,000        14,980,000        5,294,000         9,686,000.00        1 - 4 สทศ.



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

3.1 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพือ่รับรางวัล

พระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 - นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต๎น และมัธยมศึกษา

1. จ านวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอน

3.2 การแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน

และสถานศึกษาเพือ่รับรางวัลพระราชทาน ระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ตอนปลาย จ านวน 117 คน  ผํานการคัดเลือก

เพือ่เข๎ารับรางวัลพระราชทาน

ปลาย ผํานการคัดเลือก เพือ่เข๎ารับรางวัล

พระราชทาน

3.3 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินเพือ่คัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษา เพือ่รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

 - สถานศึกษา ระดับกอํนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผํานการคัดเลือก

เพือ่เข๎ารับรางวัลพระราชทาน 117 แหํง

2. จ านวนสถานศึกษาระดับกอํนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผํานการคัดเลือก 

เพือ่เข๎ารับรางวัลพระราชทาน
 - บุคลากรของเขตพืน้ที่การศึกษาทุกเขตที่รับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผํานการ

 ผิดชอบงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา คัดเลือก เพือ่เข๎ารับรางวัลพระราชทาน

เพือ่รับรางวัลพระราชทานระดับ กศ . ขั้นพืน้ฐาน 3. จ านวนบุคลากรเขตพืน้ที่การศึกษา

450 คน เข๎ารับการสัมมนาแลกปล่ียนเรียนร๎ู  ที่รับผิดชอบงานคัดเลือกนักเรียนและ

เข๎ารับการสัมมนาแลกปล่ียนเรียนร๎ู สถานศึกษา เพือ่รับรางวัลพระราชทาน

 - บุคลากรที่เข๎ารับการสัมมนา สามารถน า ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เข๎ารับการสัมมนา

ความร๎ูและทักษะไปใช๎เป็นแนวทางในการ แลกเปล่ียนเรียนร๎ู

ด าเนินงานได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 4. จ านวนของสถานศึกษาที่ได๎รับรางวัล

 - สถานศึกษาที่ได๎รับรางวัลพระราชทาน พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ระหวํางปีการ ที่ได๎รับการติดตามในการด ารงรักษาสภาพ

ศึกษา  2553-2557) จ านวน 5-10 แหํง อยาํงมีประสิทธิภาพ

ได๎รับการติดตามในการด ารงรักษาสภาพ

 - คํูมือและแบบประเมินนักเรียนและ

สถานศึกษาเพือ่รับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได๎รับการ

พัฒนาจ านวน 6 รายการ                         

 - ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ทุกเขต

 สามารถน าคํูมือและแบบประเมินไปใช๎

อยาํงมีประสิทธิภาพ   

4. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาให้มี

ความเข้มแข็งการในประเมินคุณภาพการศึกษา

13,980,000        13,980,000        13,980,000        1 - 4 สทศ.

4.1  การสํงเสริมสนับสนุนให๎ สพท. และ ร.ร. มีความ

เข๎มแข็งในด๎านการสร๎างเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ กศ .

  สพท. 225 แหํง  ร๎อยละ 100  มีความเข๎มแข็งในการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

4.2  การให๎บริการการสอบวัดระดับความสามารถในการ

ใช๎ภาษาไทยส าหรับชาวตํางประเทศ พ.ศ. 2559

4.3 การสังเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

4.4 ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐานแหํง

ประเทศไทย

5. โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานกลางเพ่ือการ

บรกิาร

        17,782,900         17,782,900        17,782,900   1 - 4 สทศ.

5.1 พัฒนาเคร่ืองมือวัดความสามารถชั้น ป.3  - ร๎อยละ 95 ของเคร่ืองมือที่ได๎รับการพัฒนา  ร๎อยละ 80 ของข๎อมูลที่บรรจใุนคลังเคร่ืองมือ

5.2 พัฒนาเคร่ืองมือวัดความถนัดทางการเรียน  มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามระดับชั้น มีความเสถียรทั้งในด๎านความปลอดภัย

5.3 พัฒนาเคร่ืองมือวัดความสามารถในการอาํนออก 

เขียนได๎ ชั้น ป.1 - ป.3

เรียน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต๎นประกอบด๎วย

ความรวดเร็วในการเรียกใช๎



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

5.4 พัฒนาเคร่ืองมือประเมินคุณธรรมจริยธรรม (คํานิยม 

12 ประการ)

* เคร่ืองมือวัดความสามารถชั้น ป.3 ใน 3 ด๎าน ข๎อมูลการเข๎าถึงข๎อมูลในระดับ

5.5 พัฒนาเคร่ืองมือวัดสมรรถนะด๎านภาษาไทยของ * เคร่ืองมือวัดความถนัดทางการเรียน 1 ชุด ชั้นตํางๆ  และการใช๎งานระบบ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน * เคร่ืองมือวัดความสามารถในการอาํนออก ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ

5.6 พัฒนาเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น(กลํุมสาระการ

เรียนร๎ูหลัก)

เขียนได๎ ชั้น ป.1 -3  จ านวนชั้นละ 3 ชุด          

 * เคร่ืองมือประเมินคุณธรรม จริยธรรม

5.7 จา๎งดูแลระบบคลังข๎อสอบ 1 ระบบ  (คํานิยม 12 ประการ)

* เคร่ืองมือวัดสมรรถนะด๎านภาษาไทย

ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 ใน 6 ระดับ ๆ ละ 4 ด๎าน (ฟัง พูด อาํน เขียน)

* เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ในกลํุมสาระหลัก

5 วิชา ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยม

ศึกษาตอนต๎น

6. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรยีนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

10,811,600        10,811,600        10,811,600         1 - 4  สทศ.

6.1 การบริหารจดัการด าเนินการประเมิน  - ร๎อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  - ร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

*  จดัสรรงบประมาณด าเนินการประเมิน ชั้น ป.3 ปีที่ 3 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา สังกดั สพฐ.เข๎ารับการประเมิน

*  จดัสรรงบประมาณด าเนินการประเมิน ชั้น ป.1 และ ป.2
ขั้นพืน้ฐาน ประมาณ 600,000 คน ได๎รับ  - ร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

*  ติดตามการด าเนินการประเมิน 6 ภูมิภาค การประเมินความกา๎วหน๎า (ความสามารถ  และ 2 สังกดั สพฐ. เข๎ารับการประเมิน

*  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ สพฐ. ใน 3 ด๎าน) และใช๎ผลการประเมินในการ  - ร๎อยละของสถานศึกษา สังกดั สพฐ .

*  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการระดับเขตพืน้การศึกษา

 183 เขต

ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือ่ให๎ทัดเทียม

นานาชาติ

เข๎ารับการประเมินความสามารถใน 3 ด๎าน         

 - ร๎อยละของสถานศึกษา สังกดั สพฐ .

6.2.  จา๎งจดัพิมพ์เคร่ืองมือประเมิน กระดาษค าตอบ  - ร๎อยละ 100 ของนักเรียน ชั้น ป.1  และ ป.2 เข๎ารับการประเมินความสามารถในการ

และเอกสารประกอบการสอบชั้น ป .3และประมวลผล  สังกดั สพฐ. ประมาณชั้นละ 600,000 คน อาํนออก เขียนได๎ ของนักเรียนชั้น ป.1

6.3.  จดัท ารายงานผลการประเมิน เข๎ารับการประเมินการอาํน การเขียน  - รายงานผลการประเมินความสามารถ

และสามารถใช๎ผลการประเมินไปพัฒนา ชั้น ป.3 ใน 3 ด๎าน

ผ๎ูเรียนรายบุคคลได๎

 - ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกดั สพฐ.

 เข๎ารับการประเมิน ความสามารถใน 3 ด๎าน

 - ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกดั สพฐ.

 เข๎ารับการประเมินความสามารถ

ในการอาํนออกเขียนได๎ ของนักเรียน ชั้น ป.1

 - รายงานผลการประเมินความสามารถ

 ชั้น ป.3 จ านวน 1 ชุด

7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นการจบ

การศึกษา

2,900,000          2,900,000          2,900,000          1 - 4 สทศ.

7.1 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน

ทะเบียนและหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.

3)

 - ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีข๎อมูล

สารสนเทศด๎านการจบการศึกษาที่จดัเกบ็

ร๎อยละ 80 ของ หนํวยงานมีระบบข๎อมูล

สารสนเทศด๎านการจบการศึกษา

7.2 การติดตามการจดัท าและจดัเกบ็ข๎อมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา

อยาํงเป็นระบบ สามารถสืบค๎นเพือ่ให๎บริการ ที่มีประสิทธิภาพ



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

7.3 จดัท าคํูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบข๎อมูล

สารสนเทศด๎านการจบการศึกษาของส านักทดสอบทาง

การศึกษา

ได๎อยาํงสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

จดัเกบ็รักษาด๎วยความปลอดภัย

7.4 พัฒนาแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสํู

การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานส าหรับ

ประเทศในกลํุมประชาคมอาเซียน

 - สถานศึกษามีระบบการจดัท าและจดัเกบ็

ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษางาน

ทะเบียน เอกสารการศึกษาและน าไปใช๎ในการ

ให๎บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 - คํูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบข๎อมูล

สารสนเทศด๎านการจบการศึกษา

 - แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนฯ

8. โครงการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ 

(Online Testing System: OTS)

2,000,000          2,000,000          2,000,000          1 - 4 สทศ.

 8.1 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ

สพท.225 แหํง  - ร๎อยละ 80 ของเขตพืน้ที่และสถานศึกษา

 8.2 การประชุมชี้แจงแนวทางการใช๎ระบบการทดสอบ

ออนไลน์

โรงเรียน 30,118 โรง มีระบบการทดสอบออนไลน์

 8.3 การพัฒนาเว็บไซต์เพือ่การให๎บริการและเผยแพรํ

สารสนเทศการประเมิน

9. การยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและ

การประเมินผลการเรยีนรู้ของนักเรยีนเพ่ือยกระดบั

คุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้ารว่ม

โครงการ PISA (โครงการตอ่เน่ือง)

136,818,900      136,818,900      54,818,900 82,000,000 1-2  สวก.

9.1 การพัฒนาข๎อสอบจดัท าคลังข๎อสอบตามแนว PISA นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1.นักเรียนทุกโรงเรียนได๎รับการพัฒนา 30,000,000 30,000,000 17,000,000 13,000,000

    1) จดัเตรียม ประสานการสอบ NT ที่สอดคล๎องตาม

แนว PISA และจดัสรรงบประมาณสนับสนุนให๎เขตพืน้ที่

การศึกษา

ที่จะต๎องเข๎ารับการประเมินระดับนานาชาติ PISA

 ปี พ.ศ.2561

ศักยภาพที่สอดคล๎องกบักระบวนการของ PISA

    2) บริหารการสอบ จดัพิมพ์ข๎อสอบ NT ที่สอดคล๎อง

ตามแนว PISA

2.สถานศึกษาร๎อยละ 70 จดัการเรียนการสอนได๎

สอดคล๎องกบัแนวทาง PISA

9.2  การสร๎างบทอาํนและการสร๎างแบบฝึกเชิงบูรณาการ 3.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทุกเขต 63,000,000 63,000,000 29,000,000 34,000,000

การแกป๎ัญหาแบบรํวมมือกบัศักยภาพการอาํน คิด

วิเคราะห์คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

มีแผนการด าเนินงานเตรียมความพร๎อมผ๎ูเรียนสํู

การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

    1) สํงเสริมเขตพืน้ที่พัฒนาทักษะการอาํน คิดวิเคราะห์
ตามแนวประเมินของ PISA  โดยการจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนเขตพืน้ที่พัฒนาทักษะการอาํน คิดวิเคราะห์

    2) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาส่ือสํงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพการอาํน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณา

การกบัการแกป๎ัญหาแบบรํวมมือตามระดับคุณภาพ

ผ๎ูเรียนของ PISA จ านวน 3 รายการ

    3) จดัท าส่ือเผยแพรํในรูปส่ือเอกสาร และส่ือ CD

9.3 การส่งเสรมิสนับสนุนโรงเรยีนทีม่ีผลการทดสอบ 

PISA ปี 2015 ต่ า

35,000,000 35,000,000 35,000,000



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

9.4  สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโดยจดัสรรงบประมาณ

ในการพัฒนา การสร๎างความเข็มแข็งของการก ากบั

ติดตามและประเมินผลให๎เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ

พัฒนาผ๎ูเรียน

8,818,900 8,818,900 8,818,900

    1) นิเทศ ติดตาม โดยคณะท างานแบบบูรณาการ

    2) ประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูผลการ

ด าเนินงานรํวมกนัทุกเขตพืน้ที่การศึกษา เพือ่ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องกบับริบทของแตํละเขตพืน้ที่

การศึกษา ใน 4 ภูมิภาค

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
52,199,900        52,199,900        52,199,900       ภาคบังคับ/

ประถม

 สพฐ.

ยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในวิชาหลัก
      194,180,800       175,381,200        18,799,600       112,310,700          55,470,100        26,400,000  ภาคบังคับ / 

ประถม

สวก./สนผ.

1. โครงการ พัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทย 24,064,700 24,064,700 24,064,700  สวก.

1) พัฒนาและสํงเสริมเติมความเข๎มแข็งการเรียนการสอน

ภาษาไทย

สพป. 183 เขต สพม. 42  เขต สถานศึกษาและเขตพืน้ที่การศึกษามีการบริหาร

จดัการที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทยสถานศึกษาและเขตพืน้ที่

2,800,000 2,800,000 1-2

    1.1) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน ภาษาไทย

แหํงชาติ ปี 2559

การศึกษามีหนังสือเรียนหนังสืออาํนเพิม่เติม และ

หนังสือเสริมการเรียนร๎ูภาษาไทยเ พือ่ใช๎ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

  1.2) โครงการคัดเลือก ผอ. สพท. ศึกษานิเทศกแ์ละ

โรงเรียนที่สํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทย

ประสบผลส าเร็จฯ

2) พัฒนาส่ือการเรียนร๎ูภาษาไทย 500,000 500,000 2

   2.1) จดัท าต๎นฉบับหนังสืออาํนเสริม มานีมานะ  

  ชั้น ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖

   2.2) จดัท าต๎นฉบับหนังสือเสริมประสบการณ์เฉลิมพระ

เกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

   2.3) จดัท าต๎นฉบับส่ือนวัตกรรมแกไ๎ขปัญหา อาํนไมํ

ออกเขียนไมํได๎ทุกชั้น

3) พัฒนาและขยายผลการเรียนการสอนและการจดัการ

เรียนร๎ูภาษาไทยโดยน าแนวทางภาษาท๎องถิ่นรํวมจดัการ

เรียนร๎ู

20 เขต  40  โรง  (ทวิเต็มรูปแบบ) สถานศึกษา เขตพืน้ที่ สพฐ.มีวิธีการด าเนินงาน

และพัฒนาขยายผลการเรียนการสอนโดยน า

แนวทางภาษาท๎องถิ่นรํวมจดัการเรียนร๎ู

1,800,000 1,800,000 2

    3.1) การอบรมครูขยายผลการเรียนร๎ู
    3.2) การประชุมสัมมนาประสานแผน
    3.3) การขยายผลทาง DLIT
4) ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการ ด าเนินงาน

โครงการเรํงรัดคุณภาพการอาํนร๎ูเร่ืองและส่ือสารได๎

สพป. 183 เขต/ สพม. 42  เขต สถานศึกษา เขตพืน้ที่ สพฐ.มีรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

เรํงรัดคุณภาพการอาํนร๎ูเร่ืองและส่ือสารได๎

6,500,000 6,500,000 1-2

   4.1) ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนร๎ูประสานแผนการ

ด าเนินงานกบั สพป. และ สพม.

   4.2) ขยายผลวิทยากรแกนน าการอาํนร๎ูเร่ืองและส่ือสาร

ได๎



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

   4.3) โครงการเรํงรัดพัฒนาทักษะการอาํน คิดวิเคราะห์ 

โดยใช๎วรรณคดีเป็นฐาน ตามแนวทางประเมินผลนักเรียน

รํวมกบันานาชาติ  (PISA)

5) เรํงรัดพัฒนาวิธีสอนและการวิจยั สถานศึกษา เขตพืน้ที่ สพฐ.

มีการด าเนินงานพัฒนาวิธีสอนและจดัท าการวิจยั

เพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

12,464,700 12,464,700 1-3

    5.1) โครงการสอนอาํนเขียนแบบแจกลูกสะกดค า เพือ่

การอาํนออกเขียนได๎

สพป. 183 เขต/ สพม. 42  เขต

   5.2) โครงการวัดและประเมินผลการอาํนเขียนส าหรับ

นักเรียน ชั้น ป. 1-6

สพป. 183 เขต และสพม. ที่มีโรงเรียน

ระดับประถม

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

19,597,400 19,597,400 5,374,000 14,223,400  สวก.

