ราง
แผนปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2554

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สวนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีห นาที่บริห ารจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ให มี คุณ ภาพและมาตรฐานเทา เทีย มกั น โดยมี ปริม าณงาน
ผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ปริมาณงาน
รายการ
1. สํานัก/หนวยงานเทียบเทากองในสวนกลาง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. สถานศึกษาทั้งหมด
- โรงเรียน สพป.
29,054 โรงเรียน
- โรงเรียน สพม.
2,361 โรงเรียน
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
50 โรงเรียน
- โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
43 โรงเรียน
- ศูนยการศึกษาพิเศษ
76 ศูนย
5. หองเรียน (หมายถึงหองเรียนทั้งหมดในขอ 4)
6. นักเรียน
- กอนประถมศึกษา
1,044,694 คน
- ประถมศึกษา
3,651,613 คน
- มัธยมศึกษาตอนตน
2,172,287 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,026,281 คน
- (นักเรียนพิการที่เขารับการพัฒนาสมรรถภาพ
ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ 6,600 คน)
7. นักเรียนพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ
8. นักเรียนดอยโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ
9. ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษา
37,783 คน
- ครูผูสอน
373,848 คน

จํานวน/หนวย
17 สํานัก
183 แหง
42 แหง
31,508 โรงเรียน

356,798 หองเรียน
7,894,875 คน

49,563 คน
3,183,001 คน
411,631 คน

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สรุปผลไดดังนี้
1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-Net) รายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549-2552
สวนใหญต่ํากวารอยละ 50 ดังตารางที่ 1 – 3 ตอไปนี้
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระวิชา

ปการศึกษา
2550
2551
ภาษาไทย
42.02
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
43.76
วิทยาศาสตร
51.61
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 ปการศึกษา 2550 - 2552

2552
38.58
33.90
31.75
35.88
38.67

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมสาระวิชา

ปการศึกษา
2550
2551
ภาษาไทย
41.04
สังคมศึกษา
41.37
ภาษาอังกฤษ
34.56
คณิตศาสตร
32.64
วิทยาศาสตร
39.39
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.3 ปการศึกษา 2550 - 2552

2552
35.35
39.70
22.54
26.05
29.16

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระวิชา

ปการศึกษา
2549
2550
2551
ภาษาไทย
48.62
50.33
46.42
สังคมศึกษา
42.64
37.76
34.67
ภาษาอังกฤษ
29.81
30.93
30.64
คณิตศาสตร
28.46
32.49
35.98
วิทยาศาสตร
34.01
34.62
33.65
ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.6 ปการศึกษา 2549 – 2552

2552
46.47
36.00
23.98
28.56
29.06

1.2 ผูเรียนไดรับการฝกฝน และพัฒนาดานการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ
1.3 หนวยงานทุกระดับไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดทักษะการอานและการแสวงหา
ความรูขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง แตยังไมถึงขั้นการปลูกฝงเปนลักษณะนิสัย
1.4 อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผานชองทางสื่อสารตางๆ สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนที่
ไมพึงประสงค
1.5 การจัดการเรียนรูบางสวนไมสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของนักเรียน ครูยังขาด
ทักษะการใชสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
2. ดานโอกาสทางการศึกษา
ประชากรวัยเรียนผูดอยโอกาสบางสวน ไมสามารถเขาถึงบริการการศึกษา โดยเฉพาะผูที่อยู
ในทองถิ่นหางไกล และทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง ชนกลุมนอย มีเด็กออกกลางคันรอยละ 1.57 (ขอมูล
10 มิถุนายน 2552)
3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.1 การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยังไม
เปนไปตามเจตนารมณของกฏหมาย โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญขาด
ประสิทธิภาพ
3.2 การพัฒนาบุคลากรยังไมตรงกับความตองการในการพัฒนาของหนวยงานและผูรับการพัฒนา
3.3 การใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ไมสัมพันธกับคุณภาพ
นักเรียน
3.4 โรงเรียนบางแหงมีครูไมครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตามกลุมสาระ
การเรียนรูสําคัญ และครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน

แนวทางการพัฒนา
หลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 3 เปาหมาย 4 กรอบแนวทาง
3 เปาหมาย ไดแก
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
4 กรอบแนวทาง ไดแก
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูยุคใหม
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง โดยกําหนดเปน 8 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดนํามาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
2. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ
3. จัดตั้ง โรงเรียนดีประจําตําบล
4. พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
5. สรางแหลงเรียนรูราคาถูก
6. สรางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(National Education Network : NED Net)
7. สรางขวัญและกําลังใจครู
8. สนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพั ฒนาของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดนํานโยบายและ
เปาหมายดังกลาวมา จัดทําแผนปฏิบัติก ารประจําปและนําสู การปฏิบัติอยางจริงจังโดยมีจุดหมายคือ
เพื่อ ใหเ ด็ก ไทยทุ ก คนได เ รี ย นรูแ ละได รับการพั ฒ นาอยา งรอบด า นเพื่ อ เปน พลเมื องที่ ดีแ ละพลโลก
ที่มีคุณภาพ

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทยใหเปนผูนําหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ภายในปการศึกษา 2556
พันธกิจ
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนทุกคน
ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรมมีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพระดับสากล
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และพัฒนาสูความเปน
หนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป อยางทั่วถึงและ
ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทวั่ ถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
6. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
จุดเนน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 4
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนอานออกเขียนได
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร และ
ดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ
5. สรางทางเลือกในการเรียนรูที่เนนใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษา
อยางทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
6. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
7. นักเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
8. นักเรียน ครูและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
9. สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เขมแข็งและผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไดกําหนดเปาหมาย และตัวชีว้ ัด
ความสําเร็จ จําแนกตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ที่
เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระ
เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป
วิชาหลักเพิ่มขึน้
2 ผูเรียนที่มีปญหาการอานการเขียนภาษาไทยต่ํา รอยละของผูเรียนที่มีปญหาการอานการเขียนภาษาไทย
กวาเกณฑลดลงรอยละ 2
ต่ํากวาเกณฑลดลง
3 นักเรียนมีความสามารถดานเทคโนโลยีเพือ่
รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือในการเรียนรูไ มนอยกวา
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
รอยละ 85
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรม
จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมจี ิตสํานึกความเปน
จิตสํานึกความเปนไทย
ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยแ ละ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
รอยละผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไมนอยกวา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอยละ 80
- จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมความ
3 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม ความสํานึกในความเปน สํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
- จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียงเปนโรงเรียนพอเพียงตนแบบ 10,000 แหง

4 ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่
เปาหมายความสําเร็จ
1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรบั การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2 ผูเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในกําหนดไมนอยกวารอยละ 90
3 ผูพิการที่ไดรบั การพัฒนาสมรรถภาพ
4 ผูเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจายสําหรับรายการคาเลาเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูเรียนที่ไดรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตร
กําหนด
รอยละของผูพิการที่ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม
เสียคาใชจายสําหรับรายการคาเลาเรียน หนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ที่
เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 ขาราชการครูที่ไดรับการพัฒนา สามารถ
รอยละของขาราชการครูที่ไดรับการพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพไมนอยกวา
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
รอยละ 85
จํานวนสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่มี ความเขมแข็ง
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง
มีความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคคล
3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพอใจ
ในความมัน่ คงของการประกอบวิชาชีพ
ในความมัน่ คงของการประกอบวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 85
4 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
รอยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตาม
ใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
มาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนดไมนอยกวา
หรือเกณฑที่กาํ หนด
รอยละ 85

กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่
เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐาน จํานวนสถานศึกษาที่ไมผานการรับรอง ไดรับการแกไข
แทรกแซงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกผานการรับรองมาตรฐาน
2 จํานวนสถานศึกษาทุกแหงไดรับการนิเทศ
จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ
ติดตาม ชวยเหลือการดําเนินงานใหมีคณ
ุ ภาพ การดําเนินงานใหมีคณ
ุ ภาพ
3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง มีความ จํานวนสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่มีความพรอมและ
พรอมและความเขมแข็งในการบริหารและการ ความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพ
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานและธรรมาภิบาล
4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัด
รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 85
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่
เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2 ผูเรียนเขารับการศึกษาสายสามัญควบคูอิสลาม จํานวนผูเรียนที่เขารับการศึกษาสายสามัญควบคูอิสลาม
ศึกษาเพิ่มขึน้
ศึกษาเพิ่มขึน้
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทย รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทย
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
4 สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึน้
จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึน้
1,305 แหง
5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
ในระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการจัด พึงพอใจในระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการ
สวัสดิการ
จัดสวัสดิการ
6 ผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูการอยูรวมกัน
จํานวนผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูการอยูร วมกัน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

สรุปวงเงินงบประมาณของ สพฐ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
วงเงิน 245,627,706,700 บาท (ผาน พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2554)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เปนเงินรวมสิ้น 245,627,706,700 บาท
สูงกวาวงเงินที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ.2553 เปนเงิน 24,527,702,400 บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.09 ภายใตแผนงาน 3 แผนงาน
1) แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
2) แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป
3) แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
จําแนกแผนงาน ผลผลิต / โครงการ และงบรายจาย ดังนี้

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

1,049,108,000 บาท
41,854,821,300 บาท
202,723,777,400 บาท
หนวย:ลานบาท

แผนงบประมาณ

งบประมาณ
ป พ.ศ.2553

สพฐ.+กองทุน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบ
งบ
งบ
งบบุคลากร
งบลงทุน
ดําเนินงาน
เงินอุดหนุน รายจายอื่น
221,200.0043 173,066.2143 16,275.8584 12,162.5348 42,737.9671 1,505.1321

245,747.7067

รวม สพฐ.

221,100.0043 173,066.2143 16,275.8584 12,162.5348 42,737.9671

1,385.1321

245,627.7067

ผลผลิต / โครงการ

รวม

1. แผนงาน:แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

302.8517

-

432.1080

463.0000

149.0000

5.0000

1,049.1080

โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต

302.8517

-

432.1080

463.0000

149.0000

5.0000

1,049.1080

กิจกรรมหลัก การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต

302.8517

-

2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป
(ป พ.ศ. 2553 : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงดานสังคม)

41,410.3371

-

-

-

41,854.8213

-

41,854.8213

โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

40,604.6911

-

-

-

41,854.8213

-

41,854.8213

40,604.6911

-

-

-

41,854.8213

-

41,854.8213

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

40,604.6911

-

-

-

41,854.8213

-

41,854.8213

1.1) คาจัดการเรียนการสอน
1.2) คาหนังสือเรียน
1.3) คาอุปกรณการเรียน
1.4) คาเครื่องแบบนักเรียน
1.5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

25,114.2647
3,811.8028
3,125.1828
3,250.1381
5,303.3027
-

-

-

-

26,671.3003
3,624.3896
3,084.2944
3,221.1485
5,253.6885
-

-

-

805.6460
805.6460

-

-

-

-

-

-

3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

179,386.8155 173,066.2143 15,843.7504 11,699.5348

734.1458

1,380.1321

202,723.7774

ผลผลิตที่ 1 : ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษากอนประถมศึกษา
กิจกรรมรอง การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
ผลผลิตที่ 2 : ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

21,715.8152 22,047.4935
21,491.3566 22,047.4935
224.4586
137,099.4495 130,886.8252

กิจกรรมหลัก การดําเนินการเพื่อมิใหเรียกเก็บเงินจากผูปกครอง
* ป พ.ศ. 2553 โครงการคืนครูใหนักเรียน
* ป พ.ศ. 2553 กิจกรรมหลัก การสนับสนุนบุคลากรใหสถานศึกษา

432.1080

463.0000

149.0000

5.0000

1,049.1080

377.3142
156.2471
221.0671
7,830.6543

11.9600
11.9600
4,395.3893

467.0483

49.1491

22,436.7677
22,215.7006
221.0671
143,629.0662

รวมกิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ

91,298.9749

89,639.6423

5,284.9430

160.4786

251.2553

18.5190

95,354.8382

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ

83,373.3967

83,194.5524

2,946.2249

160.4786

223.1537

-

86,524.4096

138.9182

-

333.4839

-

-

-

333.4839

กิจกรรมรอง การพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ 185 เขตพื้นที่การศึกษา

หนวย:ลานบาท
แผนงบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณ
ป พ.ศ.2553

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบบุคลากร
งบ
งบลงทุน
งบ
งบ
ดําเนินงาน
เงินอุดหนุน รายจายอื่น
81.6480
-

รวม

กิจกรรมรอง การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของผูเรียน

-

กิจกรรมรอง การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย
กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตร และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

-

-

83.6054
127.4313

-

28.1016

5.0000
11.0000

88.6054
166.5329

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวมกิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับ
โรงเรียนปกติ
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน
สําหรับโรงเรียนปกติ

7,722.8811
63.7789
45,800.4746

6,445.0899
41,247.1829

1679.2119
33.3376
2,545.7113

4,234.9107

215.7930

2.5190
30.6301

8,124.3018
35.8566
48,274.2280

41,363.4805

41,247.1829

1,315.1650

62.2984

215.7930

-

42,840.4393

97.0535
18.5729
9.5633

-

714.3560
219.3309
72.6008
124.2586

-

-

1.1280
29.5021
-

715.4840
219.3309
102.1029
124.2586

4,113.4964

-

100.0000
-

4,172.6123

-

-

100.0000
4,172.6123

41.0760
12.7301
144.5019

-

-

-

-

-

-

18,494.2498
18,494.2498

18,563.3523
18,563.3523

535.0352
469.6093

15.5710
15.5710

20.4615
20.4615

5.0830
-

19,139.5030
19,068.9941

1,150.1221

823.1569

65.4259
307.8905

175.9124

196.6360

5.0830
3.4000

70.5089
1,506.9958

550.9411

504.0846

64.2073

12.5454

-

-

580.8373

401.2225

319.0723

85.1821

13.6936

43.3200

-

461.2680

กิจกรรมหลัก การจัดเงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวกและ
สื่อบริการ รวมทั้งความชวยเหลือในศูนยการศึกษาพิเศษ

100.0000

-

-

-

100.0000

-

100.0000

กิจกรรมหลัก โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุม
กิจกรรมหลัก การสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการในสถานศึกษา

53.3160

-

-

-

53.3160

-

53.3160

-

-

22.3552

-

-

3.4000

25.7552

-

-

38.6494
97.4965

-

-

-

38.6494
97.4965

44.6425

-

-

149.6734

-

-

149.6734

กิจกรรมรอง สงเสริมนิสัยรักการอาน พัฒนาหองสมุด 3 ดี
กิจกรรมสนับสนุน การประเมินผลงานทางวิชาการครู
กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
กิจกรรมรอง การขยายโอกาสการศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ องคกรมหาชน
กิจกรรมหลัก สนับสนุนใหเด็กมีโอกาสทางการศึกษา
กิจกรรมหลัก การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม อาคารเรียนและ
สิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมหลัก การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมหลัก รากแกวประชาธิปไตย
กิจกรรมหลัก พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสื่อ
การเรียนรู
ผลผลิตที่ 3 : ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมรอง : การเตรียมคนไทยสูประชาคมอาเซียน
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษา
พิเศษ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนยการศึกษาพิเศษ

กิจกรรมหลัก โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
กิจกรรมหลัก การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีปญหาการ
เรียนรู(LD)ใน 3 ดาน
กิจกรรมหลัก การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งกอสรางประกอบสําหรับเด็กพิการ

81.6480

หนวย:ลานบาท
แผนงบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิตที่ 5: เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ
ป พ.ศ.2553

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบบุคลากร
งบ
งบลงทุน
งบ
งบ
ดําเนินงาน
เงินอุดหนุน รายจายอื่น
927.1789
745.3864
134.6035
240.5452
-

รวม
1,120.5351

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

791.4773

735.9801

84.6533

17.0421

-

-

837.6755

กิจกรรมหลัก การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
เด็กดอยโอกาส

-

-

14.3326

-

-

-

14.3326

กิจกรรมหลัก โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห

102.0243

9.4063

35.6176

159.3661

-

-

204.3900

กิจกรรมหลัก การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน
และสิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

33.6773

-

-

64.1370

-

-

64.1370

* 805.6460
*805.6460

-

2,152.7500
2,152.7500

-

-

-

2,152.7500
2,152.7500

-

-

1,828.8372

6,860.1569

-

48.5000

8,737.4941

-

-

300.0000

720.0000

-

-

1,020.0000

-

709.4559

1,674.1570

-

-

2,383.6129

โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูใหนักเรียน
กิจกรรมหลัก การสนับสนุนบุคลากรใหสถานศึกษา
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูคุณภาพ
กิจกรรมหลัก :พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม

-

กิจกรรมหลัก : พัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม

-

-

21.9167

19.1200

-

-

41.0367

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

-

-

742.7095

325.2000

-

3.5000

1,071.4095

กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

-

-

54.7551

4,121.6799

-

45.0000

4,221.4350

โครงการที่ 3 : โครงการโรงเรียนดีตนแบบระดับตําบล
กิจกรรมหลัก :โรงเรียนดีตนแบบระดับตําบล
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
กิจกรรมหลัก :พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ

100.0000

-

2,676.6655
2,676.6655
-

-

50.0000
50.0000
-

1,274.0000
1,274.0000
120.0000

1,274.0000
1,274.0000
2,726.6655
2,726.6655
120.0000

กิจกรรมหลัก :การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ

100.0000

-

-

-

-

120.0000

120.0000

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวงศึกษาธิการ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน สพฐ. ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 วงเงิน 245,747,706,700 บาท
แผนการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ / แผนงาน

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง (ศธ.)

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน (สพฐ.)

กลยุทธหนวยงาน(สพฐ.)

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
1.1.2 การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม:จัด
ใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกร
ถาวร
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นของประเทศ
แผนงาน: แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต *

1.1 ผูเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

1.พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตและพื้นที่ยากลําบาก

1.3.1 การลดภาระคาครองชีพของประชาชน:
ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นของประเทศ
แผนงาน :สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป

1. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่กาํ หนดไว *

1.1 นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว*

1. ขยายโอกาสทางการศึกษา *

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 นโยบายการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1.ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ *
1.ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามสิทธิอยาง
เทาเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
2.ผูเ รียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มคี ุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.สนับสนุนใหมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการฯ
1.ขยายโอกาสทางการศึกษา
2.ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
4.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ/งบประมาณ
ป 2554

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต 1,049,108,000 บาท

แผนงาน:สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15
ป*

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 41,854,821,300บาท

ผลผลิต 1: ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 22,436,767,700 บาท
ผลผลิต 2: ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 143,629,066,200 บาท
ผลผลิต 3: ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 19,139,503,000 บาท
ผลผลิต 4: เด็กพิการไดรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
1,506,995,800 บาท
ผลผลิต 5: เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 1,120,535,100 บาท
โครงการ : คืนครูใหนักเรียน 2,152,750,000 บาท
โครงการ : ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 2,726,665,500 บาท
โครงการ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีส่ อง 8,737,494,100 บาท
โครงการ : โรงเรียนดีตน แบบระดับตําบล 1,274,000,000 บาท
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ120,000,000 บาท

หนาที่ 1

รายละเอียดผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามหมวดรายจาย
หนวย : บาท
กิจกรรม
คาตอบแทน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวมทั้ง สพฐ. และกองทุน

2,900,238,400

4,784,008,200 1,747,947,800

รวม สพฐ.