1) การพัฒนาการจดัการเรียนร๎ูประวัติศาสตร์ 30,000 30,000 1

  1.1) การประชุมปฏิบัติการพัฒนายทุธศาสตร์การ

พัฒนาการเรียนร๎ูประวัติศาสตร์

เอกสารยทุธศาสตร์การพัฒนาการจดัการเรียนร๎ู

ประวัติศาสตร์

ร๎อยละความพึงพอใจของผ๎ูเกีย่วข๎องที่มีตํอ

ยทุธศาสตร์

  1.2) การพัฒนาเอกสารแนวทางการใช๎พิพิธภัณฑ์และ

แหลํงเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เป็นส่ือในการจดัการเรียนร๎ู

ประวัติศาสตร์(Place-based learning)

วิทยากรแกนน า จ านวน 50 คน               

เอกสารแนวทางการใช๎พิพิธภัณฑ์และแหลํง

เรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์จ านวน 225 รายการ

 ร๎อยละของคุณภาพเอกสารที่ผํานเกณฑ์การ

ประเมิน

125,000 125,000 1

1.3) การพัฒนาแนวทางการเรียนร๎ูผํานการจดัท า

พิพิธภัณฑ์ในชั้นเรียน

 เอกสารแนวทางการเรียนร๎ูประวัติศาสตร์โดย

การจดัท าพิพิธภัณฑ์โรงเรียนทดลองการเรียนร๎ู

จ านวน 183 โรงเรียน

จ านวนรูปแบบการจดัการเรียนร๎ูด๎วยการสร๎าง

พิพิธภัณฑ์                                              

ร๎อยละความพึงพอใจของครูผ๎ูสอน

354,000 354,000 2

1.4) การจดัคํายเรียนร๎ูประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น (Local 

history)

 เอกสารแนวทางการจดัการเรียนร๎ู การจดัคําย

ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น 5 รํุน

นักเรียนไปพัฒนาแนวทางการจดัการเรียนร๎ู

ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น

134,000             40,000               94,000                 2

1.5) จดัท าส่ือและเอกสารสํงเสริมการจดัการเรียนร๎ู

ประวัติศาสตร์

เอกสารเกีย่วกบัประวัติศาสตร์และการจดัการ

เรียนร๎ู 5 รายการ

ร๎อยละความพึงพอใจตํอเอกสารและส่ือการเรียนร๎ู 200,000             200,000             2

2) การศึกษาเพือ่สร๎างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิไตย (Democratic Citizenship Education)
  2.1) การปรับปรุงกรอบหลักสูตรการศึกษาเพือ่สร๎าง

ความเป็นพลเมืองของไทย

เอกสารกรอบหลักสูตรฯ ร๎อยละความพึงพอใจที่มีตํอเอกสารหลักสูตร 125,000             125,000             2

  2.2) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร(Training for 

trainer)

หลักสูตรฝึกอบรมจ านวน 5 เร่ือง          

วิทยากรกรด๎านความเป็นพลเมืองจ านวน 50 คน

ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 3,129,400           1,000,000          2,129,400             1

2.3) การพัฒนาส่ือการเรียนร๎ูที่สํงเสริมความเป็นพลเมือง ส่ือ animatiom จ านวน10  เร่ือง ร๎อยละความพึงพอใจที่มีตํอเอกสาร และส่ือ 2,000,000           2,000,000          1

คํูมือการจดัการเรียนร๎ูจ านวน 5 รายการ

2.4) การพัฒนาโรงเรียนทดลองการศึกษาเพือ่สร๎างความ

เป็นพลเมือง DCE School

โรงเรียนสํงเสริมความเป็ยนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 225 โรงมาตรฐานและตัวชี้วัด

โรงเรียน

ร๎อยละของโรงเรียนที่ผํานเกณฑ์และเป็นแบบอยาํง

ได๎

5,000,000           500,000             4,500,000             1

2.5) การศึกษาวิจยัความร๎ูความเข๎าใจของครูด๎านความ

เป็นพลเมือง

รายงานการวิจยั ข๎อมูลความร๎ูพืน้ฐานส าหรับใช๎ในการออกแบบการ

พัฒนา

500,000             500,000             2

3) กายกระดับผลสัมฤทธิ์กลํุมสาะสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม

ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระได๎รับการพัฒนากลํุมละ 200 

คน รายงานการด าเนินการยกระดับผลสัมทธิ์ก

ลํุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารับการประชุมมีความพึงพอใจตํอ

การด าเนินการอบรม

8,000,000           500,000             7,500,000             1

3. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน 40,742,700        38,014,700 2,728,000 25,208,000 15,534,700 สวก.

1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร๎ูวิทยาศาสตร์ 14,010,000 14,010,000 9,830,000 4,180,000



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

1.1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คํายวิทยาศาสตร์ 

“พัฒนาครูต๎นแบบที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สํูระดับ

นานาชาติ"

 ครูวิทยาศาสตร์แกนน า จ านวน 70 คน  ครูวิทยาศาสตร์แกนน า ร๎อยละ100 ผํานการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบ๎ติการฯ

             650,000 650,000             2

1.2) โครงการพัฒนากจิกรรมและเอกสารการเรียนร๎ูตาม

กรอบแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (STEM)

1. ศึกษา พัฒนาโปรแกรมการจดัการเรียนร๎ูฯ

เสร็จส้ิน รวม 6 unit

2. จดัท าส่ือการจดัการเรียนการสอน SET ครบ 

ทั้ง 6 unit

 พัฒนาโปรแกรมโปรแกรมการจดัการเรียนร๎ูฯ 

เสร็จส้ิน รวม 6 unit ครูวิทยาศาสตร์และ

ศึกษานิเทศกเ์ข๎ารับการอบรมจ านวน 500 คน

           8,360,000           4,180,000              4,180,000 1-4

1.3) โครงการจา๎งที่ปรึกษาพัฒนาจดัท าต๎นแบบชุด

ปฏิบัติการสํงเสริมการเรียนร๎ูวิทยาศาสตร์ตามกรอบ

แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (STEM) และการจดัการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการสํงเสริมการเรียนร๎ูวิทยาศาสตร์ตามกรอบ

แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (STEM)

ต๎นแบบชุดปฏิบัติการสํงเสริมการเรียนร๎ู

วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(STEM) จ านวน6 unit

 ครูแกนน าในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ใต๎ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 400 คนผํานการ

ฝึกอบรมการใช๎ชุดปฏิบัติการฯ

3,000,000 3,000,000 1-4

1.4 โครงการจา๎งที่ปรึกษาวิจยัแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาวิทยาศาสตร์

การวิจยัแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิทยาศาสตร์

ผลการวิจยัแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ชุด

2,000,000 2,000,000 1-4

2) โครงการพัฒนาคุณภาพครู ผ๎ูบริหาร และบุคลากรด๎าน

วิทยาศาสตร์

16,028,000 13,300,000 2,728,000 10,528,000 5,500,000 -                       

2.1) โครงการคัดเลือก ผอ.สพท. ศน. และสถานศึกษา 

สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้น

พืน้ฐานดีเดํน

ผอ.สพท. ศน. และสถานศึกษา จ านวน 225 เขต ผอ.สพท. ศน. และสถานศึกษาดีเดํน สํงผลงานเข๎า

รับการประเมินไมํน๎อยกวํา 30 คน

1,500,000 1,500,000 4

2.2) โครงการคัดเลือกครูดีเดํน STEM Education 

ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher 

Awards)

ครู ในสถานศึกษา จ านวน 225 เขต ครู ในสถานศึกษา สํงผลงานเข๎ารับการประเมินไมํ

น๎อยกวํา 50 คน

2,500,000 2,500,000 4

2.3) โครงการประกวดผลงานวิจยัหรือนวัตกรรมในการ

จดัการเรียนร๎ูด๎านวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานดีเดํน ปี

พุทธศักราช ๒๕๕๙

ผลงานวิจยัและนวัตกรรมดีเดํนด๎านวิทยาศาสตร์

ขั้นพืน้ฐาน จ านวน 150 ผลงาน

ผลงานวิจยัและนวัตกรรมดีเดํนด๎านวิทยาศาสตร์

ขั้นพืน้ฐาน ได๎รับการประกาศ จ านวน ไมํน๎อยกวํา 

30 เร่ือง

             300,000 300,000           3

2.4) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ“การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานปีพุทธศักราช 

๒๕๕๙” : National Conference “Upgrading the 

Quality of Science Education : Basic Education 

2016”

ผอ. ศน. และครูในสังกดั สพมและสมป. รวม 

225 เขต รวม1,000 คน

มีศน. และครูเข๎ารํวมงานมีความพึงพอใจในการจดั

ประชุมฯ ในระดับดี

9,000,000 6,000,000 3,000,000 3

2.5 โครงการพัฒนาการจดัการเรียนร๎ูเพือ่การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ รํวมกบั University 

of Georgia and University of Alabama, USA

ผอ. ศน. ครู และนักวิชาการศึกษาในสังกดั สพฐ 

จ านวน 12 คน

ผอ. ศน. ครู และนักวิชาการศึกษาในสังกดั สพฐ 

จ านวน 12คนผํานการฝึกอบรมปฏิบ๎ติการ ร๎อยละ 

100

2,728,000 2,728,000          4

3) โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาการของ

นักเรียน

9,814,700 9,814,700 3,960,000 5,854,700 -                       3

3.1) โครงการคํายวิทยาศาสตร์ Thai science camp  

คร้ังที่ 8

นักเรียนที่มีศักยภาพ จ านวน 

150 คน

นักเรียนผํานการเข๎าคํายวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 100 1,000,000 1,000,000

3.2) โครงการคํายวิทยาศาสตร์เพือ่ความเข๎าใจเกีย่วกบั

อบุัติภัยทางธรรมชาติ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 200 

คน ครูและศึกษานิเทศก ์จ านวน 100 คน

นักเรียน ครูและศึกษานิเทศก ์ผํานการฝึกอบรม 

ร๎อยละ 100

2,000,000 2,000,000 2



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

3.3) ประกวดภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์  "โลกใสใน

จอสวย"ปีการศึกษา 2557

ผลงานภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ จ านวน 50

 เร่ือง

โรงเรียนสํงผลงานภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ 

เข๎ารํวม จ านวน 50 เร่ือง

360,000 360,000 2

3.4) โครงการคํายเยาวชน...รักษ์พงไพร นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 

7000 คน

นักเรียนผํานการฝึกอบรม ร๎อยละ 100 6,454,700 600,000 5,854,700 1-3

4) การบริหารจดัการโครงการด๎านวิทยาศาสตร์ 890,000 890,000

  4.1) การจา๎งเหมาเจา๎หน๎าที่บริหารจดัการโครงการ 3 คน เจา๎หน๎าที่บริหารจดัการโครงการ  3 คน จนท. บริหารจดัการโครงการ  3 คน ผํานการ

ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 1 ปี

540,000 540,000 1-4

  4.2) การจา๎งเหมาบริการดูแลเว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์ได๎รับการปรับปรุงให๎

สามารถใช๎งานได๎และมีการปรับปรุง

เว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินจาก

ผ๎ูใช๎อยูใํนระดับดี

50,000 50,000 1-4

  4.3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท ายทุธศาสตร์

และสรุปผลการด าเนินโครงการของสถาบันวิทยาศาสตร์

แผนยทุธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบัน

วิทยาศาสตร์ และสรุปรายงานผลการด าเนินการ 

จ านวน 1 ชุด

แผนยทุธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบัน

วิทยาศาสตร์ และสรุปรายงานผลการด าเนินการ 

จ านวน 1 ชุด

300,000 300,000 4

4. โครงการ เรํงรัดพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

15,879,800 13,373,300 2,506,500 15,879,800  สวก.

1) การเรํงรัดพัฒนาความสามารถด๎านการแกป๎ัญหาทาง

คณิตศาสตร์

ผ๎ูเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีผลสัมฤทธิ์

1. ร๎อยละของผ๎ูเรียนในระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ

9,000,000 9,000,000 9,000,000 1-2

2) การขับเคล่ือนการจดัการเรียนร๎ูการบูรณาการการอาํน

 การคิดเลขสํูการแกโ๎จทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามจดุเน๎นของ 

สพฐ. และตามนโยบายของ ศธ.

 การศึกษาขั้นพืน้ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์สูงขึ้นอยาํงน๎อยร๎อยละ 3

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2

3) การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน

รูปแบบตําง ๆ

ครูผ๎ูสอนมีเทคนิควิธีการสอนส่ือสนับสนุนการ

จดัการเรียนการสอนได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ

2. ร๎อยละของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษามีคุณภาพด๎านคณิตศาสตร์สูงขึ้น

500,000 500,000 500,000

4) การพัฒนาส่ือตัวอยาํงการจดักจิกรรมการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์แนวใหมํ

3. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความสามารถ

ด๎านการแกป๎ัญหาทางคณิตศาสตร์ผ๎ูเรียนได๎รับ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 2-3

5) การก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของเขต

พืน้ที่การศึกษาและการติดตามเชิงลึก

การพัฒนากระบวนการแกป๎ัญหาทางคณิตศาสตร์ 373,300             373,300             373,300 2

 6) ประชุม/อบรม/สัมมนาเรํงรัดพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํู

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

4. ครูผ๎ูสอน และสถานศึกษามีนวัตกรรมและส่ือ

การเรียนการสอนไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ

ผ๎ูเรียนสํูการยกระดับและส่ือการเรียนการสอนไป

ใช๎และส่ือการเรียนการสอนไปใช๎สํูการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2,506,500 2,506,500 4

 5. โครงการ คํายสร๎างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : 

การเสริมสร๎างความเป็นไทยและป็นพลเมืองตามวิถี

ประชาธิปไตยและคํานิยมหลักของคนไทย

5,134,400 5,134,400 3,922,400 1,212,000 1-4  สวก

1) ประชุมปฏิบัติการการจดัท าหลักสูตรการจดัคํายอยาํง

สร๎างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย:

  - หลักสูตรการคํายอยาํงสร๎างสรรค์พัฒนา

ศักยภาพเด็กไทย: การเสริมสร๎างความ

 - มีหลักสูตการจดัคํายการเสริมสร๎างความเป็น

พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและคํานิยมหลัก
การเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองตาม วิถีประชาธิปไตย

และคํานิยมหลักของคนไทย

 เป็นไทย และเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

และคํานิยมหลักของคนไทย

ของคนไทย

2) การจดัคํายเพือ่พัฒนาศักยภาพเด็กไทย:  - มีผ๎ูจดัการคํายในระดับเขต

การเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและ

คํานิยมหลักของคนไทย

225 คน นักเรียน 10,000 คนเข๎าคํายมีหลักสูต

การจดัคํายที่มีคุณภาพ

3) การประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการพัฒนา

ศักยภาพเด็กไทย:การเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองตามวิถี

ประชาธิปไตยและคํานิยมหลักของคนไทย

  - ผ๎ูแทนเขต 225 คนได๎รับการพัฒนาแนว

ทางการบริหารจดัการคํายอยาํงสร๎างสรรค์

4) การจดัท าเอกสารวิชาการ   - น.ร. ทุกเขตพืน้ที่ ประมาณ 12,000 คนได๎รับ



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

 5) การศึกษาดูงานการจดักจิกรรมเสริมสร๎างความเป็น

พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยให๎แกนํักเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

 การเสริมสร๎างความเป็นไทยและเป้นพลเมือง

ตามวิถีประชาธิปไตยและคํานิยมหลักของคนไทย

6. โครงการพัฒนาการจดัการเรียนร๎ูอสิลามศึกษา 4,549,500 4,549,500 4,549,500  สวก.

1) การพัฒนาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร

แกนกลางอสิลามศึกษา

1.  สถานศึกษาทั่วประเทศที่จดัการเรียนร๎ู

อสิลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลํุมเป้าหมายคือ

ผ๎ูเรียนที่นับถือศาสนาอสิลาม

1. หลักสูตรและสาระการเรียนร๎ูอสิลามศึกษามี

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและเวที

โลก

1 - 4

2) การพัฒนาส่ือการเรียนร๎ูอสิลามศึกษา 2.  สถานศึกษาที่จดัการศึกษาวิชาสามัญควบคํู

ศาสนา โดยใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ควบคํูกบัหลักสูตร

อสิลามศึกษา (แบบเข๎ม) ในพืน้ที่ 5 จงัหวัด

ชายแดนภาคใต๎ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

สงขลา เขต 3  และสตูล

2. หนังสือเรียนและส่ือการเรียนร๎ูมีคุณภาพและ

หลากหลายสอดคล๎องกบัหลักสูตร

3

3) การพัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนร๎ูอสิลามศึกษา 3. ผ๎ูเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมี

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง

3. ผ๎ูเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมี

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง

2 - 3

4) การติดตามประเมินผลจดัการเรียนร๎ูอสิลามศึกษา 4

5) การศึกษาดูงานการจดัการเรียนร๎ูอสิลามศึกษา 4

7. ยกระดบัโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความ

เป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตรค์ณติศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพนักเรยีนทีม่ีความสามารถ

พิเศษดา้นวิทยาศาสตรค์ณติศาสตร ์ภาษา และ

เทคโนโลย ี

2. นักเรยีนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่น

ระดบัสูง

1. รอ้ยละ 100 ของนักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ภาษา 

และเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัสูง

2. ระดบัผลสัมฤทธิใ์นการทดสอบระดบัชาต ิวิชา

วิทยาศาสตร ์คณติศาสตรส์ูงขึ้นรอ้ยละ 50

 20,000,000  20,000,000  4,500,000  15,500,000  1-4 ภาคบังคับ/

ประถม

สนผ.

  1) การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนร๎ูสํูความ

เป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2,000,000           2,000,000           1,000,000          1,000,000          

2) พัฒนาห๎องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ การ

เรียนเปล่ียนการสอนให๎กบันักเรียนสํูความเป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

7,500,000           7,500,000           1,000,000          6,500,000          

 3) พัฒนาอจัฉริยะภาพด๎านวิทย-์คณิต ภาษาตํางประเทศ 

 และเทคโนโลยี

6,000,000                      6,000,000           1,000,000           5,000,000

4) การเข๎าคํายแลกเปล่ียนเรียนร๎ูรํวมกบัมหาวิทยาลัยใน

ประเทศ

2,500,000                      2,500,000 1,000,000         1,500,000          

5)  พัฒนาครู  และผ๎ูบริหารเพือ่พัฒนาทักษะ

ความสามารถในจดัการเรียนการสอน  การบริหารงาน 

และการใช๎เทคโนโลยเีพือ่ให๎เกดิคุณภาพสูงสุด

2,000,000                      2,000,000              500,000           1,500,000

8. ยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนในโครงการตามพระราชด าริ  43,399,900  43,399,900  8,299,900  24,200,000  10,900,000  1-4 ภาคบังคับ/

ประถม

สนผ.

 1)  พัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถิ่นทุรกนัดาร (กพด.) ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ

โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ

มีคุณภาพสูงขึ้น

 9,550,700 9,550,700           2,550,700          7,000,000             

 2) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติและโรงเรียน

ในพระราชด าริ (ตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

เฉลิมพระเกยีรติฯ ) 205 รร.

 12,000,000 12,000,000         3,000,000          9,000,000             



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

 3) การด าเนินงานโครงการเฉลิมพระเกยีรติและสํงเสริม

การเรียนร๎ูโครงการตามพระราชด าริ

 3,100,000            3,100,000                200,000           2,900,000

 4) สนับสนุนการจดัการเรียนร๎ูโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

 8,000,000 8,000,000           8,000,000          

 5) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช๎หญ๎าแฝกอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริ:สํงเสริมการเรียนร๎ูเร่ืองหญ๎าแฝก

ในสถานศึกษา

 1,749,200 1,749,200           1,749,200          

 6) การด าเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ  9,000,000 9,000,000.00       1,000,000          8,000,000             

9. ความรว่มมือกับหน่วยงานตา่งประเทศในการ

พัฒนาการเรยีนการสอน

        20,812,400           7,247,300        13,565,100        20,512,500              300,000  ภาคบังคับ/

ประถมศึกษา

สนผ.

1) โครงการแลกเปล่ียนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษากบัตํางประเทศ

1. มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการเป็นผ๎ูบริหาร/ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนจากตํางประเทศ

ไมํต่ ากวํา 80 คน

2. มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการเป็นผ๎ูบริหาร/ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนจากไทยไมํต่ า

กวํา 150 คน

 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการแลกเปล่ียนทั้ง

จากไทยและตํางประเทศมีความพึงพอใจ และ

ได๎รับประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนการศึกษา

และวัฒนธรรม

         15,205,700            4,786,100         10,419,600          15,205,700 1-4

2) น านักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก

วิชาการ แลกเปล่ียนด๎านภาษาและวัฒนธรรม ณ สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

1.ผ๎ูบริหาร/ครู/จนท จ านวน 5 คน และนักเรียน

ที่เข๎ารํวมแขํงขันภาษาเยอรมันโอลิมปิควิชาการ 

จ านวน 4 คน นักเรียนที่แลกเปล่ียนด๎านภาษา

และวัฒนธรรม 30 คน ได๎เดินทางไปเข๎ารํวมการ

แขํงขัน และแลกเปล่ียน ณ เยอรมัน                

                            2. ผ๎ุเข๎ารํวมโครงการ

ได๎รับความร๎ูด๎านภาษาและวัฒนธรรมของเยอรมัน

 ซ่ึงจะได๎น ามาปรับใช๎ในการเรียนการสอนของไทย

1. ผ๎ูบริหาร/ครู/จนท./นักเรียน เดินทางไปเข๎ารํวม

การแขํงขันภาษาเยอรมันโอลิมปิควิชาการ และ

แลกเปล่ียนด๎านภาษาและวัฒนธรรม ได๎ไมํต่ ากวํา 

80%                                               2. 

ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการสามารถน าความร๎ูและ

วัฒนธรรมที่ได๎รับมาปรับใช๎ในการเรียนการสอนได๎

 และการด ารงชีวิตได๎  3.นักเรียนที่เข๎ารํวมการ

แขํงขันเยอรมันโอลิมปิควิชาการได๎รับรางวัลจาก

การแขํงขัน ไมํต่ ากวํา 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. มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการเป็นผ๎ูบริหาร/ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนจากไทยเดินทาง

ไปเข๎ารํวมโครงการ ไมํต่ ากวํา 30 คน

2. นักเรียนได๎แสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย

ในเวที ไมํต่ ากวํา 2 ชุดการแสดง

 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ

 และได๎รับประสบการณ์ในการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น

           1,293,000              469,000             824,000           1,293,000 1-4

4) ความรํวมมือกบัหนํวยงานอาสาสมัครตํางประเทศ 1. ครูที่ปฏิบัติงานรํวมกบัอาสาสมัครจาก

ตํางประเทศ 20 โรงเรียน ได๎รับการพัฒนาด๎าน

การจดัการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศแบบ

นักเรียนเป็นส าคัญจากอาสาสมัครตํางประเทศ

2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงทางด๎าน

ภาษาตํางประเทศ

1.โรงเรียนที่มีครูอาสาสมัครตํางประเทศทุกโรง

จดัการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ        

แบบนักเรียนเป็นส าคัญได๎

2.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนกลํุมเป้าหมาย

สามารถส่ือสารเป็นภาษาตํางประเทศได๎ดีขึ้น

             842,200              842,200              542,200                300,000 1-4

5) ยกระดับการศึกษาสํูสากลโดยการน าพาชาว

ตํางประเทศดูงานด๎านการศึกษาในประเทศไทย

เพือ่อ านวยความสะดวกให๎กบั จนท. /นัก

การศึกษาตํางประเทศ 10 คน ซ่ึงเดินทางมา

เจรจาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์

ด๎านการศึกษา 

ระหวํางประเทศ

ร๎อยละ 80 ของเจา๎หน๎าที่ตํางประเทศ มีความพึง

พอใจในการศึกษาดูงานด๎านการศึกษา ในประเทศ

ไทย

             517,000              517,000              517,000 1-4



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

6) คําใช๎จาํยในการจดัท าเอกสารเผยแพรํให๎ชาว

ตํางประเทศในรูปแบบตํางๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและ 

DVD

เพือ่เผยแพรํเอกสาร วิดีทัศน์ DVD หรือจดัท า

ประกาศนียบัตรให๎แกชําวตํางประเทศ หรือผ๎ุเข๎า

รํวมโครงการจากตํางประเทศ ไมํต่ ากวํา 100 ชุด

ร๎อยละ 70 ของชาวตํางประเทศ ได๎รับความร๎ูและ

มีความพึงพอใจในเอกสารที่เผยแพรํ

             200,000              200,000              200,000 1-4

โครงการประสิทธผิลกลยทุธ์         43,206,300         39,888,700          3,317,600        43,206,300   1-4  ภาคบงัคับ/ประถม  สพฐ.

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในโรงเรยีนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา

 55,391,800  55,391,800  22,751,800  6,500,000  26,140,000 ภาคบงัคับ/ประถม สกบ.

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการเรียนการสอน

ระดับประถมศึกษา

         13,000,000          13,000,000           8,000,000           5,000,000

   1.1 สํงเสริมสนับสนุนยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาระดับ  โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกดั สพฐ.  1.คําเฉล่ียร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ 3,161,000          3,161,000           3,161,000          1           

 ประถมศึกษาเพือ่สร๎างความเข๎มแข็งด๎านวิชาการให๎กบั

บุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญํที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวํามาตรฐาน

183  สพป.  ศึกษานิเทศกท์ี่รับผิดชอบในเขต

พืน้ที่การศึกษา ครู  ผ๎ูบริหาร โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาในสังกดั สพฐ.  183  สพป.

เรียนในวิชาหลักระดับการศึกษาภาคบังคับจาก

การประเมินระดับชาติเพิม่ขึ้นร๎อยละ 5

    1.2 สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพด๎าน 

Literacy Numeracy and Readding ability ให๎กบั

บุคลากรที่เกีย่วข๎องในโรงเรียน

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกดั สพฐ.  183 

 สพป. ศึกษานิเทศกท์ี่รับผิดชอบในเขตพืน้ที่

การศึกษา  ครู  ผ๎ูบริหาร โรงเรียนระดับประถม

ศึกษา

2. คําเฉล่ียร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

 3 ด๎านความสามารถทางภาษา ด๎านค านวณ และ

ด๎านการใช๎เหตุผลเพิม่ขึ้น ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3

3,700,500 3,700,500 3,700,500 2 

   1.3 การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามแนว

ทางการจดัการเรียนร๎ูระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอน

เทสซอริ

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกดั สพฐ.  183 

สพป. ศึกษานิเทศกท์ี่รับผิดชอบในเขตพืน้ที่

การศึกษา  ครู  ผ๎ูบริหาร โรงเรียนระดับประถม

ศึกษา

3.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายจดัการ

สอนแบบมอนเทสซอริได๎สอดคล๎อง กบับริบทของ 

สพฐ.                                          4. ร๎อยละ

 50 ของนักเรียนในโรงเรียน

6,138,500            6,138,500           1,138,500           5,000,000            3

2. โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาภาคบังคับ :

 น ารํองการจดัการเรียนการสอนการงานอาชีพและ

เทคโนโลยอียาํงเข๎ม

โรงเรียนกลํุมเป้าหมาย 366 โรงเรียน กลํุมเป้าหมายเรียนตํอสายอาชีพ 22,000,000        22,000,000        7,360,000         14,640,000       1           

3. โครงการจดัท าแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ

พัฒนาอตัลักษณ์ผ๎ูเรียนภาคบังคับสํูผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับประเทศ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา น า

รํองฯ  จ านวน 26  แหํง ผ๎ูอ านวยการกลํุม

นโยบายและแผนในเขตพืน้ที่การศึกษา ครู  

ผ๎ูบริหาร โรงเรียน 183 สพป.

18,391,800 18,391,800 5,391,800 6,500,000 6,500,000  1 - 4

   3.1 จดัสรรให๎ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและ

สถานศึกษา น ารํองโครงการสํูผลสัมฤทธิ์ยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษาและพัฒนาอตัลักษณ์ผ๎ูเรียนภาคบังคับ

13,000,000 13,000,000         6,500,000             6,500,000           1- 2

   3.2 การจดัท าแผนยทุธศาตร์โครงการยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษาและพัฒนาอตัลักษณ์ผ๎ูเรียนการศึกษาภาค

บังคับ ระยะ 4 ปี

2,000,000 2,000,000           2,000,000           1-3

   3.3 การจดัท าฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศ โครงการ

จดัท าแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอตั

ลักษณ์ผ๎ูเรียนภาคบังคับ

2,000,000 2,000,000           2,000,000          2

   3.4 การจดัพิมพ์แผนยทุธศาสตร์โครงการยกระดับ

คุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอตัลักษณ์ผ๎ูเรียน 

การศึกษาภาคบังคับระยะ 4 ปี

1,391,800 1,391,800           1,391,800          4



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

4.  โครงการสํงเสริม สนับสนุนและเพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารการจดัการศึกษาภาคบังคับของส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอยาํงมีประสิทธิภาพ

2,000,000 2,000,000 2,000,000  1 - 3

   4.1 ประชุมปฏิบัติการสร๎างและพัฒนาเคร่ืองมือการ

นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการศึกษาภาคบังคับ

400,000 400,000             400,000             

   4.2 ติดตามและประเมินผลการบริหารการจดั

การศึกษาภาคบังคับ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาภาคสนามเชิงประจกัษ์

สพป 183 แหํง 420,000 420,000             420,000             

   4.3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการ

ด าเนินงานการศึกษาภาคบังคับ

ศึกษานิเทศก ์นักวิชาการ 400,000 400,000             400,000             3

   4.4 จดัท ารายงานผลการและจดัพิมพ์เผยแพรํ 

ประชาสัมพันธ์การบริหารจดัการศึกษาภาคบังคับ

เอกสาร 6,000 เลํม 600,000 600,000             600,000             2

   4.5 จา๎งเจา๎หน๎าที่บันทึกข๎อมูล  จดัจา๎งพนักงานบันทึกข๎อมูล 1 คน 180,000 180,000             180,000             1

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์  13,732,400         13,732,400        13,732,400 ภาคบังคับ/ประถม สพฐ.

กิจกรรมวิจยัเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา
      142,309,400       117,354,600        24,954,800       138,789,400            3,520,000 ภาคบงัคับ/มธัยม

ตน้

สนก.

1. โครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการบรหิาร

โรงเรยีนอยา่งยัง่ยนืและมีคุณภาพทัง้องค์กร

           6,550,400            6,550,400           6,550,400

1)ประชุมปฏิบัติการอบรมพีเ่ล้ียง ประจ าปี 2559 ภายใต๎

โครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน

อยาํงยัง่ยนืและมีคุณภาพทั้งองค์กร

ทีมพีเ่ล้ียงในโครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารโรงเรียนอยาํงยัง่ยนืและมีคุณภาพทั้ง

องค์กร

จ านวนพีเ่ล้ียงในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา 900,000 900,000             900,000             2-3

2)การประชุมปฏิบัติการจดัท าโครงรํางองค์กรของโรเรียน

ในโครงการ ภายใต๎โครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารโรงเรียนอยาํงยัง่ยนืและมีคุณภาพทั้งองค์กร

โรงเรียนในโครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารโรงเรียนอยาํงยัง่ยนืและมีคุณภาพทั้ง

องค์กร

จ านวนโรงเรียนในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา 1,500,000 1,500,000           1,500,000          2-2

3)โอนจดัสรรให๎โรงเรียนและเขตพืน้ที่ เพือ่นิเทศกโ์รงเรียน

ในโครงการและประชุมสรุปผล

โรงเรียนในโครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารโรงเรียนอยาํงยัง่ยนืและมีคุณภาพทั้ง

องค์กร

จ านวนโรงเรียนในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา 1,350,000            1,350,000 1,350,000          3

4)ประชุมสรุปผลประจ าปี 2559 และจดัพิมพ์เอกสาร  เผยแพรํเอกสารให๎ผ๎ูเกีย่วข๎อง  จ านวนพีเ่ล้ียงและโรงเรียนในโครงการ 850,000 850,000             850,000             4

5)จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนร๎ู ทีมพีเ่ล้ียงและโรงเรียนในโครงการวิจยัและ

พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอยาํงยัง่ยนื

และมีคุณภาพทั้งองค์กร

 จ านวนพีเ่ล้ียงและโรงเรียนในโครงการ 950,400 950,400             950,400             4

6)การวิจยัเชิงประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนในโครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารโรงเรียนอยาํงยัง่ยนืและมีคุณภาพทั้ง

องค์กร

จ านวนโรงเรียนในโครงการที่ได๎รับการพัฒนา 1,000,000 1,000,000           1,000,000          2-4

2.โครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมภาวะความเป็นผู้น า

เดก็เป็นรายบุคคลในศตวรรษที ่21

 โรงเรียนผ๎ูน าการเรียนร๎ูเพือ่ทักษะในศตวรรษที่ 

21 จ านวน 12 โรงเรียนใน 6 ภูมิภาค

1. งานวิจยั"การวิจยัพัฒนาโรงเรียนสํงเสริม

ศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล"ในศตวรรษที่ 21

1,321,700          1,321,700          1,321,700         1-4

2..นักเรียนของโรงเรียนผ๎ูน าการเรียนร๎ูเพือ่ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 12 โรงเรียน ค๎นพบศักยภาพ

ความสามารถ(อจัฉริยภาพ)ของตน  และมีแผน

หรือแนวทางการพัฒนาตน



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการการเรยีนรู้สู่สากล : การ

พัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรยีนผ่าน

กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดบันานาชาต ิ

(โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ)

 183 สพป./42 สพม. นร.ประถม-ม.ตน้ 

180,000 คน

27,874,600        8,867,800          19,006,800              24,354,600            3,520,000

        3.1 ประเมินและพัฒนากระบวนการพัฒนา

ความสามารถทางวิชาการผํานกระบวนการแขํงขันทาง

วิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแขํงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ

1. นร.ทุกสังกดัได๎พัฒนาความสามารถทาง

วิชาการอยาํงเต็มตามศักยภาพ

จ านวน 180,000 คน

1. เพิม่ขีดความความสามารถนักเรียนในการ

พัฒนาความสามารถทางวิชาการสํูเวทีโลก

24,354,600       3,520,000           

2. พัฒนาตํอยอดนักเรียนสํูความเป็นเลิศ 54,000

 คน

2. นักเรียนมีเจตคติในการเรียนร๎ู และมีคุณภาพ

การเรียนร๎ูในด๎านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สํูความเป็นสากล