2,900,238,400

4,784,008,200 1,747,947,800

รวม

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

7,545,500

9,439,739,900

4,848,319,900 2,474,837,000

7,323,156,900

42,081,922,900 1,505,132,100 60,349,951,800

7,545,500

9,439,739,900

4,848,319,900 2,474,837,000

7,323,156,900

42,081,922,900 1,385,132,100 60,229,951,800

คาสาธารณูปโภค

รวม

เงินอุดหนุน

รวมเงิน
งบประมาณ

รายจายอื่น

แผนงาน แกปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

181,591,800

183,183,700

59,787,000

7,545,500

432,108,000

-

463,000,000

463,000,000

149,000,000

5,000,000 1,049,108,000

โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
- <12072>การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

181,591,800

183,183,700

59,787,000

7,545,500

432,108,000

-

463,000,000

463,000,000

149,000,000

5,000,000 1,049,108,000

181,591,800

183,183,700

59,787,000

7,545,500

432,108,000

463,000,000

463,000,000

149,000,000

5,000,000

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป
โครงการที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไมเสียคาใชจาย 15 ป
- <27255>การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไมเสียคาใชจาย
- <42397>การดําเนินการเพื่อมิใหเรียกเก็บเงินจาก
ผูปกครอง
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
- <5163>การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
ผลผลิตที่ 2 ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
รวมกิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษา
สําหรับโรงเรียนปกติ
- <5175>การพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ 175 สพท.
- <36263>การประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,718,646,600

4,600,824,500 1,688,160,800

-

9,007,631,900

-

110,927,100 110,140,000
110,927,100 110,140,000
952,163,500 781,601,100
547,026,800
75,574,700

-

221,067,100
221,067,100
1,890,052,500
659,506,200

156,287,900
36,904,700
704,200

-

-

-

41,854,821,300
41,854,821,300

-

41,854,821,300
41,854,821,300

-

-

41,854,821,300

-

41,854,821,300

-

-

4,848,319,900 2,011,837,000
-

1,049,108,000

-

-

6,860,156,900

-

-

-

78,101,600 1,380,132,100 17,326,022,500

-

-

-

28,101,600
28,101,600

-

221,067,100
221,067,100
49,149,100 1,967,303,200
18,519,000 706,126,800

311,926,300

21,557,600

-

333,483,900

-

-

-

-

-

333,483,900

52,979,800

27,964,000

-

81,648,000

-

-

-

-

-

81,648,000

หนาที่ 2

กิจกรรม

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ

คาตอบแทน
- <32879>การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประชาธิปไตย

คาสาธารณูปโภค

รวม

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

5,632,200

71,101,100

6,872,100

-

83,605,400

-

-

-

28,044,800

84,028,300

15,358,200

-

127,431,300

-

-

-

2,523,500

26,991,300

3,822,800

-

33,337,600

-

-

-

รวมกิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ
- <2675>สงเสริมนิสัยรักการอานพัฒนา
หองสมุด 3 ดี

119,383,200

305,136,700

706,026,400

1,863,000

71,040,300

641,452,700

-

714,356,000

-

-

-

-

1,128,000

715,484,000

- <5173>การประเมินผลงานทางวิชาการครู
- <42400>สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
- <37469>การขยายโอกาสการศึกษาโดยครอบครัว
สถานประกอบการ องคกรมหาชน

100,330,400
9,972,000
7,217,800

115,402,900
61,756,700
56,936,800

3,597,600
872,100
60,104,000

-

219,330,900
72,600,800
124,258,600

-

-

-

-

29,502,100
-

219,330,900
102,102,900
124,258,600

-

100,000,000

-

-

-

-

- <32888>พัฒนาหลักสูตร และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา
- <6317>การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก <42403>สนับสนุนใหเด็กมีโอกาสทาง
การศึกษา

-

ผลผลิตที่ 3 ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

100,000,000

-

-

45,615,900

19,810,000

- <32857>การเตรียมคนไทยสูประชาคมอาเซียน
ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาสมรรถภาพ
- <40402>การสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการในสถานศึกษา

43,200

45,615,900
108,270,600

19,810,000
50,187,300

-

22,355,200

- <1442>โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
- <11397>การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ที่มีปญหาการเรียนรู(LD)ใน 3 ดาน

43,200
-

34,961,600
50,953,800

1,641,100
48,546,200

-

1,130,546,300

-

-

65,425,900
-

-

65,425,900
158,501,100

-

22,355,200

-

36,645,900
99,500,000

-

-

-

รวมเงิน
งบประมาณ

28,101,600
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88,605,400

11,000,000

166,532,900

2,519,000

35,856,600

30,630,100 1,161,176,400

-

100,000,000

-

5,083,000

70,508,900

-

5,083,000
3,400,000

70,508,900
161,901,100

3,400,000

25,755,200

-

5,000,000

-

36,645,900
99,500,000

หนาที่ 3

กิจกรรม

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ

คาตอบแทน
ผลผลิตที่ 5 ด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- <40404>การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
เด็กดอยโอกาส
โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูใหนักเรียน
- <32444>การสนับสนุนบุคลากรใหสถานศึกษา
โครงการที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ
ที่สอง)
- <3925> พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสูศนู ยการเรียนรู
คุณภาพ
- <42295>พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม
- <42319>พัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม
- <42320>พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
- <39582>จัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
โครงการที่ 3 โรงเรียนดีตนแบบระดับตําบล
- <42401>โรงเรียนดีตนแบบระดับตําบล

คาสาธารณูปโภค

122,400

13,926,200

284,000

122,400

13,926,200

284,000

2,152,750,000
2,152,750,000
402,378,600

-

-

723,173,800

14,332,600
14,332,600

เงินอุดหนุน

-

-

-

6,860,156,900

300,000,000

300,000,000

720,000,000

720,000,000

-

-

-

โครงการที่ 4 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

7,064,500

2,646,747,400

22,853,600

- <42402>พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ
กิจกรรม การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ

7,064,500
-

2,646,747,400
-

22,853,600
-

-

-

-

709,455,900
21,916,700
742,709,500
54,755,100

382,320,000
19,120,000
325,200,000
4,121,679,900

1,291,837,000
-

1,674,157,000
19,120,000
325,200,000
4,121,679,900

-

-

-

-

-

-

2,676,665,500

-

2,676,665,500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมเงิน
งบประมาณ

รายจายอื่น

-

703,284,800

360,107,800
420,000
42,757,000
-

-

-

รวม

4,848,319,900 2,011,837,000

342,568,700
15,946,700
309,903,300
54,755,100

-

-

รวม

2,152,750,000
2,152,750,000
- 1,828,837,200

6,779,400
5,550,000
390,049,200
-

-

-

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

-

-

14,332,600
14,332,600

- 2,152,750,000
2,152,750,000
48,500,000 8,737,494,100

1,020,000,000
-

3,500,000
45,000,000

2,383,612,900
41,036,700
1,071,409,500
4,221,435,000

-

1,274,000,000 1,274,000,000
1,274,000,000 1,274,000,000
50,000,000
- 2,726,665,500
50,000,000
-

120,000,000

2,726,665,500
120,000,000

120,000,000

120,000,000

สวนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกําหนดกลยุทธ มาตรการ โครงการ
งบประมาณ บทบาท วิธีการและผูรับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
ลําดับที่

กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทาง
การกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต

งบประมาณ
(บาท)
6,290,542,800

304,386,800
43,977,808,100
5,102,196,800
3,625,909,300

1,049,108,000

รายละเอียด กลยุทธ มาตรการ โครงการ งบประมาณ บทบาท วิธีการและผูรับผิดชอบ ดังนี้

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามกลยุทธ ประเภทดําเนินการและหนวยงาน (ทั้งหมด)
กลยุทธ
รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ.
คิดเปน รอยละ
กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติ
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม
ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต

ประเภทดําเนินงาน
งบดําเนินการ
งบแลกเปา รวมวงเงินงบประมาณ สํานักสวนกลาง
60,349,951,800
2,709,272,685
59,462,236,100 887,715,700
1.47
100.00
4.49
98.53
6,119,608,900 170,933,900
6,290,542,800
764,855,765

263,479,600

40,907,200

304,386,800

44,587,300

43,878,653,400

99,154,700

43,977,808,100

252,032,200

4,624,933,500 477,263,300

5,102,196,800

1,373,201,620

3,538,093,200

87,816,100

3,625,909,300

195,511,300

1,037,467,500

11,640,500

1,049,108,000

79,084,500

จัดสรรใหหนวยงานดําเนินการ
สพท.
สถานศึกษา
47,136,489,521 9,616,473,894
78.11
16
439,901,165 4,914,851,970

38,027,300

สพฐ.
887,715,700
1.47
170,933,900

180,865,000

40,907,200

42,005,181,900 1,621,439,300

99,154,700

3,123,045,056

128,686,824

477,263,300

571,951,100 2,770,630,800

87,816,100

958,383,000

11,640,500

-

1

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
เปาหมายความสําเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป

6,290,542,800 บาท
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้น

2. ผูเรียนที่มีปญหาการอานการเขียนภาษาไทยต่ํากวาเกณฑลดลงรอยละ 2
2. รอยละของผูเรียนที่มีปญหาการอานการเขียนภาษาไทยต่ํากวาเกณฑลดลง
3. รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
3. นักเรียนมีความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 85
บทบาท/วิธีการ
1.โรงเรียนเปนองคกรหลักที่ตองเรงรัดดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู เพื่อใหบทเรียนนาสนใจ ทาทาย และจูงใจใหนักเรียนใฝเรียนรู (student engagement) นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการดูแลสงตอนักเรียน
ใหประสบผลสําเร็จในการเรียน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ชวยเหลือโรงเรียนเปนรายโรงอยางใกลชิด เพื่อใหโรงเรียนทุกแหงปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ชวยเหลือ กํากับเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
มาตรการ
โครงการในปงบประมาณ 2554
เปาหมายโครงการ
งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินการ
งบแลกเปา
รวม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
6,119,608,900 170,933,900
6,290,542,800
1,725,431,200
4,446,879,900
28,101,600
90,130,100
รวมกลยุทธที่ 1
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยใน
สถานศึกษาทุกแหง
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
สรางความเขมแข็ง
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย*

50,000,000

50,000,000

-

-

187,907,300

187,907,300

187,907,300

33,159,800

33,159,800

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
สนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานและพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนใหเปน
หองสมุด 3 ดี

33,159,800

50,000,000

-

-

-

-

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน พัฒนา
หองสมุด 3 ดี
โครงการสนับสนุนพัฒนาหองสมุด 3 ดี

121,574,600

121,574,600

120,446,600

-

-

445,000,000

445,000,000

445,000,000

-

-

โครงการพัฒนาการเรียนรูประวัติศาสตร
สังคมศึกษา และประชาธิปไตย

75,000,000

75,000,000

75,000,000

-

แหลงเงิน

สํานักที่
รับผิดชอบ

ภาคบังคับ/
ม.ตน

สวก.

กอนประถม/
ปฐมวัย
กอนประถม/
ปฐมวัย

สวก.