               3.1.1 พัฒนารูปแบบและโปรแกรมออนไลน์

การรับสมัครนักเรียนที่เข๎ารํวมกจิกรรมพัฒนา

ความสามารถของผ๎ูเรียนผํานกระบวนแขํงขันวิชาการ

ระดับนานาชาติ

3. นร.ทุกสังกดั 180 คน ได๎รับการพัฒนาเป็น

ตัวแทนไปแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

3. นักเรียนได๎รับ การพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการอยาํงเต็มตามศักยภาพ

249,600 249,600 249,600             1

4. วิจยั พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด๎าน

คณิต วิทย์
4.นักเรียนได๎มีโอกาสเรียนร๎ูและเป็นตัวแทนไป

แขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ด๎าน

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

                3.1.2  กจิกรรมพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการผ๎ูเรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2559

5.  ครูผ๎ูสอนคณิต วิทย ์ได๎รับการพัฒนาเทคนิค

การจดัการเรียนการสอน

5. จ านวนนวัตกรรมสํูความเป็นเลิศในคํายทาง

วิชาการส าหรับผ๎ูเรียน

549,000 549,000 549,000             1,2

                    1)  ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

กระบวนการพัฒนาความสามารถผ๎ูเรียน และคัดเลือก

ตัวแทนนักเรียนไปแขํงขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ

6. จ านวนเครือขํายในการพัฒนาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

                     2)  ประชาสัมพันธ์กจิกรรมพัฒนา

ความสามารถทางวิชาการของผ๎ูเรียนผํานกระบวนการ

แขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

               3.1.3  สํงเสริมสนับสนุน สพป./สพม. พัฒนา

ตํอยอดนวัตกรรมการจดักจิกรรมพัฒนาความสามารถของ

ผ๎ูเรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ระดับเขต

พืน้ที่การศึกษา / ระดับภูมิภาค  / ระดับประเทศ

3,520,000 3,520,000 3,520,000             1,2

                3.1.4  พัฒนาสร๎างหลักสูตรและเคร่ืองมือที่

ใช๎ในกจิกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผ๎ูเรียน

ผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ 3 วิชา 4 

กลํุมเป้าหมาย รวม  18 ฉบับ

2,910,000 2,910,000          2,910,000          2

                 3.1.5  พัฒนานวัตกรรมรูปแบบคํายทาง

วิชาการนักเรียนและพัฒนาตํอยอดคัดเลือกนักเรียนไป

แขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 6 เวทีแขํงขัน

259,500 259,500            259,500             3



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

                  3.1.6  จ าลองสถานการณ์การแขํงขัน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 'โอลิมปิก จ านวน 3 รํุน (รํุน

ที่ 1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / รํุนที่ 2 

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / รํุนที่ 3 คณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา)

404,700 404,700            404,700             3

                  3.1.7  การน าทีมนักเรยีนไทยไปแข่งขัน

ทางวิชาการระดบันานาชาต ิประจ าปี 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

1,937,000 1,937,000          1,937,000          1

                      3)  การแขํงขันคณิตศาสตร์โลก ระดับ

ประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics

 World Contest (PMWC 2016) ' 

ณ เขตบริหารพิเศษฮํองกง

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

จนี

2,483,000 2,483,000          2,483,000          4

                    7)  การแขํงขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  

ระดับประถมศึกษา :  Wizards Mathematics 

International Competition 2016 (WIZMIC 2016)   

ณ สาธารณรัฐอนิเดีย

2,366,000 2,366,000          2,366,000          4

               3.1.8  การประชุมรายงานผลการด าเนินการ

เป็นเจา๎ภาพจดัแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 

2015) / สิงคโปร์

189,700 189,700            189,700             3,4



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

               3.1.9  ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ

พร๎อมจดัแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  จ านวน 3 

คร้ัง ณ ไต๎หวัน / อนิโดนีเซีย / ฟิลิปปินส์

638,700 638,700            638,700             3,4

              3.1.11  คํายวิชการระหวํางประเทศด๎าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนและครูที่

ได๎รับการคัดเลือกรอบระดับประเทศ / ไต๎หวัน / 

อนิโดนีเซีย / สิงคโปร์

2,220,000 2,220,000 2,220,000          3,4

               3.1.12  คําจดัท าโลํรางวัล และเกยีรติบัตร

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

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอนดา้น

คณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศ

6,498,400 6,498,400 6,498,400 

 4.1  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สํูความเป็นเลิศ

เชิงคุณภาพ

1.  พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สํูความเป็นเลิศ

2. ครูผ๎ูสอนได๎รับการพัฒนาเทคนิคแทคติก 

วิธีการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวิธีเรียนร๎ู

ได๎ด๎วยตนเอง

1. จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอน

2. จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์

3.ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยาํง

ตํอเนื่อง

2,346,400 -                  

        4.1.1  พัฒนานวัตกรรมรูปแบบเทคนิคและเทคติก

การสอนคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์โดยรํวมมือกบั

หนํวยงานองค์กรทั้งในประเทศและนอกประเทศ

เชิงปรมิาณ

1.  มีนวัตกรรมการเรียนร๎ูคณิตศาตร์ที่เน๎น

กระบวนการทางคณิคศาสตร์

2. เครือขํายการพัฒนาคณิตศาสตร์แล

วิทยาศาสตร์ระดับพืน้ที่

1,414,400 1,414,400           1,414,400          2

        4.1.2  การวิจยัและพัฒนาทดลองรูปแบบ วิธีการ

สอนการแกโ๎จทยป์ัญหาที่เน๎นทักษะกระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยฯ์

932,000 932,000 932,000             3,4

 4.2  สร๎างความเชื่อมั่นครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์และ

ครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์

3,362,000 

         4.2.1 พัฒนานวัตกรรมเสริมสร๎างความเชื่อมั่นการ

จดัการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนอนุบาลประจ า

จงัหวัด ระดับประถมศึกษา 1,681,000 1,681,000           

1,681,000          1

          4.2.2 พัฒนานวัตกรรมเสริมสร๎างความเชื่อมั่น

การจดัการความร๎ูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลประจ า

จงัหวัด ระดับประถมศึกษา 1,681,000 1,681,000           

1,681,000          1

  4.3  คํายวิชาการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผ๎ูเรียนสํู

ความเป็นนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์น๎อย

790,000            

       3.4.1 สํงเสริมและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่

เน๎นด๎านกระบวนการ 395,000 

395,000 395,000             3-4



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

       3.4.2  แลกเปล่ียนนวัตกรรมการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์

ที่เน๎นด๎านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 395,000 395,000             

395,000             3-4

 5.โครงการเจา้ภาพการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดบั

นานาชาตปิระจ าปี พ.ศ. 2558 - 2559

80,894,200        80,894,200        80,894,200       1

5.1  โครงการเจา้ภาพการแข่งขันคณติศาสตร์

วิทยาศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ ระดบั

ประถมศึกษา : International Mathematics And 

Science Olympiad For Primary School 

Students 2015  (IMSO 2015)

เชิงประมาณ

นักเรียนจากประเทศตําง ๆรํวมการแขํงขัน 

ระดับประถมศึกษา จ านวน 40 ประเทศ

1. ร๎อยละของประเทศ ที่เข๎ารํวมการแขํงขัน

2. จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาความสามารถ

ทางวิชาการ

3. จ านวนนวัตกรรมที่สํงเสริมความสามารถผ๎ูเรียน

4. จ านวนโรงเรียนที่เป็นเครือขํายการการพัฒนาใน

ระดับพืน้ที่

24,470,700        24,470,700        24,470,700         

   5.1.1 เตรียมความพร๎อมการจดัแขํงขันคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์โอลิมปิก  ระหวํางประเทศ ระดับ

ประถมศึกษา (IMSO 2015)

 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนได๎รับการ พัฒนาความสามารถทาง 

ทางคณิตศาสตร์ และได๎แลกเปล่ียน เรียนร๎ูสํูเวที

โลก

2. ความรํวมมือระหวํางประเทศ ในการ

พัฒนาการจดักจิกรรมการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประเทศและตํางประเทศ 

3. ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศและ

กา๎วสํูสากล

4. สร๎างแรงจงูใจผ๎ูเรียนใฝ่ร๎ูใฝ่เรียน และมีเจตคติ

ที่ดี ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์

          7,564,500 7,564,500 7,564,500          1

          5.1.1.1 กระบวนการคัดเลือกผ๎ูแทนนักเรียนไทย

เข๎ารํวม IMSO 2015 และการเตรียมความพร๎อมการเป็น

ผ๎ูแทนนักเรียนไทย

288,500             288,500             288,500             1

           5.1.1.2 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือก

นักเรียนคํูขนาน

259,000             259,000             259,000             1

           5.1.1.3 การจดัท ารายละเอยีดการด าเนินงาน

โครงการเจา๎ภาพการจดัการแขงขันคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหวํางประเทศ ระดับ

ประถมศึกษา IMSO 2015 ฝ่ายตาง ๆ (11 ฝ่าย)

 423,000             423,000             423,000             1

           5.1.1.4 การจดัท ารายละเอยีดกจิกรรม 

หลักสูตรการแขํงขัน ประเภทการแขํงขันประเภทรางวัล 

และเกณฑ์การตัดสนการให๎รางวัล

238,400                          238,400              238,400 1

           5.1.1.5  จดัท าถ๎วยรางวัลรางวัล เหรียญรางวัล 

และเกยีรติบัตรรางวัล

795,000                          795,000              795,000 1

           5.1.1.6  จดัท าของที่ระลึกมอบให๎ประเทศเข๎า

รํวมการแขํงขัน IMSO 2015 จ านวน 20 ประเทศ 

(กระเป๋า เส้ือแจค็เกต็ ป้ายชื่อหมวก ของที่ระลึกมอบ

ผ๎ูแทนประเทศที่เข๎ารํวมแขํงขัน)

1,300,000                      1,300,000           1,300,000 1



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

         5.1.1.7  จดัจา๎งพิมพ์แผํนพับประชาชสัมพันธ์ 

เอกสารคํูมือแนวทางการด าเนินงานแขํงขันคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับ

ประถมศึกษา (IMSO 2015) 11 ฝ่าย / สูจบิัตร / คํูมือ 1 

ชุด 6 เลํม (1300 ชุด)

1,228,600           1,228,600 1,228,600 1

         5.1.1.8 พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ในการบริหาร

จดัการโครงการเจา๎ภาพการจดัการแขํงขันคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหวํางประเทศระดับ

ประถมศึกษา IMSO 2015

632,400             632,400             632,400             1

          5.1.1.9 ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการ

จดัการแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

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  คัดเลือกและอบรมพีเ่ล้ียงดูแล 

ประสานงานทีมนักเรียนตํางประเทศ

743,000                          743,000              743,000 1

         5.1.1.12 ประชุมสร๎างแบบทดสอบและพัฒนา

หลักสูตรการแขํงขัน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาองักฤษ

 จ านวน 2 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์ 

และวิชาวิทยาศาสตร์)

368,600             368,600 368,600 1

  5.1.2  การด าเนินการจดัแขํงขันคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ระหวํางประเทศระดับ

ประถมศึกษา (IMSO 2015) ระหวํางวันที่ 1 - 7 

พฤศจกิายน 2558

15,576,700 15,576,700 15,576,700 

         5.1.2.1  การบริหารจดักจิกรรมการแขํงขัน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ 

ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015)

4,998,000                     4,998,000          4,998,000 1

               1)  ประชุมคณะกรรมการจดัท าแบบทดสอบ

ฉบับสมบูรณ์ที่ใช๎ในการแขํงขัน IMSO 2015 จ านวน 2 

วิชา 4 ฉบับ

182,000             182,000             182,000             1

                2) ประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณา

แบบทดสอบ และแนวคิด ที่ใช๎ในการแขํงขัน IMSO 2015

 จ านวน 2 วิชา 4 ฉบับ

423,000             423,000             423,000             1

                3) จดัท าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช๎

ในการแขํงขันIMSO 2015 จ านวน 2 วิชา 4 ฉบับ

123,000             123,000             123,000             1

                4) การบริหารจดัสอบ คณิตศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์ การเป็นเจา๎ภาพการแขํงขัน IMSO 2015

4,270,000           4,270,000           4,270,000          1

          5.1.2.2  กจิกรรมการประชุมวิชาการ ระดับ

นานาชาติ 3 กจิกรรม

          2,289,500           2,289,500          2,289,500

                1)  การแลกเปล่ียนเรียนร๎ูนวัตกรรมการ

จดัการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1,562,900                      1,562,900           1,562,900 1



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

                 2)  การน าเสนอผลงานวิจยัระดับนานาชาติ 333,800                          333,800              333,800 1

                 3) นิทรรศการการแนะน าประเทศและ

แลกเปล่ียนเรียนร๎ูด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

392,800                          392,800              392,800 1

           5.1.2.3 กจิกรรมการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูและ

แลกเปล่ียนวัฒนธรรม

1,750,000           1,750,000 1,750,000 1

           5.1.2.4 การน าคณะผ๎ูแทนประเทศไทยที่เข๎ารํวม

การแขํงขัน

283,200             283,200 283,200 1

           5.1.2.5 การด าเนินงานเจา๎ภาพจดัการแขํงขัน 

IMSO 2015

6,256,000           6,256,000 6,256,000 1

  5.1.3 การด าเนินงานหลังการจดัแขํงขันคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศระดับประถมศึกษา 

IMSO 2015 'เดือนพฤศจกิายน - 'ธันวาคม 2558

1,329,500 1,329,500 1,329,500 

         5.1.3.1 วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการ

ด าเนินงาน

231,000             231,000 231,000 1

        5.1.3.2  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการเจา๎ภาพจดัการแขํงขันคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา

198,500             198,500 198,500 1

        5.1.3.3  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ

เจา๎ภาพจดัการแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา

400,000             400,000 400,000 1

         5.1.2.4 จดัจา๎งพิมพ์เอกสารรายงานผลการ

ด าเนินการจดัการแขํงขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โอลิมปิกระหวํางประเทศระดับประถมศึกษา (IMSO 2015)

500,000             500,000 500,000 1

 5.2  โครงการเจา๎ภาพการแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวําง

ประเทศ : International Mathematics Competition 

2016 (IMC 2016)

56,423,500        56,423,500        56,423,500       2-4

         5.2.1 เตรียมความพร๎อมการจดัแขํงขัน

คณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ (IMC 2016)

          8,036,700

                5.2.1.1 จดัท ากรอบกจิกรรมการจดัแขํงขัน

คณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ (IMC 2016)

673,600 673,600             673,600             2

                5.2.1.2 ประชุมพิจารณารูปแบบ แนวทาง 

กจิกรรมและจดัท ารายละเอยีดการด าเนินงานเป็นเจา๎ภาพ

จดัแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ

1,202,000 1,202,000           1,202,000          2

               5.2.1.3 ชี้แจงกรอบกจิกรรม และจดัท าแผน

ด าเนินงานและแผนบริหารจดัการแขํงขันคณิตศาสตร์ IMC

 2016

628,500 628,500             628,500             2

               5.2.1.4 พัฒนากระบวนการคัดเลือกผ๎ูแทน

นักเรียนไทยเข๎ารํวมการแขํงขัน IMC 2016ระดับเขตพืน้ที่

การศึกษา / ระดับประเทศ / คํายอบรมเข๎มเสริม

ประสบการณ์การเรียนร๎ูคณิตศาสตร์

478,000              478,000              478,000 2



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

              5.2.1.5 การอบรมเสริมประสบการณ์การ

เรียนร๎ูคณิตศาสตร์และเตรียมความพร๎อมกอํนเดินไป

แขํงขันคณิตศาสตร์ระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษา

401,400              401,400              401,400 3

              5.2.1.6  ประชุมคณะกรรมระดับชาติ 

แผนการด าเนินงานโครงการเจา๎ภาพจดัการแขํงขัน

คณิตศาสตร์ระหวํางประเทศ ระดับประถมศึกษาและ

ระดับมัธยมศึกษา

618,200              618,200              618,200 3

              5.2.1.7  การพิจารณารายละเอยีดกจิกรรม 

หลักสูตรการแขํงขัน ประเภทการแขํงขัน ประเภทรางวัล 

และเกณฑ์การตัดสินให๎รางวัล

435,000              435,000              435,000 3

              5.2.1.8 จดัท าของรางวัลและของที่ระลึก 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3

  5.2.2  การเตรยีมความพรอ้มด าเนินงานโครงการเป็ฯ

เจา้ภาพจดัแข่งขันคณติศาสตร ์ระหว่างประเทศ : 

International  Mathematics  Competition 2016

 (IMC 2016)เดอืนมิถุนายน - 'กรกฎาคม 2559

8,344,500 

          5.2.2.1 จดัท ารายละเอยีดเตรียมด าเนินงานการ

เป็น เจา๎ภาพจดัการแขํงขันคณิตศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา IMC 2016

457,500 457,500 457,500 3-4

          5.2.2.2 พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ในการ

ลงทะเบียน และการบริหารจดัการโครงการเจา๎ภาพการ

แขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ IMC 2016 344,400 344,400 344,400 

3

          5.2.2.3 จดัจา๎งพิมพ์แผํนพับประชาสัมพันธ์ 

เอกสาร คํูมือแนวทางการด าเนินงานกจิกรรมการแขํงขัน

คณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ IMC 2016  และสูจบิัตร

1,875,000 1,875,000 1,875,000 3

         5.2.2.4  ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการ

 13 ฝ่ายในการเป็นเจา๎ภาพเตรียมการด าเนินงานโครงการ

เจา๎ภาพการจดัการแขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวํางประเทศ

331,600 331,600 331,600 3

          5.2.2.5 สร๎างและพัฒนาหลักสูตรการแขํงขัน 

เกณฑ์การตัดสินและสร๎างเคร่ืองมือที่ใช๎ในการแขํงขัน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน 2 คร้ัง

1,571,000 1,571,000 1,571,000 3

         5.2.2.6 ประชุมคณะกรรมการกลาง ระหวําง

ประเทศ และเตรียมการด าเนินงานเป็นเจา๎ภาพการจดั

แขํงขันคณิตศาสตร์ ระหวําง ประเทศ จ านวน 2 คร้ัง 

(คร้ังที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 /คร้ังที่ 2 เดือนพฤษภาคม 

2559)

3,051,200 3,051,200 3,051,200 3

        5.2.2.7 การคัดเลือกและอบรมพีเ่ล้ียงดูแล 

ประสานงานทีมนักเรียนตํางประเทศ

713,800 713,800 713,800 3



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

     5.2.3 การด าเนินการระหวํางจดัแขํงขันคณิตศาสตร์ 

ระหวํางประเทศ (IMC 2016)  เดือนสิงหาคม 2559

39,049,900 

            5.2.3.1 การบริหารจดัการคณะกรรมการฝ่าย

ตําง ๆ ในการจดักจิกรรมการแขํงขันคณิตศาสตร์ระหวําง

ประเทศ IMC 2016 เดือนสิงหาคม 2559

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

36,261,800 

              1) การบริหารจดัการแขํงขัน  IMC 2016 8,200,000 8,200,000 8,200,000 4

              2)  คําใช๎จาํยส าหรับคณะผ๎ูแทนนักเรียนไทย

และผ๎ูดูแลนักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขัน IMC 2016

235,800 235,800 235,800 4

              3) คําใช๎จาํยในการด าเนินการบริหารจดัการ

แขํงขัน

27,826,000 27,826,000         27,826,000         4

            5.2.3.2  กจิกรรมการประชุมวิชาการ ระดับ

นานาชาติ

538,100 

               1) การแลกเปล่ียนนวัตกรรมการจดัการ

เรียนร๎ูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น

248,200 248,200 248,200 4

               2) การน าเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ 166,900 166,900 166,900 4

               3) นิทรรศการการแนะน าประเทศและ

แลกเปล่ียนเรียนร๎ูด๎านคณิตศาสตร์

123,000 123,000 123,000 

             5.2.3.3 กจิกรรมการศึกษาแหลํงเรียนร๎ู 

และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

2,250,000 2,250,000 2,250,000 4

   5.2.4 การด าเนินการหลังการจดัแขํงขันคณิตศาสตร์

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 ประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการเจา๎ภาพจดัการแขํงขัน IMC 2016

122,000 122,000 122,000 4

            5.2.4.3 จดัท าประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการเจา๎ภาพ

168,800 168,800 168,800 4

            5.2.4.4 จดัท ารายงานฉบับภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และ VTR เผยแพรํหนํวยงานที่เกีย่วข๎อง

268,000 268,000 268,000 4

            5.2.4.5 ประเมินผลโครงการเจา๎ภาพจดัการ

แขํงขันคณิตศาสตร์แระหวํางประเทศ (IMC 2016)

264,800 264,800 264,800 4

6. โครงการวิจยัและสรา้งความเข้มแข็งการจดัการ

เรยีนรู้คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

รว่มกับมูลนิธ ิสอวน.  มหาวิทยาลัย และ สสวท.

 - 183 สพป./42 สพม

 - นร. มัธยมตอนต๎นและตอนปลาย

4,920,000          4,920,000          4,920,000         



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

     6.1  พัฒนานวัตกรรมรูปแบบคํายวิทยาศาสตร์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น (IJSO) รํวมกบัมูลนิธิ สอวน./สสวท./

มหาวิทยาลัย ในพระอปุถัมภ์ สมเด็จพระเจา๎พีน่างเธอเจา๎

ฟ้ากลัยาณิวัฒนาฯ

1. นักเรียนทุกสังกดัได๎พัฒนาความสามารถทาง

วิชาการอยาํงเต็มตามศักยภาพ 80,000 คน

2. ตํอยอดพัฒนานักเรียนสํูความเป็นเลิศ 24,000

 คน

3. วิจยั พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด๎าน

วิทยาศาสตร์

4. นวัตกรรมเทคนิคการจดัการเรียนการสอนด๎าน

วิทยาศาสตร์

1. จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาความสามารถ

ทางวิชาการ

2. จ านวนงานวิจยัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

3. จ านวนครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์ได๎รับการพัฒนา

1,506,000           1,506,000           1,506,000          1

    6.2  คํายวิชาการและการเตรียมความพร๎อมกอํน

เดินทางไปแขํงขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ 

(IJSO) รํวมกบัมูลนิธิ สอวน./สสวท./มหาวิทยาลัย

1,146,000           1,146,000           1,146,000          2,3

    6.3  พัฒนานวัตกรรมรูปแบบคํายโลกและอวกาศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IESO) รํวมกบัมูลนิธิ สอวน. 

ในพระอปุถัมภ์สมเด็จพระเจา๎พีน่างเธอ เจา๎ฟ้ากลัยาณิ

วัฒนาฯ

543,000             543,000             543,000             3,4

    6.4  แนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในการจดักจิกรรมการ

เรียนร๎ูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1,725,000           1,725,000           1,725,000          1-4

7. โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสรา้งสรรค์

สิ่งประดษิฐ์

5,082,600          2,712,200          2,370,400         5,082,600         

1.กจิกรรมการประกวดภาพวาดจนิตนาการอนาคต

สร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

เชิงคุณภาพ

1.ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีคุณภาพจ านวน

มากขึ้น

2. ผลงานเกดิจากความคิดสร๎างสรรค์เหมาะสม

กบัวัยของนักเรียน

3.นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์ให๎มีความแปลกใหมํ

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียน นักประดิษฐ์สามารถพัฒนาส่ิงประดิษฐ์

ของตนให๎มีคุณภาพมากขึ้น

2. สามารถคัดเลือกผลงานส่ิงประดิษฐ์ได๎ตรงตาม

ประสิทธิภาพของงาน

1.1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพวาดจนิตนาการ

อนาคตหัวข๎อ "การใช๎พลังงานของมนุษยชาติในอกี 30 ปี

ข๎างหน๎า

เชิงปรมิาณ

1. นักเรียนมีผลงานส่ิงประดิษฐ์มีความคิด

สร๎างสรรค์เป็นผลงานที่มีแนวคิดใหมํไมํ

ลอกเลียนแบบมีจ านวนเพิม่ขึ้น

2. เป็นผลงานที่มีคุณคํา จ านวน 20 ผลงาน

3. คณะนักเรียนเจา๎ของผลงานส่ิงประดิษฐ์

และครูที่ปรึกษา จ านวน 60 คน

เชิงปรมิาณ

1. นักเรียนมีความร๎ูความเข๎าใจมั่นใจในการ

น าเสนอผลงาน

2. ผลงานส่ิงประดิษฐ์ได๎รับการยอมรับในการ

ตัดสินและได๎รับรางวัลมากขึ้น

            160,000                80,000 80,000

1.2 จดัพิมพ์เอกสารผลงานการประกวดวาดภาพ

จนิตนาการอนาคตหัวข๎อ "การใช๎พลังงานของมนุษยชาติ

ในอกี 30 ปีข๎างหน๎า

            240,000 120,000             120,000

2. กจิกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์

2.1 ประชุมจดัท าแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพความคิดสร๎างสรรค์ ปี 2558

            164,000                82,000 82,000 1

2.2 จดัพิมพ์เอกสารแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพความคิดสร๎างสรรค์ ปี 2558

            250,000 125,000 125,000 1

2.3 การตัดสินเค๎าโครง (Proposal) ผลงานส่ิงประดิษฐ์

แนวคิดใหมํ

            480,000 240,000 240,000 1,2



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2.4 การประชุมปฏิบัติการพัฒนานักประดิษฐ์ที่ผํานการ

ประกวดระดับประเทศ

          1,200,000 600,000 600,000 2

2.5 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผํานการพัฒนาผลงาน เพือ่คัด

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 ครูที่ปรึกษาและผ๎ูเกีย่วข๎องไปน าเสนอและ

ประกวดในงาน InternationalExhibition for Young  

Inventors  (IEYI-2016) ณ สาธารณรัฐไต๎หวัน

            200,000 100,000 100,000 1

2.7 น าคณะนักเรียน ครูที่ปรึกษาและผ๎ูเกีย่วข๎องน า

ผลงานส่ิงประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ไปน าเสนอและ

ประกวดในงาน International Exhibition for Young 

Inventors (IEYI-2016) ไปจดัแสดงและประกวด ณ 

สาธารณรัฐไต๎หวัน

          3,246,000 1,623,000          1,623,000 1

2.8 ประชุมเตรียมความพร๎อมและพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ คณะ นักเรียน

 ครูที่ปรึกษาและผ๎ูเกีย่วข๎องไปน าเสนอและประกวดในงาน

 Asian Young Inventors  Exhibition) (AYIE-2016) ณ 

สหพันธรัฐมาเลเซีย

            200,000 100,000 100,000 3

2.9 น าคณะนักเรียน ครูที่ปรึกษาและผ๎ูเกีย่วข๎องน า

ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปน าเสนอและ

ประกวดในงาน งาน Asian Young Inventors  

Exhibition (AYIE-2016)  ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

          1,494,800 747,400            747,400 3

3. กจิกรรมการพัฒนาบุคลากรเพือ่สร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์

3.1 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี             200,000 100,000 100,000 4

3.2 จา๎งเหมาถอดบทเรียนผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จเพือ่ตํอยอดการเรียนร๎ูสํู

อาชีพ

            400,000 200,000 200,000 4

8. โครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรบัเดก็และเยาวชน

9,167,500          5,589,900          3,577,600         9,167,500         

1. การอบรมและแขํงขันหุํนยนต์ยวุชนชิงแชมป์ประเทศ

ไทย

1. ครูและนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมสามารถน า

ความร๎ู มาพัฒนาและสร๎างสรรค์ผลงาน 

แกป๎ัญหาและน ามาใช๎ประโยชน์ในการเรียนการ

สอนตํอไป

1. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เข๎ารับการ

อบรมติดตามผลการจดักจิกรรม

980,000             980,000 980,000 2



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2. การนิเทศติดตามการจดักจิกรรมการแขํงขันหุํนยนต์ 

และนักบินน๎อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติคร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 

2558

2. ครูและนักเรียนที่มีความสนใจทางด๎าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด๎เข๎ารํวมกจิกรรม

การอบรมและแขํงขันหุํนยนต์ และเป็นเพิม่พูน

ประสบการณ์ในระดับชาติ

2. ผลการแขํงขันในการวัดความร๎ูความสามารถ 

และทักษะของทีมหุํนยนต์รายงานการนิเทศ

255,600             255,600 255,600 1

3. เป็นเวทีที่สร๎างแรงบันดาลใจในการศึกษา

ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดย

คัดเลือกทีมตัวแทนเข๎าสํูการแขํงขันหุํนยนต์ใน

ระดับนานาชาติเพือ่ติดตามรวบรวมข๎อมูลการ

ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว๎

3. การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว 

(Embedded System) ด๎วย Open Source Software

 - เพือ่พัฒนาครูในการประยกุต์ใช๎อปุกรณ์สมอง

กลและอปุกรณ์เชื่อมตํอในการพัฒนานวัตกรรม

ส่ือการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1. ความพึงพอใจของครูที่เข๎ารับการอบรม

2. รูปแบบ/นวัตกรรมในการใช๎เทคโนโลยสีมองกล

ฝังตัวในการเรียนการสอน

355,100             355,100 355,100 3

4. การจดัคํายหุํนยนต์ภาคฤดูร๎อน ""Thailand RoboCup Junior Camp 1. ครูและนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมสามารถน า

ความร๎ู มาพัฒนาและสร๎างสรรค์ผลงาน 

แกป๎ัญหาและน ามาใช๎ประโยชน์ในการเรียนการ

สอนตํอไป

1. ความพึงพอใจของครูที่เข๎ารับการอบรม

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดั

กจิกรรมคํายหุํนยนต์ผลการประเมินความส าเร็จ

ของการจดัการเรียนร๎ูด๎วยโครงการทางด๎าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปสํูการจดักจิกรรมการ

เรียนร๎ูในโรงเรียน

1,017,000           1,017,000 1,017,000 2

2. ครูและนักเรียนที่มีความสนใจทางด๎าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด๎เข๎ารํวมกจิกรรม

การอบรมและแขํงขันหุํนยนต์ และเป็นเพิม่พูน

ประสบการณ์ในระดับชาติ

3. เป็นเวทีที่สร๎างแรงบันดาลใจในการศึกษา

ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดย

คัดเลือกทีมตัวแทนเข๎าสํูการแขํงขันหุํนยนต์ใน

ระดับนานาชาติเพือ่น ารูปแบบการจดัการเรียนร๎ู

ด๎วยโครงการทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปสํูการจดักจิกรรมการเรียนร๎ูในโรงเรียน

5.การพัฒนารูปแบบกจิกรรมสร๎างเสริม สมรรถนะและ

การเรียนร๎ูตามแนวทางลดเวลาเรียน เพิม่เวลาร๎ู

726,800             726,800 726,800 1

6.การแขํงขันเคร่ืองบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน๎อย 

สพฐ. ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ เขตตอนเมือง 

กรุงเทพฯ

1. เพือ่เป็นเวทีให๎ตัวแทนนักเรียนที่สนใจเข๎ารํวม

กจิกรรมการแขํงขันที่ท าให๎เรียนร๎ูวิทยาศาสตร์

ทางอากาศพลศาสตร์

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดัการ

แขํงขันการแขํงขันเคร่ืองบินเล็กกองทัพอากาศ 

และ นักบินน๎อย สพฐ. ประจ าปี2559

1,412,600           1,412,600 1,412,600 2



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2. เพือ่สร๎างความรํวมมือระหวําง สพฐ. และ 

กองทัพอากาศในการจดักจิกรรมควบคํูกบัพัฒนา

หลักสูตรส าหรับวิทยาศาสตร์การบินขั้นพืน้ฐาน

คัดเลือกโรงเรียนในโครงการนักธุรกจิน๎อยฯ เข๎า

รํวมจดัแสดง สาธิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์

ผลงานของนักเรียน จ านวน 44 โรงเรียน โดย 

สพฐ. สนับสนุนงบประมาณให๎โรงเรียนเฉพาะใน

สํวนของคําพาหนะ คําวัสดุและคําเบี้ยเล้ียง

ส าหรับครูและนักเรียนที่รํวมจดังาน เพือ่พัฒนา

ครูให๎สามารถจดัการเรียนร๎ูด๎านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยไีด๎อยาํงมีประสิทธิภาพโดยยดึหลักการ

พัฒนาครูทั้งทางด๎านองค์ความร๎ูเชิงทฤษฏีและ

ทักษะทางปฏิบัติ

2. รายงานผลการจดักจิกรรม

7.THTA-OBEC รํวมจดังานสํงเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชน

ไทย ปี 2558

1.ผลการประเมินความพึงพอใจ

2.รายงานผลการจดักจิกรรม

506,600             506,600 506,600 1

8.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคักยภาพและสมรรถนะ

ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ความพึงพอใจของครูที่เข๎ารับการอบรม

2.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัประชุม

เชิงปฏิบัติการ

336,200             336,200 336,200 1

9. การประกวดและแขํงขันหุํนยนต์นานาชาติ World 

RoboCup 2015 ในเดือน ก.ค. 2559 ณ สหพันธรัฐ

เยอรมนี โดยความรํวมมือระหวําง สพฐ.  และสมาคม

วิชาการหุํนยนต์แหํงประเทศไทย (TRS)

เชิงคุณภาพ

ทีมหุํนยนต์มีทักษะในการประยกุต์ใช๎ความร๎ู

ทางด๎านการออกแบบหุํนยนต์ เขียน

โปรแกรมควบคุมให๎หุํนยนต์ท างานตามโจทย์

ก าหนดได๎ โดยสามารถท างานได๎โดยอตัโนมัติ

เชิงคุณภาพ

สมรรถนะของทีมหุํนยนต์ไทยเมื่อจดัอนัดับ

เปรียบเทียบในเวทีการแขํงขันนานาชาติ

2,007,600           2,007,600 2,007,600 4

เชิงปรมิาณ

ทีมหุํนยนต์ตัวแทนมีผลการแขํงขันใน

ระดับประเทศร๎อยละ 80 ขึ้นไป

 

เชิงปรมิาณ

ทีมหุํนยนต์มีผลการแขํงขันอยูใํนล าดับที่ 1-3

ของการแขํงขันในเวทีการแขํงขันหุํนยนต์ นานาชาติ

10.การประกวดและแขํงขันหุํนยนต์นานาชาติ World 

Robotics Championship ในเดือน ม.ิย. 2559 ณ 

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย

1,570,000           1,570,000 1,570,000 4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 27,239,900         22,836,100         4,403,800          27,239,900         ภาคบงัคับ/มธัยม

ตน้
สพฐ.

วิจยัและพัฒนาการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             233,300               233,300            233,300 ภาคบงัคับ/

ม.ตน้
สนก.

โครงการ วิจยัและพัฒนาการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

233,300            233,300              233,300           

1. วิจยัและสนับสนุนทุนวิจยั

   1.1 การวิจยัเพือ่แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพือ่

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เชิงปริมาณ 1. รายงานผลการวิจยัของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 2 เร่ือง

1. สพฐ. มีนวัตกรรมจากผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ

ด๎านพัฒนาผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21

        1) การพัฒนาทักษะการเรียนร๎ูในศตวรรษที่ 21

ด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2. เครือขํายการท าวิจยั (สพป./สพม.) 2 แหํง  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1. ครูจดัการเรียนร๎ูโดยใช๎

กระบวนการวิจยัตาม พรบ. กศ. แหํงชาติ

2. สพป./สพม. มีนักวิจยัที่ได๎รับทุน สพฐ.



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

        2) การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศเพือ่

ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ๎ูเรียนสํูศตวรรษที่ 21

มาตรา 24(5) และ 30   2. งานวิจยัของครูและ

บุคลากร กศ. มีคุณภาพ เผยแพรํเป็นตัวอยาํงได๎

การส่งเสรมินิสัยรกัการอ่าน พัฒนาห้องสมุด 3 ดี 200,000,000 200,000,000 200,000,000        1-2 ภาคบังคับ/

ม.ตน้

สนผ.

การจดัสรรงบประมาณในการจดัการหาหนังสือใน

ห๎องสมุดส าหรับ โรงเรียน 10,000 โรง

โรงเรียนรํวมพัฒนา 10,000 โรง

 ได๎รับการพัฒนาห๎องสมุด

1. โรงเรียนกลํุมเป้าหมายทุกแหํงได๎รับการ

พัฒนาห๎องสมุด

200,000,000 200,000,000 200,000,000         

2. โรงเรียนกลํุมเป้าหมายทุกแหํงสามารถจดั

กจิกรรมนิสัยรักการอาํน

การสรา้งจติส านึกดา้นการบรหิารจดัการขยะ น้ าเสีย

และมลพิษทางอากาศ

122,843,100      122,843,100      31,783,600       80,336,300         10,723,200       ภาคบังคับ/

ม.ตน้

สนก.

1.พัฒนาองค์ความรู้สู่นโยบายการสรา้งจติส านึกดา้น

การบรหิารจดัการขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ

50,277,200         50,277,200         22,349,200         27,928,000           1-4

1.1 ประชุมปฏิบัติการชี้แจงนโยบายโครงการการสร๎าง

จติส านึก ในการบริหารจดัการขยะ  น้ าเสีย มลพิษทาง

อากาศและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมอยาํงยัง่ยนื 225 เขต 

เขตละ  5 คน

225 สพท./30,000 โรงเรียน 1. ร๎อยละ75 สถานศึกษาใน สพท. มีนโยบายด๎าน

การสร๎างวินัยในการบริหารจดัการขยะ น้ าเสีย 

และมลพิษ ทางอากาศ

2,344,800           2,344,800           2,344,800          

1.2 โครงการสร๎างจติส านึกโดยพัฒนาแหลํงเรียนร๎ูสํู

การบูรณาการการแผนการจดัการเรียนร๎ูการบริหาร

จดัการขยะในสถานศึกษา (เน๎น ธนาคารขยะสํู Zero 

Waste  )  จ านวน 30,000  โรงเรียน

2. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนปลอดขยะของ สพท . มี

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริหารจดัการขยะ

 เชํน การคัดแยกขยะ

18,000,000         18,000,000         18,000,000           

1.3 สํงเสริมศักยภาพในการสร๎างจติส านึกบุคลากรทาง

การศึกษา นักเรียนและชุมชนเร่ืองการบริหารจดัการขยะ

สํูชุมชน (บวร)

3. ร๎อยละ 80  นักเรียนมีการความร๎ู  ความเข๎าใจ

ที่ถูกต๎องในการจดัการขยะ ในสถานศึกษาและ

ชุมชน

2,762,400           2,762,400           2,762,400          

 1.4  สํงเสริมองค์ความร๎ูแบบบูรณาการโดยใช๎หลักสูตร

ท๎องถิ่น

6,984,000           6,984,000           6,984,000          

และบูรณาการการจดัการขยะแบบมี สํวนรํวม (บวร)

 1.5  พัฒนาศักยภาพคํายผ๎ูน านักเรียนและโรงเรียนผ๎ูน า

ด๎านการบริหารจดัการขยะและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมใน

สถานศึกษาและชุมชน

4. ร๎อยละ70  สถานศึกษามีการจดักจิกรรม

โครงการและบูรณาการหรือหลักสูตรเพิม่เติมใน

สาระการเรียนร๎ู

7,131,200           7,131,200           7,131,200          

 1.6  สํงเสริมกจิกรรมประกวดนวัตกรรมและการ

ด าเนินงานของโรงเรียน ครู นักเรียน  สพท. ด๎าน

ส่ิงแวดล๎อมศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยนืเน๎นการบริหาร

จดัการ ขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ

3,126,800           3,126,800           3,126,800          

 1.7  ประชุมปฏิบัติการการจดัการความร๎ู เวทีเสวนา 9,928,000           9,928,000           9,928,000             

และเปล่ียนKM ใน 5 ภูมิภาค  จ านวน  5 คร้ัง

2. พัฒนาองค์ความรู้สู่นโยบายการสรา้งจติส านึกดา้น

การบรหิารจดัการน้ า

60,212,000        60,212,000        9,434,400         40,054,400         10,723,200       1-4

2.1 โครงการตํอยอดพีน่ าน๎องรักษ์น้ าตามโครงการ

พระราชด าริ ใน 5 ภูมิภาค 1,0000 โรงเรียน

225 สพท./15,000 โรงเรียน 1. ร๎อยละ80 สถานศึกษามี ความร๎ู ความเข๎าใจ

การจดัการน้ าตามแนวพระราชด าริได๎อยาํง

10,723,200         10,723,200         10,723,200         



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2.2 จดัสรรงบประมาณด าเนินการโรงเรียนพีน่ าน๎องรักษ์

น้ า ตามโครงการพระราชด าริจ านวน 500 โรงเรียน 

โรงเรียนละ ตามโครงการพระราชด าริจ านวน 500 

โรงเรียน โรงเรียนละ 30,000 บาท

ถูกต๎องและสามารถน าไปใช๎ในสถานศึกษาและ

ชุมชนได๎

12,000,000         12,000,000         12,000,000           

 2.3 จดัสรรงบประมาณด าเนินการให๎โรงเรียน R2R 2. ร๎อยละ 70 สถานศึกษาจดักจิกรรม 7,240,000           7,240,000           7,240,000             

ด๎านส่ิงแวดล๎อม เตรือขําย จ านวน 301 โรงเรียน ๆ ละ

30,066 บาท โรงเรียน

สํงเสริมการวางแผนการจดัการและเฝ้าระวังรักษา

คุณภาพน้ าในสถานศึกษาและชุมชน

2.4 จดัสรรงบประมาณโรงเรียนส่ิงแวดล๎อมศึกษาเพือ่การ

พัฒนาที่ยัง่ยนื (EESD-ECO-School) 544 โรงเรียน ๆ ละ

 25,015 บาท ที่ยัง่ยนื (EESD-ECO-School) 544 

โรงเรียน ๆ ละ 25,015 บาท

3. ร๎อยละ 65 มีการสํงเสริมงานวิจยัเพือ่เพิม่

ศักยภาพครู นักเรียน ศึกษานิเทศกด๎์านการจดัการ

น้ าเสีย เชํน ผ๎ูน านักเรียนรักษ์น้ า

10,886,400         10,886,400         10,886,400           

 2.5  โครงการโรงเรียนและขุมชนปลอดขยะ 4. ร๎อยละ 75 ร.ร. รํวมกบัชุมชนเครือขํายเฝ้าระวัง 4,490,400           4,490,400           4,490,400          

 2.6 โครงการสํงเสริมเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ต๎นน้ า คุณภาพน้ าและส่ิงแวดล๎อม สํงเสริมการปลูกพืช 4,944,000           4,944,000           4,944,000          

กลางน้ าปลายน้ า ปลอดสารเคมีต๎นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า

2.7 ประชุมปฏิบัติการการนักสืบแหํงท๎องทุํง รณรงค์การ

ลดใฃ๎สารเคมีลดมลพิษทางขยะ อากาศและน้ าเสีย

9,928,000           9,928,000           9,928,000             

3. โครงการประกวดการจดัท าแผนทีน้่ าการการจดัการ

น้ าดว้ยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

2,000 โรงเรียน ร๎อยละ 85 ของสถานศึกษามีความเข๎าใจในการ

จดัการน้ าด๎วยทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง รํวมกบัการ

แกไ๎ขปัญหาการจดัการน้ ารํวมกบัชุมชน

12,353,900        12,353,900        12,353,900         1-4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 29,721,100        29,721,100        29,721,100       1-4 ภาคบงัคับ/ม.ตน้ สพฐ

การส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดบัมัธยมศึกษา 368,865,400 172,082,600 195,615,200 1,167,600 110,356,500 32,899,000 225,609,900 ม.ปลาย/ศักยภาพ สมป.

1. การสร๎างเสริมสมรรถนะการท างานและพัฒนา

บุคลากรส านักงานส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน

ปลายและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

1. บุคคลากรส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา

ตอนปลายได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ในการท างานตามสายงาน  23 คน

 1. ร๎อยละ 100 ของบุคลากรในส านักบริหารงาน

การมัธยมศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎ตาม

สมรรถนะหลักประจ าสายงาน

10,512,600 10,512,600 10,512,600 2, 3, 4

2. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางสาขา

วิชาชีพ รูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะส้ัน รูปแบบทวิศึกษา 

และรูปแบบพืน้ฐานสมรรถนะตามสาขาในระดับอดุมศึกษา

1. สถานศึกษาจดัรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพได๎

สอดคล๎องกบั ความต๎องการของสถาน

ประกอบการ กลํุมอาชีพอสิระ และความ

ต๎องการของนักเรียน 1,200 โรงเรียน

 1. ร๎อยละของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาจดัหลักสูตรในรายวิชา

เพิม่เติมเน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพรํวมกบั

หนํวยงาน หรือสถาบันการศึกษา

174,130,200 57,831,000 116,299,200 2,058,900 4,701,400 167,369,900 1, 3

2. นักเรียนได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันในชั้น ม.ต๎น 300,000 คน

 2. ร๎อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรอาชีระยะ

ส้ันมีหลักฐานการรับรองสมรรถนะทางสาขา

วิชาชีพจากหนํวยงานที่ท าความรํวมมือกนัจดั

หลักสูตรสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

3. นักเรียนได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพหลักสูตรทวิศึกษา

ในชั้น ม.ปลาย 32,000 คน

 3. ร๎อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรทวิศึกษามี

ระดับผลการเรียนรายวิชาไมํต่ ากวํา 2.00

4. นักเรียนได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะ ตามสาขาการศึกษาตํอ

ระดับอดุมศึกษา 20,000 คน

 4. ร๎อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเตรียม

สาขาการศึกษา ตํอระดับอดุมศึกษาได๎รับการฝึก

ประสบการณ์ในสถานประกอบการภาครัฐ หรือ

เอกชนภายใต๎ความรํวมมือกนักบั 

สถาบันอดุมศึกษาจดัหลักสูตรเตรียมสาขา

การศึกษาตํอ



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

3. การสนับสนุน สํงเสริม การจดัทักษะการเรียนร๎ูใน

ศตวรรษที่ 21 ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

1. มีคลังแหลํงเรียนร๎ู คลังสถานประกอบการ

และอาชีพ  448 โรงเรียน

 1. ร๎อยละของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษามีการจดัท าสารสนเทศรูปแบบคลัง

แหลํงเรียนร๎ู คลังสถาน ประกอบการ และคลัง

ความต๎องการอตัราก าลังแรงงาน ในจงัหวัดและ

อ าเภอให๎บริการกบัสถานศึกษาให๎น าไปใช๎จดัท า

โปรแกรมการเรียนสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และ

จดัท าหนํวยเรียนร๎ู

40,359,200 40,359,200 4,944,500 12,600,000 22,814,700 1, 2, 3

2. มีแผนอตัราก าลังแรงงานของจงัหวัด และ

อ าเภอรองรับการจดัท าโปรแกรมการเรียนของ

โรงเรียน 42 เขต

 2. ร๎อยละของสถานศึกษาจดัท าโปรแกรมการ

เรียนสมรรถนะสาขาวิชาชีพได๎ตรงความต๎องการ

ของอตัราก าลังแรงงาน ในระดับอ าเภอ และจงัหวัด

 และความ๎องการของนักเรียน

3. มีโปรแกรมการเรียนรองรับแผนอตัราก าลัง

ของจงัหวัด 448 โรงเรียน

 3. ร๎อยละของสถานศึกษาจดัท าหนํวยเรียนร๎ู

บูรณาการของระดับชั้นโดยใช๎แหลํงเรียนร๎ูในระดับ

อ าเภอสร๎างหนํวย

4. มีหนํวยเรียนร๎ูบูรณาการในรายวิชาพืน้ฐาน 

หนํวยบูรณาการสมรรถนะวิชาชีพในรายวิชา

เพิม่เติม และรูปแบบการจดักจิกรรมชุมชุมเพือ่

เรียนร๎ูการเป็นผ๎ูประกอบการ 448 โรงเรียน
4. สํงเสริมศักยภาพเครือขํายการแนะแนวรํวมกบักรมการ

จดัหางานใช๎เคร่ืองมือ ประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสม

กลํุมอาชีพของนักเรียน ม.1 และ ม.3  จดัท า Career 

Path นักเรียนรายบุคคล เข๎าสํูโปรแกรมการเรียนตาม

สมรรถนะสาขาอาชีพ

1. นักเรียนมี Career Path นักเรียนรายบุคคล 

เข๎าสํูโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาอาชีพ

 500,000 คน

 1. ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม. 3 

หรือ ขึ้น ม. 4 ได๎รับการประเมินบุคลิกภาพความ

เหมาะสมกบักลํุมอาชีพการท างาน เพือ่ใช๎เป็น

เคร่ืองมือตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนสร๎าง 

Career Path นักเรียนรายบุคคล

5,139,400 5,139,400 939,400 4,200,000 2

5. พัฒนากระบวนการเรียนร๎ูแบบ Problem-Based 

Learning และ Project- Based Learning ตาม

กระบวนการ QSCCSและการสร๎างเคร่ืองมือวัดผลตาม

สภาพจริง

1. ครูเปล่ียนบทบาทการจดักระบวนการเรียนร๎ู

แบบ Passive  Learning เป็น Active Learning 

 100.000 คน

 1. ร๎อยละของครูตามโครงการปรับบทบาทการ

เป็นผ๎ูสอนส่ัง มาเป็นผ๎ูอ านวยความสะดวกการจดั

กจิกรรมการเรียนร๎ูให๎นักเรียนสร๎างองค์ความร๎ูด๎วย

ตนเอง

9,766,600 9,766,600 2,299,000 7,467,600 1, 3

2. นักเรียนเพิม่กจิกรรมการเรียนร๎ู และสร๎างองค์

ความร๎ูด๎วยตนเอง 500,000 คน

 2. ร๎อยละของนักเรียนสามารถใช๎กระบวนการ 

QSCCS ท า   กจิกรรมสร๎างทักษะการสังเกต ต้ัง

ประเด็นค าถาม คาดเดาค าตอบ สืบค๎นความร๎ู ใช๎

ทักษะทางคณิตศาสตร์อธิบายแกป๎ัญหาให๎เหตุผล 

ข๎อปัญหา และสามารถใช๎ทักษะการส่ือสาร 

น าเสนอ ท างานรํวมกบัผ๎ูอืน่จนได๎ผลส าเร็จของงาน

3. ครูสร๎างเคร่ืองมือวัดผลตามสภาพจริง และ

ประเมินความ ความสมดุลเชิงคุณภาพของ

นักเรียนรายบุคคล

 3. ร๎อยละของครูสร๎างเคร่ืองมือวัดผลตามสภาพ

จริง และ ประมวลผลแปลผลน าเสนอภาพความ

สมดุลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

6. การแสดงผลงานและประกวดผลงาน Online ด๎านการ

บริหารจดัการหลักสูตร บูรณาการ ด๎านกระบวนการ

จดัการเรียนร๎ูบูรณาการระดับชั้น และด๎านผลงานนักเรียน

 ตามระดับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพัฒนาและติดตาม

ประเมินผล การจดัการศึกษามัธยมศึกษา

1. โรงเรียน ครู นักเรียน มีผลงานเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา 448 โรงเรียน

 ครู 10,000 คน นักเรียน 30,000 คน

 1. ร๎อยละของสถานศึกษาผํานเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา ระดับผําน

11,480,800 11,480,800 7,550,800 3,930,000 3, 4



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

 2. ร๎อยละของคณะครูระดับชั้นผํานเกณฑ์

การประเมิน มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา ระดับ

ผําน

 3. ร๎อยละของคณะนักเรียนเจา๎ของผลงานผําน

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพัฒนา ระดับผําน

7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคํูพัฒนา  เพือ่ให๎มีข๎อตกลงรํวมกนัในการด าเนินการพัฒนา

 การจดัการศึกษาและกระบวนการบริหารจดั

การศึกษา รวมทั้ง ชํวยเหลือและแกป๎ัญหาได๎

อยาํงมีประสิทธิภาพ

 ข๎อตกลงรํวมกนัพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวําง

โรงเรียน

36,993,000 36,993,000 1,567,700 35,425,300 2, 3

8. โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการจดัการศึกษา

สํูมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ศึกษารูปแบบการ

พัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษาและการประยกุต์ใช๎

เทคโนโลยแีละแหลํงเรียนร๎ู resourcecentre ตาม

แนวทาง Education 4.0:4.0 Schools ผ๎ูเรียนให๎มี

ศักยภาพเป็นพลโลกและสร๎างเครือขําย เพือ่น าความร๎ูที่

ได๎มาพัฒนา ความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจดั

การศึกษา

1,167,600 1,167,600 1,167,600 4

9. คํากอํสร๎างและปรับปรุงซํอมแซม 79,316,000 79,316,000 79,316,000  1-3

 โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
        40,591,300         40,385,300            206,000        40,591,300   1-4  ม.ปลาย/

ศักยภาพ

 สพฐ.