1,128,000 ภาคบังคับ/
ม.ตน
- ภาคบังคับ/
ม.ตน
ภาคบังคับ/
ม.ตน

สพฐ.

สวก.
สนผ.
สวก.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

เสริมสรางยกระดับ
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

1. ร.ร.ในโครงการ
หองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร
207 ร.ร.

งบแลกเปา
-

-

770,830,200

770,830,200

442,130,200

78,022,900

78,022,900

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5
กลุมสาระวิชาหลัก

78,022,900

ขับเคลื่อนการใชหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในทุกดานทั้งการสรางความ
เขาใจในทุก
ภาคสวน จัดทําสื่อการ
เรียนการสอน พัฒนา
ระบบวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตร
โครงการขับเคลื่อนการใชหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนตนแบบ
555 โรง

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

รวม

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

325,200,000

-

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ

3,500,000 ปฏิรูป/พัฒนาคน
ไทยยุคใหม

สวก.

ปฏิรูป/พัฒนาคน
ไทยยุคใหม

สพฐ.

-

-

11,587,700

11,587,700

11,084,500

-

-

503,200 ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

12,319,600

12,319,600

11,484,600

-

-

835,000 ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

โครงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
เพื่อการบรรลุคุณภาพการศึกษาในระบบ
ชั้นเรียน

1. โรงเรียน
ตนแบบฯ 555 โรง
185 สพท.

3,641,700

3,641,700

2,806,700

-

-

ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูและสื่อตนแบบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

- สถานศึกษา
มีหนังสือเรียน

8,952,800

8,952,800

6,874,400

-

-

2,078,400 ภาคบังคับ/ประถม

สวก.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

ยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนภาษา ตางประเทศ
ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาตางประเทศที่สอง
(ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน
เกาหลี รัสเซีย สเปน )
รวมทั้งสงเสริมการเรียน
การสอนภาษาเพื่อนบาน
โครงการแปลหนังสือและสื่อความรูจาก
ภูมิปญญาสากล
โครงการสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศที่สอง (ฝรั่งเศส เยอรมัน
ญี่ปุน เกาหลี รัสเซีย)และภาษาเพื่อนบาน
โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาชาติ แก
เด็กไทยในประเทศไทย
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
นวัตกรรมที่หลากหลายให
สอดคลอง เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคละชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด
โครงการศึกษาดูงานเชิงลึกดานการพัฒนาผูนํา
ดานนิเทศการศึกษา ณ ประเทศ
สหราชอาณาจักร /สหรับอเมริกา
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรม
การจัดการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหาร นวัตกรรมการเรียนการสอน อยางเปน
ระบบ

งบแลกเปา

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

รวม

งบลงทุน

แหลงเงิน

สํานักที่
รับผิดชอบ

-

ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

-

ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

-

-

-

1,085,100

1,085,100

1,085,100

-

14,839,100

14,839,100

4,839,100

-

6,446,400

6,446,400

5,266,400

-

-

1,180,000 ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

1,361,000

1,361,000

-

-

1,361,000 ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

46,669,200

46,669,200

22,000,000 ภาคบังคับ/
ม.ตน

สภษ.

-

-

6,666,300

6,666,300

439,500

439,500

38,935,600

38,935,600

24,669,200

5,852,300
-

20,394,500

10,000,000

-

-

-

-

814,000 ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

-

-

439,500 ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

ภาคบังคับ/ประถม

สนก.

18,101,600

4

มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554
การพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับองคกร
ตางประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษากับตางประเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5 กลุมสาระวิชาหลัก

จัดหา พัฒนาเครือขาย สื่อ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปน
เครื่องมือในการเรียนรู
ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ดาน ICT เพื่อรองรับการ
เรียนรูสูสากล

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ
3,354,900

งบแลกเปา

2,306,500
44,595,100
-

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

4,213,221,800

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
พัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพในการ
เรียนรูเพื่อเตรียมประชากร
ไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการเตรียมคนสูประชาคมอาเซียน*
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
สรางเสริมศักยภาพ
นักเรียนสูความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ความเปนนัก
ประดิษฐ เพื่อการแขงขัน
ทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
840,500

2,306,500

2,306,500

ภาคบังคับ/ประถม

สนผ.

44,595,100

44,595,100

ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.

-

8,213,200

4,213,221,800

46,541,900

8,213,200

8,213,200

-

-

33,584,800

33,584,800
5,926,700

5,926,700

52,255,500

งบลงทุน

แหลงเงิน
สํานักที่
งบรายจายอื่น
รับผิดชอบ
3,788,900 ภาคบังคับ/ประถม สนผ.

งบเงินอุดหนุน
-

-

-

-

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล

รวม
3,354,900

33,584,800
5,926,700

4,121,679,900

-

-

-

45,000,000 ปฏิรูป/
คอมพิวเตอร

สทร.

ปฏิรูป/
คอมพิวเตอร

สพฐ.

ม.ปลาย/อาเซียน
ม.ปลาย/อาเซียน

สวก.
สพฐ.

-

-

-

52,255,500

45,323,500

-

-

6,932,000 ภาคบังคับ/
ม.ตน

สนก.

5

มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานตางๆ

1. โรงเรียน
ประถมศึกษา
จํานวน 20 แหง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลความ 185 สพท.
ปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน
โครงการสงเสริมใหนักเรียนทํางานหารายได นักเรียนไมนอย
ในชวงปดเทอม
กวา 2,500 คน
มีรายไดชวง
ปดเรียน
โครงการติดตาม นิเทศทุนการศึกษาเฉลิมราช 185 สพท.
กุมารี
-สงเสริม สนับสนุน
ใหสุขภาพของนักเรียนใน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักเรียน

185 สพท.

รวม
3,393,600

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
2,823,500

509,200

509,200

509,200

5,355,000

5,355,000

5,355,000

799,000

799,000

799,000

-

-

1,572,500

1,572,500

1,572,500

1,016,200

1,016,200

งบดําเนินการ
3,393,600

งบแลกเปา

1,016,200

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
-

-

-

แหลงเงิน
งบรายจายอื่น
570,100 ภาคบังคับ/
ม.ตน

-

-

-

-

-

-

-

ภาคบังคับ
/ม.ตน

สอ.

-

-

-

ภาคบังคับ/
คุณธรรม
ภาคบังคับ/
คุณธรรม

สกก.

-

ภาคบังคับ
/ม.ตน
ภาคบังคับ
/ม.ตน

สํานักที่
รับผิดชอบ
สวก.

สอ.
สอ.

สพฐ.

1

บาท
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีจิตสํานึกความเปนไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวารอยละ 80
3. โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนโรงเรียนพอเพียงตนแบบ 10,000 แหง

กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมายความสําเร็จ
1. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรม จิตสํานึกความเปนไทย

304,386,800

4. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาท/วิธีการ
1. โรงเรียนสงเสริมจิตสํานึกความเปนไทย ในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย /สังคมศึกษา/ประชาธิปไตย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ชวยเหลือ การปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางใกลชิด
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ชวยเหลือ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
สํานักที่
แหลงเงิน
โครงการในปงบประมาณ 2554
เปาหมายโครงการ
งบประมาณ ป 2554
มาตรการ
รับผิดชอบ
งบดําเนินการ
งบแลกเปา
รวม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
304,386,800
299,386,800
5,000,000
รวมกลยุทธที่ 2
263,479,600
40,907,200
- สงเสริม สนับสนุน
พัฒนานักเรียนใหมี
ความเปนไทย คุณธรรม
จริยธรรม โดยใช
กระบวนการที่หลากหลาย
โครงการ สงเสริมความเปนไทยและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมโดยใชกระบวนการ
ที่หลากหลาย ดนตรี-นาฏศิลป จัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เวทีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนดานดนตรี นาฏศิลปไทยและพื้นบาน

8,262,000

8,262,000

23,643,900

21,391,900

โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา

23,643,900

โครงการคายสรางสรรคพัฒนาศักยภาพเด็กไทย 10,000คน

11,489,900

11,489,900

10,736,900

184 สพท.

4,470,100

4,470,100

3,671,500

-

-

จํานวน 185 เขต
999 โรง

2,945,500

2,945,500

2,945,500

-

-

โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช
กระบวนการลูกเสือ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา

-

8,262,000

-

-

-

ภาคบังคับ/
คุณธรรม

สกก.

2,252,000 ภาคบังคับ/
คุณธรรม
753,000 ภาคบังคับ/
คุณธรรม
798,600 ภาคบังคับ/
คุณธรรม
- ภาคบังคับ/
คุณธรรม

สนก.
สวก.
สกก.
สวก.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554
โครงการ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
(เสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษา)

- พัฒนาระบบชวยเหลือ
ดูแล นักเรียน และพัฒนา
ทักษะชีวิต ตลอดจนแนะ
แนวการศึกษาเพื่อให
นักเรียนสามารถเรียนรู
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

เปาหมายโครงการ
31,821 โรง

งบดําเนินการ
193,173,000

งบแลกเปา
-

-

โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวและดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
พัฒนาศักยภาพคนไทยยุค
ใหมใหเปนพลเมืองโลกที่ดี
โดยกระบวนการพลเมือง
ศึกษา

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
193,173,000

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น
ปฏิรูป/พัฒนา
คนไทยยุคใหม

สํานักที่
รับผิดชอบ
สนก.

-

19,495,200

19,495,200

-

โครงการสงเสริมคุณธรรม สํานึกความเปนไทย
ความเปนพลเมืองชาติ
โครงการพัฒนาคนไทยยุคใหม

รวม
193,173,000

18,298,800

-

-

1,196,400 ภาคบังคับ/
คุณธรรม

สวก.

-

11,523,800

11,523,800

11,523,800

29,383,400

29,383,400

29,383,400

ภาคบังคับ/
คุณธรรม
ปฏิรูป/พัฒนา
คนไทยยุคใหม

สพฐ.
สพฐ.