กิจกรรม ปฏิรปูหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
357,189,300 357,189,300 190,906,600 120,202,700 46,080,000 พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา/ปฏริปู

หลักสูตร

สวก.

โครงการ พัฒนาและส่งเสรมิการใช้หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

60,063,000 60,063,000 33,703,400 26,359,600

1. ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 342,800 342,800 1-4

ขั้นพืน้ฐาน ด๎านมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ฉบับปรับปรุง เพือ่การ

2. ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จดัการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 8,788,600 8,788,600 1-4

 (1) ประชุมปฏิบัติการก าหนดทิศทางหลักสูตร  ให๎มีคุณภาพสํูสากลโลกตามวิถีไทย

 (2) ประชุมรับฟังความคิดเห็น

 (3) ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงรํางหลักสูตร

 (4) คําจา๎งเหมาบริการ

 3. สํงเสริมและสร๎างความเข๎าใจในการเตรียมความพร๎อม 31,151,600 4,792,000 26,359,600 3

การใช๎หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง

(1) ประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษานิเทศกเ์ตรียมความพร๎อม

การใช๎หลักสูตรฉบับปรับปรุง

(2) จดัสรรโอนเงินให๎เขตพืน้ที่การศึกษาสร๎างความเข๎าใจ

4. จดัท าเอกสารหลักสูตร การจดัการเรียนร๎ู ส่ือการเรียนร๎ู 19,500,000 19,500,000 1-4

ส าหรับเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ 

(1) จดัจา๎งพิมพ์เอกสารหลักสูตรฯ 15 เลํมๆ ละ 100 บาท 

     จ านวน 35,000 เลํม

(2) จดัจา๎งพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์เผยแพรํเร่ืองหลักสูตรฯ 10 ฉบบั 

     ฉบับละ 20 บาท จ านวน 100,000 ฉบับ



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

(3) จดัจา๎งท าส่ือวีดิทัศน์เผยแพรํ

5. นิเทศ ก ากบั ติดตาม การน าหลักสูตรแกนกลาง 280,000 280,000 3

    สํูการปฏิบัติ

โครงการพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ทัง้ระบบสู่ เขตพืน้ที่การศึกษา 30,330,500 30,330,500 19,080,500 11,250,000

การยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเพ่ือเตรยีมผู้เรยีน ทุกเขต โรงเรียนทุกโรงเรียนและผ๎ูเรียนทุกคนมี 1.ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนในระดับการศึกษาขั้น

ให้สอดคล้องกับศตวรรษที ่21 ดา้นทักษะการเรยีนรู้  คุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะศตวรรษที่ พืน้ฐานมีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะ

และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  21 ด๎านการเรียนร๎ูและนวัตกรรม (Learning  ศตวรรษที่ 21 ด๎านการเรียนร๎ูและนวตักรรม (Learning

กจิกรรมที่ 1 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจดัการเรียนร๎ู Innovation Skills) (Learning and Innovation Skills) 6,200,000 6,200,000 1-2

ที่สอดคล๎องกบัทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านการเรียนร๎ู 2.ร๎อยละของ สพท. ได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพ

และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  ความสามารถ และทักษะศตวรรษที่ 21 ด๎าน

   1.1 รวบรวมเทคนิค/วิธีการจดัการเรียนร๎ู การเรียนร๎ูและนวัตกรรม (Learning and

ที่สอดคล๎องกบัทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านการเรียนร๎ู Innovation Skills)

และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  

   1.2 จดัท าเทคนิค/วิธีการจดัการเรียนร๎ูที่

สอดคล๎องกบัทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 

ด๎านทักษะการเรียนร๎ูและนวัตกรรม (Learning and

Innovation Skills) สํูระดับสถานศึกษา/ห๎องเรียน

กจิกรรมที่ 2 พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการจดักจิกรรม

การเรียนร๎ูที่สอดคล๎องกบัทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 

ด๎านทักษะการเรียนร๎ูและนวัตกรรม  (Learning and 

Innovation Skills)  

   2.1 จดัจา๎งพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการจดักจิกรรม 6,000,000 6,000,000          2

การเรียนร๎ูที่สอดคล๎องกบัทักษะแหํงศตวรรษที่ 21

ด๎านทักษะการเรียนร๎ูและนวัตกรรม  (Learning and 

Innovation Skills)  

    2.2 การจดัสรรงบประมาณเพือ่พัฒนาส่ือ/ 6,750,000 6,750,000             1

นวัตกรรมการจดักจิกรรมการเรียนร๎ูที่สอดคล๎องกบั

ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะการเรียนร๎ูและ  

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

ตามสภาพความต๎องการจ าเป็น

กิจกรรมที ่3 พัฒนาคลังส่ืออเิล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ 2,200,000 2,200,000          2-3

รวบรวมเทคนิควิธีการพัฒนาผ๎ูเรียนที่มี

ความครอบคลุมด๎านคุณลักษณะ ความสามารถ

และทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ใหม๎ีความหลากหลาย

และทันยคุทันสมัย

กจิกรรมที่ 4 พัฒนาโรงเรียนในภูมิภาคตําง ๆ เพือ่สร๎าง 4,500,000 4,500,000             1

เป็นเครือขํายสังคมแหํงการเรียนร๎ู  (Learning

 Community) ด๎านทักษะการเรียนร๎ูและนวัตกรรม 

(Learning and Innovation Skills) เพือ่เตรียมผ๎ูเรียน

ให๎สอดคล๎องกบัทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในระดับ

เขตพืน้ที่การศึกษา/สถานศึกษา

    -จดัสรรงบประมาณเพือ่พัฒนาเป็นเครือขํายสังคม

แหํงการเรียนร๎ู (Learning Community)



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

ด๎านการเรียนร๎ูและนวัตกรรม (Learning and

 Innovation Skills) เพือ่เตรียมผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎อง

กบัทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะการเรียนร๎ูและ

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)

กจิกรรมที่ 5 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู 3,980,500 3,980,500          2

กจิกรรมที่ 6 ก ากบั ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน

   6.1 การสร๎างความร๎ูความเข๎าใจในการใช๎เคร่ือง 500,000 500,000             2-3

มือให๎กบัศึกษานิเทศกท์ุกเขตพืน้ที่การศึกษาโดยก ากบั

ติดตามผํานระบบ online

   6.2 ปฏิบัติการภาคสนามโดยเขตพืน้ที่การศึกษา 200,000 200,000             4

และสํวนกลาง

 โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา

เชิงปรมิาณ/และเชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ/และเชิงคุณภาพ 22,440,600 22,440,600 9,177,600 13,263,000 1-4

กจิกรรมที่ 1 การวิจยัและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง  - ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจ านวน  รายงานการศึกษาวิจยั

ให๎เข๎มแข็งและยัง่ยนื 225 เขต มีสถานศึกษาพอเพียง ผํานการ 1) มีรายงานการศึกษาวิจยัและแผนการท างาน

กจิกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรขับเคล่ือนเศรษฐกจิ

พอเพียงเขตพืน้ที่การศึกษา

ประเมินเพิม่ขึ้นอกีและมีศูนยก์ารเรียนร๎ู

เศรษฐกจิพอเพียงด๎านการศึกษาครบทุกเขต

ของเขตพืน้ที่ที่มีคุณภาพ                               

2) จ านวนการด าเนินการที่สามารถเป็นแบบ

กจิกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการการจดักจิกรรมที่

น าไปสํูสถานศึกษาพอเพียง

พืน้ที่การศึกษา อยาํงได๎

กจิกรรมที่ 4 การประชุมปฎิบัติการมุํงสํูการขยายผล 3) ด าเนินการขับเคล่ือนขยายผลสถานศึกษา

พอเพียง 225 เขต

สถานศึกษาพอเพียง 4) ด าเนินการขับเคล่ือนขยายผลศูนยก์ารเรียนร๎ู

กจิกรรมที่ 5  การสํงเสริมการพัฒนาการจดักจิกรรมการ

ขับเคล่ือนขยายผลของเขตพืน้ที่การศึกษา เศรษฐกจิพอเพียงด๎านการศึกษา  225 เขต

กจิกรรมที่ 6 การบริหารจดัการและการติดตามประเมินผล

กจิกรรมที่ 7 การเผยแพรํและประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดบัคุณภาพผู้เรยีนดา้นศักยภาพ โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 30,204,300        30,204,300        18,954,300 11,250,000 1-4

การเรยีนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกโรงเรียน ผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติอยูใํน

1. ศึกษาวิจยัเทคนิค/วิธีการ/ส่ือที่สํงผลตํอ และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทุกเขตได๎รับ อนัดับที่สูงขึ้น

การจดัการเรียนร๎ูเชิงกระบวนการ การพัฒนาศักยภาพด๎านการจดัการเรียนร๎ู

2. พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนร๎ู เชิงกระบวนการ

เชิงกระบวนการ

3. พัฒนาศูนยเ์ครือขํายระดับเขตพืน้ที่การศึกษา

ด๎านการจดัการเรียนร๎ูเชิงกระบวนการใน 183 เขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

4. พัฒนาคลังรวบรวม Best Practice ด๎านการ

จดัการเรียนร๎ูเชิงกระบวนการและเผยแพรํผํานระบบ

 Online

5. ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนร๎ูเชิงกระบวนการ



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

 โครงการพัฒนาหนังสือเรยีนเพ่ือการเรยีนรู้ในห้องเรยีน 33,385,100 33,385,100 33,385,100

5.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการตรวจประเมิน

คุณภาพ

*ตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนร๎ู 12,685,100 12,685,100 1-4

      ส่ือการเรียนร๎ูของส านักพิมพ์เอกชน ไมํน๎อยกวํา 200 รายการ

      กจิกรรม 1 ตรวจประเมินคุณภาพส่ือฯ ส านักพิมพ์

เอกชน

*พัฒนารูปแบบและระบบการตรวจฯ

      กจิกรรม 2 ประชุมพัฒนารูปแบบและระบบการ

ตรวจฯ

  ระบบการตรวจฯ

      กจิกรรม 3 ประชุม "หลักภาษาไทย : บรรทัดฐานที่

ควรก าหนดใช๎ในหลักสูตรและหนังสือเรียน"

5.2 โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้ตามนโยบายการ

สนับสนุน ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบั

อนุบาลจนจบ  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

*สถานศึกษามีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพส าหรับ

เลือกใช๎ตามนโยบายฯ *บุคลากรของ สพท. มี

ความร๎ูความ สามารถในการผลิตส่ือฯ

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนมีหนังสือเรียนที่มี

คุณภาพแจกนักเรียนกอํนเปิดภาคเรียน

700,000 700,000 2-3

     กจิกรรม 1 ติดตามสภาพปัญหาการด าเนินงาน

เกีย่วกบัการเลือก การใช๎ และการจดัซ้ือหนังสือเรียน ตาม

นโยบายการสนับสนุนคําใช๎จาํยฯ

     กจิกรรม 2 จดัอบรมให๎ความร๎ูเร่ืองการผลิตส่ือการ

เรียนร๎ู แกบํุคลากรของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

5.3 โครงการพัฒนาหนังสือเรยีนหรอืชุดสื่อการเรยีนรู้ *สถานศึกษามีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ 20,000,000 20,000,000 1-4

     กจิกรรม 1 จดัท าหนังสืออาํนเพิม่เติมและชุดส่ือเสริม 

การเรียนร๎ู กลํุมสาระการเรียนร๎ูสังคมศึกษาฯ

*สถานศึกษามีส่ือเสริมการเรียนร๎ูที่มีความทันสมัย

     กจิกรรม 2 จดัท าบทเรียนออนไลน์ เพือ่ให๎ผ๎ูเรียนใช๎

ศึกษา วัดและประเมินผลได๎

* ข๎อสารสนเทศการจดัท าหนังสือเรียนของ

ตํางประเทศ

     กจิกรรม 3 จดัท า Key Concept และอบรมพัฒนา

ผ๎ูตรวจ  ผ๎ูเขียน บรรณาธิการ และผ๎ูผลิตส่ือฯ

     กจิกรรม 4 โครงการวิจยัเพือ่พัฒนาหนังสือเรียนสุข

ศึกษาฯ ชั้น ม.1-6 ภายใต๎ความรํวมมือ สพฐ.+สสส.

     กจิกรรม 5 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนร๎ูศิลปะในการ

จดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

     กจิกรรม 6 ศึกษารูปแบบหนังสือเรียนของตํางประเทศ

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้

เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา

สพป. 183 เขต สพม. 42  เขต

สถานศึกษาในสังกัด

- รอ้ยละของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 30,483,000 30,483,000 18,236,200 12,246,800 1-4

1. กจิกรรม พฒันาแนวปฏบิติัการวัดและประเมินผลการเรียนร๎ูตาม มีความร๎ูความเข๎าใจในแนวปฏิบัติ

หลักสูตร เทคนิควิธีการการวัดและประเมินผล

2. กจิกรรม พฒันาบุคลากรการวดัและประเมินผลการเรียนร๎ู การเรียนร๎ูและสามารถน าสํู

ของเขตพืน้ที่การศึกษา การปฏิบัติได๎

3. กจิกรรม พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการ

เรียนร๎ูที่เสริมสร๎างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

- จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข๎า

ศึกษาตํอในสถาบันอดุมศึกษาด๎วยระบบ

4. กจิกรรม พัฒนาคลังความร๎ูด๎านการวัดและประเมินผล

การเรียนร๎ูในชั้นเรียน

คุณธรรม



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

5. กจิกรรม ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลที่สํงเสริมประสิทธิภาพการเรียนร๎ูของผ๎ูเรียน

6. กจิกรรม สํงเสริมนักเรียนผ๎ูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

บ าเพ็ญประโยชน์เข๎าศึกษาตํอในสถาบันอดุมศึกษา 

(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

7. กจิกรรม ศึกษาดูงานระบบการวัดและประเมินผลการ

เรียนร๎ู/การปลูกฝังคุณธรรม

โครงการส่งเสรมินิสัยรกัการอ่าน 105,843,900      105,843,900 33,393,900 26,370,000 46,080,000

1. พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนให๎เป็นห๎องสมุด 3 ดี 57,214,000 57,214,000 11,134,000 46,080,000 1- 4

  (พัฒนาโรงเรียนต๎นแบบห๎องสมุดมีชีวิต 466 1. โรงเรียนสังกดั สพฐ. อยาํงน๎อย 1. สพป./ สพม. ทุกแหํง 225

  โรงเรียน ให๎มีความยัง่ยนื / ขยายผลการพัฒนา เขตพืน้ที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน เขตมีการด าเนินงานสํงเสริม

 ไปยงัโรงเรียนใกล๎เคียง อยาํงน๎อย 1 โรงเรียน-- จ านวน 466 โรงเรียน ได๎รับการ นิสัยรักการอาํนและพัฒนา

  โรงเรียนเครือขํายคํูพัฒนา / ขยายผลการพัฒนา พัฒนาห๎องสมุดเพือ่เป็นต๎นแบบ ห๎องสมุดโรงเรียน และสามารถ

 ในลักษณะทั้งเขตพืน้ที่ ในเขตพืน้ที่การศึกษา และขยายผลไปยงัโรงเรียนใกล๎เคียง เป็นต๎นแบบได๎ อยาํงน๎อย เขตละ