1

กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

43,977,808,100

เปาหมายความสําเร็จ
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในกําหนดไมนอยกวารอยละ 90
3. ผูพิการที่ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ
4. ผูเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายสําหรับรายการคาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนด
3. รอยละของผูพิการที่ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ
4. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายสําหรับรายการคาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

บทบาท/วิธีการ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องคกรเอกชน ตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการดอยโอกาส ไรสัญชาติ รวมทั้งสงเสริม
2. สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ สําหรับรายการคาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบผูเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียน
3. สงเสริมการจัดการศึกษาดานวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษา
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ชวยเหลือ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
มาตรการ
โครงการในปงบประมาณ 2554
เปาหมายโครงการ
แหลงเงิน
งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินการ
งบแลกเปา
รวม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมกลยุทธที่ 3
43,878,653,400
99,154,700
43,977,808,100
670,749,800
54,837,000 41,854,821,300
1,397,400,000
- สนับสนุนการศึกษาโดย
.
ไมเสียคาใชจายสําหรับ
รายการหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน คาเลาเรียน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย 15 ป
สนับสนุนใหเด็กมีโอกาสทางการศึกษา (คา
พาหนะนักเรียน)
โครงการสรางทางเลือกในการเรียนรูเขาถึง
โอกาสทางการศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให
นักเรียนในชนบทไดเรียน
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

จํานวนนักเรียน
8,090,215 คน

41,854,821,300

-

41,854,821,300

-

-

41,854,821,300

85,000,000

-

85,000,000

85,000,000

-

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

-

-

สํานักที่
รับผิดชอบ

- เรียนฟรี

สนผ.

- ภาคบังคับ/
สนับสนุนเด็ก
ภาคบังคับ/
สนับสนุนเด็ก

สนผ.
สพฐ.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554
โครงการโรงเรียนดีตนแบบระดับตําบล

- สงเสริม พัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ

เปาหมายโครงการ
โรงเรียนชนบท
182 โรง ในสพท.
182 แหงทัวประเทศ

งบดําเนินการ
1,274,000,000

งบแลกเปา

รวม
1,274,000,000

-

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนใน
โครงการพระราชดําริ
- สนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียน
ในพื้นที่ยากลําบาก

38,624,700

-

แหลงเงิน
งบรายจายอื่น
1,274,000,000 ร.ร.ดีตนแบบ
ระดับตําบล

งบเงินอุดหนุน

สํานักที่
รับผิดชอบ
สนผ.

38,624,700

38,624,700

-

239,513,200

184,676,200

54,837,000

32,589,900

32,589,900

-

- ภาคบังคับ/
ประถม

สนผ.

-

239,513,200

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

งบลงทุน

-

-

โครงการพัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนใหกับ
นักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

32,589,900

สงเสริมการใหบริการจัด
การศึกษาการจัดการศึกษา
ทางเลือก ดานวิชาชีพและ
ตามแนวทาง ม. 15 ใน
ระดับมัธยมศึกษา

ปฏิรูป/พัฒนา
สถานศึกษา
ยุคใหม

สนผ.

ปฏิรูป/พัฒนา
สถานศึกษา
ยุคใหม

สพฐ.

-

โครงการขยายโอกาสการศึกษาโดยการพัสง
เสริม พัฒนาการรับนักเรียน พัฒนาความ
รวมมือในการใหรับบริการจัดการศึกษา การ
จัดการศึกษาทางเลือก(จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว สถานประกอบการ องคกรมหาชน)*

105,620,400

-

105,620,400

105,620,400

-

-

- ภาคบังคับ /
ม.ตน

สนผ.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
รวม
28,078,600

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
28,078,600

2,040,000

2,040,000

2,040,000

ภาคบังคับ /
ม.ตน

สอ.

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ภาคบังคับ /
ม.ตน

สอ.

ภาคบังคับ/
คุณธรรม
ภาคบังคับ/ม.
ตน

สกก.

งบดําเนินการ

งบแลกเปา
28,078,600

โครงการสรางทางเลือกในการเรียนรูเขาถึง
โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โครงการคัดสรร คัดเลือก ติดตาม นักเรียนทุน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฏราชกุมาร
โครงการพัฒนาเครือขายนักเรียนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
- พัฒนาประสิทธิภาพใน
การดูแลความปลอดภัยของ
ผูเรียน และโรงเรียน

-

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสภา สพท.185 เขต
นักเรียน
และสศศ. 390 คน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน
- สงเสริมและพัฒนา
การศึกษาสําหรับเด็กดอย
โอกาส โดยจัดการศึกษาใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราห
และโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห

4,186,300

4,186,300

4,186,300

600,000

600,000

600,000

- จัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพผูเรียนพิการ
โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ

12,182,900

-

โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการในสถานศึกษา

22,402,000

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น
ภาคบังคับ /
ม.ตน

สํานักที่
รับผิดชอบ
สพฐ.

-

-

โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
เด็กดอยโอกาส
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

แหลงเงิน
งบลงทุน

สอ.

-

-

12,182,900

12,182,900

2,149,700

2,149,700

2,149,700

-

-

- ดอยโอกาส
ดอยโอกาส/
สงเสริม

สศศ.
สพฐ.

-

22,402,000

19,002,000

-

-

3,400,000 พิการ/สงเสริม

สศศ.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการใหบริการเฉพาะครอบครัว
(Individualize Family Service Plan :
IFSP)
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียน

- สงเสริมโรงเรียนแกน
นําจัดการเรียนรวม สําหรับ
นักเรียนพิการและบุคคล
ออทิสติก

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ
2,438,500

งบแลกเปา

914,700
-

โครงการ โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียน
- สนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับผูเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรู
(L.D.)

32,852,100
5,797,300
-

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน
- เสริมและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการ
โดยกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาสําหรับ
คนพิการ

82,872,000
14,624,500
-

กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
คนพิการ

120,000,000

รวม
2,438,500

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
2,438,500

แหลงเงิน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

914,700
-

914,700

32,852,100
5,797,300
-

32,852,100
5,797,300

-

82,872,000

82,872,000

-

14,624,500
-

14,624,500

120,000,000

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ
พิการ/สงเสริม
สศศ.

พิการ/สงเสริม

สพฐ.

-

- พิการ/แกนนํา
พิการ/แกนนํา

สศศ.
สพฐ.

-

- พิการ/LD

สศศ.

เด็กพิการ

สพฐ.

120,000,000 กองทุน

สศศ.
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5,102,196,800 บาท
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของขาราชการครูที่ไดรับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
1. ขาราชการครูที่ไดรบั การพัฒนา สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพไมนอยกวารอยละ 85
2. จํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี ความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระดับดี
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงมีความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 85
3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ
4. บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด
4. รอยละของบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด
ไมนอยกวารอยละ 85
บทบาท/วิธีการ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนรวมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายคืนครูใหผูเรียน
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ประเมินผล ชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามนโยบาย และตามความจําเปน
มาตรการ
โครงการในปงบประมาณ 2554
เปาหมายโครงการ
งบประมาณ ป 2554
แหลงเงิน
สํานักที่
งบดําเนินการ
งบแลกเปา
รวม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รับผิดชอบ
รวมกลยุทธที่ 4
4,624,933,500 477,263,300
5,102,196,800
5,052,196,800
50,000,000
- ประสานการวางแผนการ
ผลิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให
เปนระบบ
มีปริมาณเพียงพอและ
มีคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
1. ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ป) ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2553 - 2562)
2. เสริมสรางความเขมแข็งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนานโยบายการบริหารอัตรากําลังและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ

2,285,761,400
1,646,240

5. ปรับโครงสรางอัตรากําลังครู
6. พัฒนาครูดี ครูเกง Master Teacher
7. ฝกอบรมยกระดับคุณภาพครูใหเปนครูดี ครู
เกง มีคุณภาพ มีคุณธรรม

-

2,285,761,400
1,646,240

2,235,761,400
1,646,240

15,184,600

15,184,600

15,184,600

10,230,000

10,230,000

10,230,000

7,637,300

7,637,300

7,637,300

534,643,860

534,643,860

534,643,860

91,650,000

91,650,000

41,650,000

1,167,538,100

1,167,538,100

1,167,538,100

-

50,000,000

50,000,000

-

-

-

พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม

สพร.

พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม

สพร.

สพร.
สพร.
สพร.

สพค.
สพค.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
รวม
54,994,100

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
54,994,100

23,438,700

23,438,700

23,438,700

378,798,500

378,798,500

378,798,500

440,904,100

440,904,100

งบดําเนินการ
54,994,100

8. กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศกแนวใหม
9.พัฒนาคุณภาพครูดวยระบบ e - Taining
10. จัดตั้งศูนยประสานงานและเครือขายการ
พัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

งบแลกเปา

440,904,100

- ปรับปรุงและสนับสนุน
การประเมินสมรรถนะของ
ครูใหเชื่อมโยงสอดคลอง
กับความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
เปนสําคัญ ตลอดจนยกยอง
เชิดชู ครูดี ครูเกง

-

โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบุคลากร
และการประเมินผลงานทางวิชาการครู

36,359,200

- คืนครูใหแกผูเรียนโดย
ลดภาระงานอื่นที่ไมจําเปน
และจัดใหมีบุคลากรสาย
สนับสนุนใหพอเพียง
เพื่อใหครูทําหนาที่พัฒนา
ผูเรียนอยางเต็มที่และมี
โอกาสพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง

-

โครงการคืนครูใหนักเรียน
-จัดสรรอัตราจางวุฒิปริญญาตรีเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนใหโรงเรียน
14532 อัตรา/8,337 บาท /12เดือน

14,532 อัตรา

2,152,750,000
1,453,815,904

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น
พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม
พัฒนาครู
ยุคใหม

สํานักที่
รับผิดชอบ
สวก.
สพค.
สพร.
สพฐ.

-

186,422,100

โครงการเตรียมความพรอมสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ

แหลงเงิน
งบลงทุน

186,422,100

186,422,100

36,359,200

36,359,200

-

--

ภาคบังคับ
/ม.ตน

สพร.

ภาคบังคับ
/ม.ตน

สพฐ.

-

-

2,152,750,000
1,453,815,904

2,152,750,000
1,453,815,904

-

-

คืนครูใหน.ร. สพร.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบแลกเปา

รวม
559,749,960

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
559,749,960

แหลงเงิน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ
คืนครูใหน.ร. สพร.

-จัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานแทนนักการภาร
โรงภารโรงใหโรงเรียน 8745 คน อัตรา/5,334
บาท /12เดือน

8,745 อัตรา

งบดําเนินการ
559,749,960

-จัดสรรจางพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนศึกษา
พิเศษ 1 ศูนยการศึกษาพิเศษ 724 อัตรา / 5,334
บาท / 12 เดือน

724 อัตรา

46,341,792

46,341,792

46,341,792

คืนครูใหน.ร. สศศ.

-จางพี่เลี้ยงอัตราจางใหแกโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวม 952 อัตรา /5,334 บาท / 12 เดือน

952 อัตรา

60,935,616

60,935,616

60,935,616

คืนครูใหน.ร. สศศ.

-จัดสรรอัตราจางใหแกโรงเรียนที่มีนักเรียน
อยูประจํา 164 อัตรา /5,334 บาท / 12 เดือน
-จัดสรรอัตรา Lab boy ใหแกโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอน 214 / 8,337 / 12 เดือน

164 อัตรา

10,497,312

10,497,312

10,497,312

คืนครูใหน.ร. สนผ.

214 อัตรา
207โรงเรียน

21,409,416

21,409,416

21,409,416

คืนครูใหน.ร. สวก.

1

กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3,625,909,300 บาท
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- จํานวนสถานศึกษาที่ไมผานการรับรองไดรับการแกไขแทรกแซงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
1. สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐาน
- รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกผานการรับรองมาตรฐานดีกวาเดิมเพิ่มขึ้น
2. สถานศึกษาทุกแหงไดรับการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือการดําเนินงานใหมีคุณภาพ
2. จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือการดําเนินงานใหมีคุณภาพ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง มีความพรอมและความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพ
3. จํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพรอมและความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถย
มาตรฐานและธรรมาภิบาล
กระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 85
4. รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาท/วิธีการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนดําเนินการพัฒนาสงเสริมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีกรอบแนวทางสําคัญ คือ
- โรงเรียนประเมินตนเอง
- โรงเรียนรายงานผลงานประจําป
- สพท. นิเทศ ติดตามความกาวหนาของโรงเรียนเปนรายโรง
- โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป
- โรงเรียนดําเนินการพัฒนาการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดในแผน
- สพท. แทรกแซง หรือ ชวยเหลือโรงเรียน หากโรงเรียนไมสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ
ทั้งนี้ ดําเนินการภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- หนวยงานทุกระดับดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และติดตามประเมินผล ดังนี้
- พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน และพัฒนาสภาพแวดลอมโรงเรียน ใหมีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู
- ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนเพื่อเปนพื้นฐาน ในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา (education hub) ในภูมิภาคอาเซียน
- โรงเรียนไดรับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
- วิเคราะหและใชขอมูลผลการรับรองมาตรฐานและคุณภาพภายนอก เพื่อดําเนินการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
มาตรการ
โครงการในปงบประมาณ 2554
เปาหมายโครงการ
งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินการ
งบแลกเปา
รวม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมกลยุทธ 5
3,538,093,200
87,816,100
3,625,909,300
1,259,867,300
2,358,440,000
ใหมีการกระจายอํานาจ
ตามศักยภาพความพรอม
โดยมีแผนการขับเคลื่อน
การกระจายอํานาจแบบ
ขั้นบันไดตามศักยภาพ
ความพรอม รวมทั้งมีแผน
สงเสริมเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาใหมีความ
เขมแข็งและความพรอม
โดยมีเกณฑการประเมิน
เพื่อจัดกลุมตามศักยภาพ
ความพรอม

แหลงเงิน
งบรายจายอื่น
7,602,000

สํานักที่
รับผิดชอบ
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ

โครงการสรางเสริมความเขมแข็งใหองคคณะ 185 เขต
บุคคล สพท. และระบบการติดตามเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจ

-

รวม
246,784,100

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน
246,784,100

-

69,401,200

69,401,200

13,875,500

13,875,500

13,875,500

17,575,000

17,575,000

17,575,000

ภาคบังคับ/ สทศ.
ประถม

35,014,200

35,014,200

35,014,200

ปฏิรูป/
สทศ.
สถานศึกษายุค
ใหม

งบดําเนินการ
246,784,100

งบแลกเปา

แหลงเงิน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

-

-

-

-

สํานักที่
รับผิดชอบ
- ภาคบังคับ/ สนผ./สพท.
ประถม

พํฒนาการวัดและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และประกันคุณภาพผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
โครงการประกันคุณภาพและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา นําระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฏกระทรวงไปเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารจัดการคุณภาพ
โครงการสรางความเขมแข็งดานการวัดและ
ประเมินผูเรียนเพื่อการประกันคุณภาพใช
ขอมูลยอนกลับในการพัฒนารายบุคคล ชั้น ป.
2, ป.5และ ม.2
โครงการสนับสนุนเขตพื้นที่ดําเนินการ
ประเมินผลลัพธผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
(ชั้น ป. 3 ในกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาคปฏิบัติอาน เขียนคิด
คํานวณ จํานวน 800,000 คน ชั้น ป.6 ในการ
อานคลองเขียนคลอง คิดแกโจทยปญหาได
และทักษะการคิด จํานวน800,000 คน
ประเมินนักเรียนชั้น ม.3 ความถนัดทางการ
เรียนอาน คิดวิเคราะห เขียน จํานวน การ
เรียนอาน คิดวิเคราะห เขียน จํานวน 600,000
คน )

69,401,200

- ภาคบังคับ/ สทศ.
ประถม
ภาคบังคับ/ สทศ.
ประถม
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

งบแลกเปา

รวม

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพ และ
สงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแกไขปญหา
หรือพัฒนาตามความจําเปน
เฉพาะพื้นที่
ภาคบังคับ/ สนผ.
ประถม

โครงการสงเสริมการจัดการแผน โครงการเพื่อ สพท. 185 เขต /
สรางความเขมแข็งใหสพท.และสถานศึกษา ศูนยประสานงาน
การจัดการ
มัธยมศึกษา 41
ศูนย/ สํานักงาน
สวนกลาง 17 สํานัก

4,962,700

4,962,700

4,962,700

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงบประมาณของ
สพฐ.
โครงการพํฒนาระบบควบคุมภายใน
185 เขต

1,647,900

1,647,900

1,647,900

4,857,500

4,857,500

4,857,500

โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ป 2554
โครงการพัฒนาระบบการคลังและสินทรัพย
ของสพฐ.
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม

1,450,600

1,450,600

1,450,600

6,611,500

6,611,500

-

-

3,603,900

3,603,900

3,603,900

-

--

37,749,200

37,749,200

18,629,200

19,120,000

3,287,500

3,287,500

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

6,611,500

-

3,287,500

-

-

-

ภาคบังคับ/
ประถม
- ภาคบังคับ/
ประถม
ภาคบังคับ/
ประถม
- ภาคบังคับ/
ประถม
ภาคบังคับ/
ประถม

สนผ.
สอ.
สอ.
สคส.
กพร.

- ปฏิรูป/
สนผ.
บริหารจัดการ
ยุคใหม
ปฏิรูป/
สพฐ.
บริหารจัดการ
ยุคใหม
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

งบแลกเปา

รวม

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

สํานักที่
รับผิดชอบ

งบรายจายอื่น

พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โครงการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โครงการธํารงหลักเอกลักษณของชาติ
-จัดนิทรรศการวันสําคัญ เฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัติรย และพระบรมวงศศานุวงศ
และจัดกิจกรรมประเพณีไทย
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน ของผูตรวจสอบภายใน

185 เขต

10,000,000

10,000,000

7,481,000

21,123,700

21,123,700

21,123,700

1,530,300

1,530,300

1,530,300

3,387,900

3,387,900

3,387,900

-

-

-

--

2,519,000 ภาคบังคับ/
ประถม
ภาคบังคับ/
ประถม
ภาคบังคับ/
ประถม

สตผ.
สอ.
สอ.

ภาคบังคับ/
ประถม

เสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการโดยองคคณะบุคคล
ในระดับ/ประเภทตางๆ ทั้ง
กรรมการสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ
ใหมีบทบาทในการบริหาร
จัดการศึกษามากขึ้น ตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความ
รับผิดชอบ โปรงใส

ตสน.
-

โครงการพัฒนาองคคณะบุคคลในการจัด
การศึกษา

11,500คน/
5,000บาท

15,553,600

-

15,553,600

15,553,600

-

-

- ภาคบังคับ/
ประถม

สนผ./
สพท./สมป./
สนก.,
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

งบแลกเปา

รวม

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษายุคใหม
ตามแนวทางการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา หลัก
ธรรมาภิบาล เนนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
โครงการยกระดับวิชาการในโรงเรียน
ดีประจําตําบล

7,000 โรง

797,572,000

797,572,000

257,572,000

540,000,000

โครงการยกระดับวิชาการโรงเรียนดีระดับ
อําเภอ

2,500 โรง

393,150,100

393,150,100

96,150,100

297,000,000

4,580,000

4,580,000

4,580,000

837,551,900

837,551,900

55,231,900

8,000,000

8,000,000

8,000,000

35,641,600

35,641,600

27,110,400

22,027,400

3,887,000

3887000

พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
อยางมีคุณภาพทั้งองคกร
โครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

500 โรง

โครงการสงเสริม พัฒนา วิจัย หลักสูตร ระบบ
บริหารคุณภาพ พัฒนาตอยอดโรงเรียน
มาตรฐานสากล
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

โครงการสนับสนุนโรงเรียนใหเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

35,641,600

14 โรง

27,110,400
3,887,000

782,320,000

-

-

-

-

ปฏิรูป/
สถานศึกษายุค
ใหม
- ปฏิรูป/
สถานศึกษายุค
ใหม
ปฏิรูป/
สถานศึกษายุค
ใหม
- ปฏิรูป/
สถานศึกษายุค
ใหม
ปฏิรูป/
สถานศึกษายุค
ใหม
ปฏิรูป/
สถานศึกษายุค
ใหม
5,083,000 ม.ปลาย/
อาเซียน
ม.ปลาย/
อาเซียน

สนผ.

สนก.

สนก.

สมป.

สมป.

สพฐ.