 ที่สมัครใจเข๎ารํวมโครงการ/ พัฒนาเครือขําย) 2. นักเรียนทุกเขตพืน้ที่การศึกษา 1 โรงเรียน

 ระบบห๎องสมุดอตัโนมัติ สพฐ. / จดัสรรสนับสนุน 225 เขต มีความร๎ู เทคนิค วิธี 2. มีหนังสิอชนะการประกวด

โรงเรียนในโครงการและโรงเรียนที่ได๎รับภัยพิบัติ) การอาํนอยาํงมีกลยทุธ์ เพือ่เป็น ไมํน๎อยกวํา 40 เร่ือง เผยแพรํ

2. การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์สํงเสริมนิสัยรักการอาํน เคร่ืองมือในการศึกษาค๎นคว๎า และ ตํอครู นักเรียน 37,999,000 37,999,000 11,629,000 26,370,000 1 - 4

 2.1 สํงเสริมสนับสนุนส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา การเรียนร๎ูตลอดชีวิต 3. ผ๎ูได๎รับรางวัล ได๎แกํ

  ส าหรับขับเคล่ือนการด าเนินงานสํงเสริมนิสัย 3. นักเรียนสังกดั สพฐ. ใน 225 ส านักพิมพ์ ผ๎ูจดัพิมพ์ ผ๎ูเขียน

  รักการอาํนและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน และ เขตพืน้ที่การศึกษา มีนิสัยรักการอาํน ผ๎ูวาดภาพประกอบ จ านวน

 จดัสรรงบประมาณสนับสนุนเขตพืน้ที่การศึกษา การค๎นคว๎า ไมํน๎อยกวํา 100 คน สร๎างสรรค์

 (สํงเสริมการก าหนดเวลาการอาํนหนังสือนอกเหนือ 4. สพป/ สพม. ทุกเขตมีงบประมาณ ผลงานที่มีคุณภาพ

จากหนังสือเรียน/จดัต้ังชมรมหรือชุมนุมด๎านการ เพียงพอ พร๎อมแนวทางการ 4. นักเรียนในโรงเรียนในโครงการ

สํงเสริมการอาํนและเครือขํายด๎านบรรณารักษ์/ ด าเนินงาน ส าหรับขับเคล่ือน พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบ

สํงเสริมนิสัยรักการอาํนทุกระดับเร่ิมต้ังแตํปฐมวัย/ การด าเนินงานสํงเสริมนิสัยรัก เข๎ารํวมกจิกรรมสํงเสริมการอาํน

ยกระดับความสามารถด๎านการอาํน การเขียน และ การอาํนและพัฒนาห๎องสมุด และพัฒนาห๎องสมุด ร๎อยละ 60

การร๎ูสารสนเทศของนักเรียน/ บูรณาการการ 5. นักเรียน ครู ผ๎ูเกีย่วข๎อง มีหนังสือที่ดี

สํงเสริมนิสัยรักการอาํนและการใช๎ห๎องสมุดใน มีคุณภาพอาํนและค๎นคว๎า ผํานทางการประกวด

ทุกกลํุมสาระการเรียนร๎ู/ สํงเสริมให๎มีการท าวิจยั หนังสือดีเดํน จ านวน ไมํน๎อยกวํา 44 รางวัล 1.โรงเรียน สพฐ. ขนาดกลาง

ด๎านการสํงเสริมนิสัยรักการอาํน การยกระดับ ได๎รับการพัฒนาห๎องสมุดให๎มี

คุณภาพการอาํน และการพัฒนาห๎องสมุด) มาตรฐานในลักษณะห๎องสมุด

 2.2 สํงเสริมการอาํนสํูการคิดวิเคราะห์ และเขียน 3 ดี ที่มีมาตรฐาน เพือ่เป็นแหลํง

 2.3 ถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ ศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน ครู

 ที่ดีด๎านการจดักจิกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอาํน 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาํน การค๎นคว๎าเพือ่ 2. นักเรียนโรงเรียนในโครงการ

 และการพัฒนาห๎องสมุด และจดัท าต๎นฉบับและ ความเพลิดเพลิน การใช๎เวลาวํางให๎เกดิ พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบ

 จดัพิมพ์เผยแพรํ ประโยชน์ และเป็นเคร่ืองมือในการเรียนร๎ู ใช๎การอาํนใช๎การอาํน การค๎นคว๎า

2.4 ประสานแผนการด าเนินงานสํงเสริมนิสัย 2. นักเรียนมีกลยทุธ์ในการอาํนอยาํงคิด เพือ่พัฒนาการเรียนร๎ูของตนเอง

 รักการอาํนและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน ปี 2559 วิเคราะห์เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนร๎ู 3. นักเรียนใช๎การอาํนเชิง

 วางแผนการด าเนินงาน ปี 2559 และ 2560 / 3. นักเรียนมีทักษะการรับร๎ู เข๎าถึงและใช๎ วิเคราะห์ในการพัฒนาการเรียน

 ประเมินผลการด าเนินงาน ปี 2558 รํวมกบั ประโยชน์จากสารสนเทศอยาํงมีประสิทธิภาพ ของตนเอง

ศึกษานิเทศกสํ์งเสริมนิสัยรักการอาํนและพัฒนา และจริยธรรม 4. ครุในโรงเรียนในโครงการ

ห๎องสมุดโรงเรียน 4. ครู ครูบรรณารักษ์มีเคร่ืองมือชํวยในการใช๎ มีเทคนิควิธีการสอนอาํนเชิง



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

3. การสํงเสริมให๎มีหนังสือและส่ือสํงเสริมการอาํน กจิกรรมสํงเสริมการอาํน และเทคนิควิธีสอน วิเคราะห์ และใช๎กจิกรรมสํงเสริม 2,520,000 2,520,000 2,520,000 1 - 2

ที่ดีมีคุณภาพ (จดัประกวดหนังสือดีเดํน)  เพือ่ให๎นักเรียนมีความสามารถในการอาํน การอาํนและการใช๎ห๎องสมุด

4. การจดัการสารสนเทศ คิดวิเคราะห์ พัฒนาการเรียนร๎ูของนักเรียน 2,750,000 2,750,000 2,750,000 1 - 4

  4.1 จดัท าและเผยแพรํวารสารวิชาการ 5. สพป/ สพม. ทุกแหํงมีการด าเนินงานเพือ่

  4.2 พัฒนาเว็บไซต์ส านักวิชาการและมาตรฐานฯ สนับสนุนให๎โรงเรียนมีการใช๎กจิกรรมสํงเสริม

  4.3 จา๎งเหมาบริการบรรณารักษ์ห๎องสมุด สวก. การอาํนและการใช๎ห๎องสมุด เพือ่สํงเสริมการจดั

5. ความรํวมมือกบัหนํวยงานด๎านการสํงเสริม การเรียนร๎ู 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 - 4

นิสัยรักการอาํนและการพัฒนาห๎องสมุด 6. ผ๎ูเกีย่วข๎องในการผลิตหนังสือมีความกระตือ

6. การติดตามประเมินผลและการยกยอํงเชิดชู รือร๎นและจติส านึกในการผลิตหนังสือ 1,360,900 1,360,900 1,360,900 3 - 4

เกยีรติด๎านการสํงเสริมนิสัยรักการอาํนและการ ดีมีคุณภาพซ่ึงจะสํงผลตํอประโยชน์ของ

พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน นักเรียนและครูมีหนังสือดีมีคุณภาพอาํน

 6.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

 6.2 คัดเลือกผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

 การศึกษา ศึกษานิเทศก ์และสถานศึกษา ที่

 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

 ศึกษาประสบผลส าเร็จด๎านการสํงเสริมนิสัย

 รักการอาํนและการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย12 

ประการสู่การปฏิบัติ

30,872,500 30,872,500 18,469,200 12,403,300 1-4

1. กจิกรรม ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนร๎ู สพป. 183 เขต - จ านวนสถานศึกษาที่มีกจิกรรมที่เสริมสร๎าง

ที่เสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการที่มีประสิทธิภาพ สพม. 42  เขต คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและ

2. กจิกรรม อบรมพัฒนาครูเกีย่วกบัพัฒนาจติ 4 ด๎านของ สถานศึกษาในสังกดั สามารถเป็นแบบอยาํงได๎

เด็กและเยาวชนเพื่อให๎เกดิพฤติกรรมคํานิยมหลัก 12 ประการ - ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือก

3. กจิกรรม สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานที่เสริมสร๎าง ตามลักษณะของคํานิยมหลักของคนไทย 12

คํานิยมหลัก 12 ประการให๎แกเํขตพืน้ที่การศึกษา ประการ

4. กิจกรรม คัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาตามลักษณะของ

คํานิยมหลัก 12 ประการ

5. กจิกรรม การจดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนร๎ูที่เสริมสร๎าง

คํานิยมหลัก 12 ประการที่ดีและสามารถเป็นต๎นแบบได๎

6. กิจกรรม ติดตามการด าเนินงานที่เสริมสร๎างคํานิยมหลัก

12 ประการของเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษา

7. กจิกรรม ศึกษาดูงานการจดัการศึกษาที่เสริมสร๎าง

คํานิยมที่มีประสิทธิภาพของประเทศต๎นแบบ

โครงการ พัฒนาและส่งเสรมิการน าหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัตใินสถานศึกษา

        13,566,400         13,566,400 6,506,400 7,060,000 

1. การจดัการศึกษาเรยีนรว่มหลักสูตรอาชีวศึกษา 425,000 425,000 425,000

และมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.1 จดัพิมพ์และเผยแพรํเอกสาร แนวทาง  สพท. โรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนขยาย โรงเรียนที่จดัการศึกษารํวมกบัสถานศึกษาสังกดั 245,000 245,000 245,000 1-2

การจดัการศึกษาเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ โอกาสมีแนวทางการจดัการศึกษาแบบทวิศึกษา อาชีวศึกษามีแนวทางการจดัการศึกษาชัดเจน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพือ่ให๎ได๎ข๎อมูลการจดัการศึกษาเรียนทวิศึกษา ขึ้น ทวิศึกษาชัดเจนขึ้น

1.2 ติดตามสภาพการจดัการเรียนรํวมหลักสูตร ในสถานศึกษา สพฐ. มีรายงานการด าเนินงานของโรงเรียนที่ 180,000 180,000 180,000 4

อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย จดัการศึกษาทวิศึกษา

ในสถานศึกษาสังกดั สพฐ.



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

2. การจดัการเรยีนการสอนดา้นพาณชิยกรรม 338,000 338,000 338,000

สาขาธรุกิจค้าปลีก

2.1 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนด๎านพาณิชยกรรม โรงเรียนมีงบประมาณเพือ่การจดักจิกรรม โรงเรียนใช๎งบประมาณตามแผน ร๎อยละ 100 180,000 180,000 180,000 1-2

สาขาธุรกจิค๎าปลีก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จติุ-กอ๎ง

อนุสรณ์ จ.ภูเกต็

การเรียนการสอนตามหลักสูตร

2.2 ด าเนินการวิจยัผลการจดัการเรียนการสอนด๎าน 158,000 158,000 158,000 3

พาณิชยกรรม สาขาธุรกจิค๎าปลีก

3. การจดัการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 12,803,400 12,803,400 5,743,400 7,060,000

3.1 จดัสรรงบประมาณให๎เขตพืน้ที่การศึกษาประชุม เขตพืน้ที่การศึกษามีข๎อมูลตลาดงานเชิงพืน้ที่ 1. เขตพืน้ที่การศึกษามีข๎อมูลด๎านอาชีพ 2,040,000 2,040,000 2,040,000 1

ระดมความคิดเห็นเส๎นทางการจดัการศึกษาเพือ่การมี เพือ่ใช๎ประกอบการวางแผนจดัท าแผนพัฒนา สอดคล๎องกบัความต๎องการตลาดงานในท๎องถิ่น 

งานท าจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค กศ. การศึกษาของเขตพืน้ที่  และสร๎างความรํวมมือ 2. สพท. มีแนวทางความรํวมมือกบัหนํวยงานภาค

กบัหนํวยงานภาคธุรกจิ/เอกชน ธุรกจิ/เอกชน เพือ่สํงเสริมการจดั กศ . ด๎านอาชีพ

3.2 จดัสรรงบประมาณให๎เขตพืน้ที่ เขตพืน้ที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ เขตพืน้ที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา 1,520,000 1,520,000 1,520,000 2

การศึกษาจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาเพือ่ สอดคล๎องกบัความต๎องการของตลาดงานใน

การมีงานท าระดับจงัหวัด ปัจจบุันและแนวโน๎มในอนาคต ตามทิศทาง

การพัฒนาจงัหวัดและประเทศ

3.3 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ จดักลํุมอาชีพ จดัท า

หลักสูตร แนวการจดัการเรียนร๎ู และส่ือการเรียนร๎ูที่ให๎

ผ๎ูเรียนได๎มี

เอกสารการจดัท าหลักสูตร สถานศึกษามีแนวทางการจดัท าหลักสูตร

สถานศึกษาเพือ่พัฒนาผ๎ูเรียนตามกลํุมอาชีพตํางๆ 

ได๎

5,743,400 5,743,400 5,743,400 2

ความร๎ูและประสบการณ์ทางด๎านอาชีพอยาํงครบวงจร

 ควบคํูกบัการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ให๎เหมาะสมตามชํวงวัย

3.4 จดัสรรงบประมาณสนับสนุนให๎เขตพืน้ที่การศึกษา

รํวมกบัโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎อง

กบัอาชีพ ตามความต๎องการของตลาดแรงงาน ในชุมชน 

ท๎องถิ่น

เขตพืน้ที่การศึกษามีงบประมาณที่จะสนับสนุน

สถานศึกษาในการจดัการศึกษาที่สอดคล๎องกบั

อาชีพผ๎ูปกครองและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการ

เรียนอาชีพของผ๎ูเรียนในระดับมัธยมศึกษา

สถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่สามารถพัฒาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะอาชีพ

ที่สอดคล๎องกบัความต๎องการของตลาดงาน ใน

ชุมชน ท๎องถิ่นนักเรียนเรียนแผนการเรียนอาชีพ

มากขึ้น

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2-3

3.5  ประชาสัมพันธ์ปรับทัศนคติของผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียน

 ให๎เห็นความส าคัญของการเรียนอาชีพ

800,000 800,000 800,000

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์
85,471,000        85,471,000        85,471,000        1-4  พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา/ปฏริปู

หลักสูตร

สพฐ.

กิจกรรมจดัหาระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเพ่ือการศึกษา
778,717,300      778,717,300    778,717,300      พัฒนาคุณภาพ/

คอมพิวเตอร์
สทร.

   1. การจดัสรรครภุัณฑ์และวัสดุ 778,717,300      778,717,300    778,717,300      

       1.1 จดัหาระบบคอมพิวเตอร์พร๎อมอปุกรณ์ทดแทน 

ส าหรับโรงเรียน

จ านวน 4,753 โรงเรยีน 1 โรงเรียน 4,753 โรง ได๎รับจดัสรรระบบ 721,864,000      721,864,000    721,864,000      1

               1)  MCC1 จ านวน 479 โรงเรียน คอมพิวเตอร์พร๎อมอปุกรณ์ทดแทนส าหรับ 22,034,000         22,034,000      22,034,000         

               2)  MCC2 จ านวน 1,087 โรงเรียน ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65,220,000         65,220,000      65,220,000         

               3)  PCL10 จ านวน 948 โรงเรียน 123,240,000        123,240,000     123,240,000       

               4)  PCL20 จ านวน 1,524 โรงเรียน 2.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายใช๎ 304,800,000        304,800,000     304,800,000       

               5)  MCL30 จ านวน 624 โรงเรียน คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 174,720,000        174,720,000     174,720,000       



 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา
ไตรมาส  แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
  งบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามงบรายจ่าย  หน่วยงานที่รับจัดสรร

               6)  MCL40 จ านวน 91 โรงเรียน 31,850,000         31,850,000      31,850,000         

       1.2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนกลํุมเป้าหมายใช๎ด๎วย 56,853,300        56,853,300     56,853,300       1

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เทคโนโลยีทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
               1) เคร่ืองโทรทศัน์สี LED ขนาดไมํต่ ากวาํ 50 นิ้ว จ านวน 1,181 เคร่ือง 29,525,000         29,525,000      29,525,000         
               2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Note Book 2 in 1 จ านวน 1,181 เคร่ือง 24,801,000         24,801,000      24,801,000         
               3) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) จ านวน 1,181 license 2,527,300           2,527,300        2,527,300          

 พร๎อม Application ส าหรับโรงเรียน

กิจกรรมบ ารงุรกัษาระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ รอ้ยละ 100  ของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย

บ ารงุรกัษาระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณใืห้

สามารถใช้การไดอ้ยา่งอยา่งมีประสิทธภิาพ

228,785,000      228,785,000      228,785,000      1-2 พัฒนาคุณภาพ/

คอมพิวเตอร์
สทร.

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 57,196,300        57196300 57,196,300       
พัฒนาคุณภาพ/

คอมพิวเตอร์
สนผ.


























































































































































































































































































