สมป.
สพฐ.
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มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

งบแลกเปา

รวม

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ

5.2.2 วางแผนเปนขั้นตอน
และจัดระบบบริหารจัดการ
เพื่อรองรับการยุบ เลิก หรือ
ควบรวมสถานศึกษาขนาด
เล็ก เพื่อใหการใช
ทรัพยากรการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับอัตราการ
ขยายตัวของประชากรที่มี
แนวโนมลดลง โดยมี
มาตรการชวยเหลือเพื่อ
ไมใหผูเรียนและครู
โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนย
การเรียนรูคุณภาพ
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

2000โรง

975,000,000
45,000,000

975,000,000

255,000,000

45,000,000

45,000,000

720,000,000

--

ปฏิรูป/ร.ร.
ขนาดเล็ก
ปฏิรูป/ร.ร.
ขนาดเล็ก

สนผ.
สพฐ.

1

กลยุทธที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายความสําเร็จ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผูเรียนเขารับการศึกษาสายสามัญควบคูอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น 1,305 แหง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการ
6. ผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรู การอยูรวมกันเพิ่มขึ้น
มาตรการ
โครงการในปงบประมาณ 2554
เปาหมายโครงการ
รวมงบกลยุทธ 6
· จัดการสอนเสริมและเพิ่ม
โอกาสในผูเรียนไดรับการ
้ 26.รินน้ําใจสูนองชาวใต

งบดําเนินการ
1,037,467,500
-

1,049,108,000 บาท
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. จํานวนผูเรียนเขารับการศึกษาสายสามัญควบคูอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
3. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4. จํานวนสถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น
5. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจในระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการ
6. จํานวนผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูการอยูรวมกันเพิ่มขึ้น
งบประมาณ ป 2554
แหลงเงิน
งบแลกเปา
รวม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
11,640,500
1,049,108,000
432,108,000
463,000,000
149,000,000
5,000,000
-

10,000คน

10,000,000

10,000,000

10,000,000

27.โรงเรียนอุปถัมภ

400คน

30,000,000

30,000,000

2,000,000

28.ทุนการศึกษาภูมิทายาท 4000คน

4000คน

117,000,000

117,000,000

1,000,000

-

-

· จัดและสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนสามัญควบคู
อิสลามศึกษาใน

สํานักที่
รับผิดชอบ

ภาคใต

สพก.จชต.

28,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

116,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

24.จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐ

400โรง

131,311,200

131,311,200

131,311,200

ภาคใต

สพก.จชต.

25.สนับสนุนโรงเรียนคูขนานศูนยการศึกษา

250 โรง

8,462,500
-

8,462,500
-

8,462,500

ภาคใต

สพก.จชต.

2.พัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ของรัฐ

263โรง

5,040,000

5,040,000

5,040,000

ภาคใต

สพก.จชต.

· พัฒนาและสงเสริมการ
เรียนการสอน

2

มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

· พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย และสงเสริมการ
เรียนภาษามาลายูถิ่นเพื่อใช
เปนฐานการเรียนรูภาษาไทย
22.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
23.พัฒนาการเรียนรูระบบสองภาษา
(ไทย-มลายู)

1,305 โรง
60 โรง

· เรงพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนประถมและมัธยม
ระดับอําเภอใหมีคุณภาพ
3.พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 5โรง
ภาษาตางประเทศ

งบแลกเปา

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

รวม

-

-

21,665,000
5,916,300

21,665,000
5,916,300

-

-

10,000,000

10,000,000

5,000,000

20,000,000

4.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและ

ประถม 45 โรง

65,000,000

65,000,000

19.โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตพัฒนาพิเศษ

27 โรง

22,000,000
-

22,000,000
-

5.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
17.แลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงาน
ตางประเทศ 100คน

ครู 500 คน
100คน

1,500,000
5,000,000

1,500,000
5,000,000

· จัดและสงเสริมใหครูมี
โอกาสไดรับการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง

แหลงเงิน
งบลงทุน

21,665,000
5,916,300

1,500,000

5,000,000

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ

ภาคใต
ภาคใต

สพก.จชต.
สพก.จชต.

ภาคใต

สพก.จชต.

45,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

22,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

ภาคใต
5,000,000 ภาคใต

สพก.จชต.
สพก.จชต.

3

มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

· เรงรัดและสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

งบแลกเปา

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

รวม

-

-

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ

10.การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิจัย 5 เรื่อง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

11.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

1,305 โรง

20,320,500
-

20,320,500
-

20,320,500

ภาคใต

สพก.จชต.

3,000,000
-

3,000,000
-

3,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

ภาคใต

สพก.จชต.

ภาคใต
ภาคใต

สพก.จชต.
สพก.จชต.

· สงเสริมการนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผล
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
6.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
· จัดระบบสวัสดิการ และ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการ โดยจัดระบบ
รักษาความปลอดภัยครู
และสถานศึกษา ตลอดจัด
ที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยใหครู
และบุคลากรทางการศึกษา
8.การรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา

1,305 โรง,11เขต

70,543,000

70,543,000

70,543,000

9.พัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร
7.สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 50 คน
16.พัฒนาหมูบานครูแบบยั่งยืน

1,305 โรง,11เขต
50 คน

6,120,000
5,000,000

6,120,000
5,000,000

6,120,000

36 แหง

36,000,000

36,000,000

36,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

18.พัฒนาสภาพแวดลอม กอสรางรั้ว ถนน
ภายในบริเวณโรงเรียน
29.ศูนยครูใต

364 โรง

220,000,000

220,000,000

220,000,000

ภาคใต

สพก.จชต.

3 ศูนย

13,559,000

13,559,000

ภาคใต

สพก.จชต.

5,000,000

13,559,000

4

มาตรการ

โครงการในปงบประมาณ 2554

เปาหมายโครงการ
งบดําเนินการ

· จัดและสงเสริมใหผูเรียน
ไดทํากิจกรรมรวมกัน
12.งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต
13.การแขงขันกีฬานักเรียนชายแดนใต
14.มหกรรมวิชาการชายแดนใต
15.การสรางรายไดระหวางปดภาคเรียนของ
นักเรียน 11สพท./2,200คนรวม
24,200 คน

11 เขต
11 เขต
11 เขต
2,200คน

· จัดและสงเสริมให
ผูปกครอง ชุมชนไดทํา
กิจกรรมรวมกันกับ
สถานศึกษา
1.สรางความสัมพันธกับชุมชน
20.ความรวมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไทย-มาเลเซีย
21.สรางความเขมแข็งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในเขตภาคใต

1305โรง
10 โครงการ
11 เขต

งบแลกเปา

งบประมาณ ป 2554
งบดําเนินงาน

รวม

-

-

6,500,000
6,500,000
16,500,000
13,200,000

6,500,000
6,500,000
16,500,000
13,200,000

-

-

49,330,000
-

49,330,000
-

135,000,000

135,000,000

11,640,500

11,640,500

แหลงเงิน
งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

สํานักที่
รับผิดชอบ

6,500,000
6,500,000
16,500,000
13,200,000

ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต

สพก.จชต.
สพก.จชต.
สพก.จชต.
สพก.จชต.

49,330,000

ภาคใต

สพก.จชต.
สพก.จชต.

ภาคใต

สพก.จชต.

ภาคใต

สพฐ.

135,000,000

11,640,500

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
เปาหมาย(ที่ตองการป 54 / จุดเนน)
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุมสาระวิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทุกกลุมตองมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นรอยละ 4 โดยให สพท.ดําเนินการ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตองอานออกเขียนได ลดจํานวนนักเรียนที่อานไมออกเขียนไมไดนอยลงอยางเปนรูปธรรม
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อพัฒนาความเปนเลิศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
4. เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน รณรงคความรูความเขาใจทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
แผนการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทั้งสิ้น
434,262,971 4,769,054,964 715,382,929 200,908,036 6,290,542,800
12,509,998
12,509,998
12,509,998
12,470,006
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
50,000,000
714,312
714,312
714,312
714,314
1. พัฒนาทักษะภาษาไทยแกไขปญหาการอานการเขียน
1.นร.ประถมศึกษา 37,000 คน ผลสัมฤทธิ์การเรียน
2,857,250
714,312
714,312
714,312
714,314
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของ สพท.
2. ครูภาษาไทยจํานวน 19,500 คน ภาษาไทย สูงขึ้น
2,857,250
3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทยที่ใชภาษา
3.ครูภูมิปญญา 1,000 โรง
รอยละ 3
41,428,250
10,367,062
10,367,062
10,367,062
10,327,064
ทองถิ่นรวมจัดการเรียนรู
4. พัฒนารูปแบบและวิธีสอนภาษาไทยที่ไดผล
714,312
714,312
714,312
714,314
2,857,250
(Best Practice) ศูนยการเรียนการสอนภาษาไทย 185 เขต
โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
152,247,550
35,659,750 187,907,300
116,587,800
1.พัฒนาโรงเรียน/บุคลากรปฐมวัย
1.ร.ร.ศูนยเด็กฯตนแบบ
1.รอยละ ร.ร.ศูนย
116,587,800
เด็กฯตนแบบและ
1.1 เพิ่มความเขมแข็งการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนว B/ ศูนยเครือขาย 1,876 ร.ร.
35,659,750
2.ประเมิน นิเทศ ติดตาม
/ ศูนยเครือขาย 1,876 ร.ร.
ร.ร.ศูนยเด็กฯเครือขาย
71,319,500
35,659,750
โครงการ สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
33,159,800
นักเรียน
โครงการ สงเสริมนิสัยรักการอาน พัฒนาหองสมุด 3 ดี
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1.สนับสนุนสรางความเขมแข็งใหสพท.ดําเนินโครงการ
1.สพท.185 เขต
สงเสริมนิสัยรักการอาน (224โรงเรียน/100,000 บาท)
2.พัฒนาสงเสริมสนับสนุนหองสมุดโรงเรียนที่เปนศูนย
เครือขายหองสมุด3ดี ตนแบบเพิ่มขึ้น 372 โรง/110,000 บาท
3.พัฒนาหองสมุด รร. 3 ดี ตนแบบรวมกับสํานักงานอุทยาน
การเรียนรูรุน 2-3 จํานวน 73 โรงเรียน/100,000บาท
รุน 4 จํานวน 50 โรงเรียน/200,000 บาท
4.สงเสริมการอานการเขียนภาษาไทย
5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานบรรณารักษและกิจกรรม
6.ประกวดหนังสือดีเดนประจําป2554

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1.รอยละของ สพท.ที่
จัดทําโครงการสงเสริม
นิสัยรักการอาน

16,036,125

78,241,925
22,400,000

13,551,425

13,745,125

40,920,000

121,574,600
22,400,000

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.
935,789,665 439,901,165
11,429,000 38,571,000
2,857,250
2,857,250
2,857,250 38,571,000

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4,914,851,970

สวก.

2,857,250
28,867,600 117,419,700
22,367,600 52,600,200
6,500,000
33,159,800

64,819,500

58,254,600

22,400,000
22,400,000

40,920,000

4,203,575

4,203,575

4,203,575

4,203,575

16,814,300

16,814,300

2,213,625
603,325

2,213,625
603,325
1,855,800

2,213,625
603,325

2,213,625
603,325

8,854,500
2,413,300
1,855,800

8,854,500
2,413,300
1,855,800

41,620,000
41,620,000

สวก.

สพฐ.
สวก.
กลุมพัฒนา
และสงเสริม
40,920,000 วิทยบริการ
สวก.
อ.ศกุนตลา
โทร.
02-288-5730-2

40,920,000

โครงการ / กิจกรรม
7.จัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรแลกเปลี่ยนประสบการณ
8.พัฒนาฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
9.พัฒนาหองสมุด สพฐ.โดย สวก.
10.พัฒนาหองสมุดอัตโนมัติในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11.ติดตามประเมินคุณภาพหองสมุดโรงเรียน
12.จัดทําวารสารวิชาการ ปละ 4 ฉบับ
13.สนับสนุนโครงการการใชหนังสือสารานุกรมไทยฯ
ในรูปแบบตาง ๆ
14.สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานรวม
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
15. คัดเลือกและเผยแพร Best Practice
16.ศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการอานและพัฒนา
หองสมุด ณ ประเทศเกาหลี/ฮองกง/สิงคโปร
โครงการ สนับสนุนพัฒนาหองสมุด 3 ดี
1. สนับสนุนการพัฒนาหองสมุด 3ดีระยะที่ 2 ในโรงเรียน
5,896 โรง แบงเปน 896 โรง/170,000 บ.,5,000 โรง/84,000บ.
2.พัฒนาสงเสริมสนับสนุนหองสมุดโรงเรียน
โครงการ พัฒนาการเรียนรูประวัติศาสตร สังคมศึกษาและ
ประชาธิปไตย
1. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา
2. กิจกรรมพัฒนาครูสังคมศึกษา
3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูประวัติศาสตร
4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
6. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรูสังคมศึกษา
(คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูพระพุทธศาสนา
Virtual trip ประวัติศาสตร สื่อการเรียนรูประวัติศาสตร
หนังสือเรียนสังคมศึกษาบูรณาการ
7. พัฒนาการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
8. จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการ
9. จางพัฒนาเว็บไชค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28,325
28,325
28,325
28,325
228,325
228,325
228,325
228,325
506,625
506,625
506,625
506,625
1,978,325
1,978,325
1,978,325
1,978,325
3,983,000
4,098,000
471,000
471,000
471,000
1,705,000

1,705,000

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1. วิทยากรแกนนําจํานวน
2,475 คน
2. มีคูมือ 3,000 เลม
3. นักเรียนในโรงเรียน
แกนประชาคมอาเซียน
226 โรง
4. คูมือการจัดการเรียนรู
พระพุทธศาสนาเผยแพร
5. มีครูแกนนําการสอน
พระพุทธศาสนา 452 คน

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1.รอยละของ สพท.ที่จัดทํา
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

222,500,000
222,500,000

36,779,100

13,886,700

113,300
913,300
2,026,500
7,913,300
3,983,000
4,098,000
1,413,000

1,705,000

5,115,000

5,115,000

1,613,300

1,613,300
1,128,000

1,613,300
1,128,000

222,500,000

445,000,000
222,500,000

222,500,000
10,447,200

222,500,000
75,000,000

13,887,000

25,995,331

2,261,100
1,365,100

7,066,100
91,469

2,047,700
4,927,700
3,285,100
2,261,100
1,365,100

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

113,300
913,300
2,026,500
7,913,300
3,983,000
4,098,000
1,413,000

1,128,000
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1.สพท.185 เขต

รวม

3,285,100

7,066,100
96,000

2,047,700
4,927,700
3,285,200
2,261,200
1,365,200

25,995,331
4,095,400
9,855,400
9,855,400
6,783,400
4,095,400
14,132,200
91,469
96,000

-

สถานศึกษา

-

445,000,000
222,500,000

39,967,700

28,662,000

222,500,000
6,370,300

323,031

21,318,000

4,354,300

5,424,000
1,920,000

2,016,000

4,095,400
9,855,400
2,415,400
4,863,400
4,095,400

14,132,200
91,469
96,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนผ.

สวก.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
1. จัดซื้อครุภัณฑ และชุดอุปกรณ สื่อวิทย คณิต
2. จัดจางบุคลากรดานวิทย คณิต(1,750 และ 207 แหง)
3. จัดทําและพิมพสื่อตนแบบการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
4. จัดทําและประกวดสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
5. จัดทํา จัดพิมพ อบรมการใชและนิเทศติดตามการใช
สื่อเสริม อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
ประถมศึกษา ม.ตน และ ม.ปลาย
6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยคณิตและICT
7. พัฒนานักเรียนดานวิทย คณิต
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
9. การกํากับ ติดตามและนิเทศการดําเนินงานโครงการ
ดานวิทย คณิต
10. ประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามงานวิจัยโครงการ
11.การนิเทศติดตามโครงการ
12.ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการฯ
13. การบริหารจัดการโครงการ
13.1 การจางเจาหนาที่สนับสนุนโครงการ 6 คน
13.2 การจัดจางผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
13.3 การจางที่ปรึกษาโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
13.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
14.งบรายจายอื่น
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระ
วิชาหลัก
โครงการ ขับเคลื่อนการใชหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรแกนนํา
หลักสูตร พัฒนาฐานขอมูลโรงเรียนตนแบบ และวิจัย
พัฒนาหลักสูตร
2. วีดิทัศนหลักสูตรสถานศึกษา ผลิตแผนพับ จุลสาร
จัดแสดงนิทรรศการ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. โรงเรียนที่จัดหองเรียน
พิเศษวิทย 207 โรงเรียน

1. รอยละของโรงเรียนพรอมใชงาน
2. รอยละของสื่อ ที่โรงเรียนทันสมัย

2.โรงเรียนยกระดับผล

พรอมใชงานอบรมครูและนักเรียน
3. รอยละของครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรจัดการเรียนรูโดย
การเรียนทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น
และคณิตศาสตรของนักเรียน

สัมฤทธิ์ทางการเรียน
1,750 โรงเรียน

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
242,221,665 306,095,197 133,462,941
89,050,397
162,600,000
73,621,665
1,000,000

162,600,000
73,621,665
1,000,000

73,621,665
4,000,000

5,919,832

5,919,897

20,175,000
41,212,500

5,175,000
41,212,500
1,000,000

5,000,000

73,621,665
4,000,000

6,362,332
2,500,000
250,000
399,600
159,600
120,000
120,000
1,166,600

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนตนแบบ 556 โรง
และโรงเรียนทั่วไปมีหลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตรแกนกลางฯ
และกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนตนแบบ 556 โรง
และโรงเรียนทั่วไปมีหลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตรแกนกลางฯ
และกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น

217,679
1,149,600
159,600
750,000
120,000
120,000
1,166,600

1,149,600
159,600
750,000
120,000
120,000
1,166,800

รวม
770,830,200

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

61,368,540

695,241,660

สวก.

325,200,000
294,486,660
10,000,000

10,000,000

11,839,729

11,839,729

25,350,000
82,425,000
6,000,000
6,362,332

15,000,000
7,500,000
6,000,000
1,862,332

2,500,000
250,000
217,679
2,698,800
478,800
1,500,000
360,000
360,000
3,500,000
78,022,900

2,500,000
250,000
217,679
2,698,800
478,800
1,500,000
360,000
360,000
3,500,000
78,022,900

14,220,000

325,200,000
294,486,660

2,789,975

2,789,975

2,789,975

3,217,775

11,587,700

8,914,400

1,072,800

1,072,800

1,072,800

1,072,800

4,291,200

106,250

106,250

106,250

106,250

4,291,200
425,000
-

425,000

9,720,000
4,500,000

10,350,000
65,205,000
-

-

-

-

-

-

สพฐ.

-

สวก.

2,673,300

กลุมพัฒนา
หลักสูตร
อ.ภาวนี
โทร.02-2885775-8

โครงการ / กิจกรรม
3. พัฒนาการใชขอมูลเพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
พัฒนาการเปน พี่เลี้ยงใหแกครูแกนนํา สงเสริมสนับสนุน
สื่อการสอนที่มีคุณภาพ สนับสนุนการจัดชุมชนครูนักปฏิบัติ
สรางเครือขายการเรียนรูระหวางเขตพื้นที่
4. พัฒนาระบบขอมูลคุณภาพผูเรียน และตัวอยางการเรียน
การสอนที่ดีการติดตามผลการใชหลักสูตรการสัมมนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู
5. จัดทําคลังความรูดานหลักสูตร พัฒนา โรงเรียนตนแบบ
ใหเปนแมขายการพัฒนาหลักสูตร
6. การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการใชหลักสูตรแกนกลางฯ
โครงการ จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1. การพัฒนารูปแบบ/แนวการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ฯ
2. การนํารูปแบบ/แนวการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เขาสูการพัฒนาผูเรียน
โดยผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อการบรรลุ
คุณภาพการศึกษาในระบบชั้นเรียน
1. การพัฒนาความสามารถของสถานศึกษา
ในการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.การพัฒนาระบบการรายงานและสงตอ
ขอมูลผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 51
3. การวิจัยและพัฒนาการนําผลการทดสอบ
ระดับชาติมาใชในการยกระดับคุณภาพการวัด
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร 51
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตรวจสอบ
การใหผลการเรียนของสถานศึกษาโดยใชการปรับเทียบ
ผลการเรียนเฉลี่ยดวยวิธีการถดถอยเชิงเสนตรง

เปาหมาย

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1 . แนวการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ในชั้นเรียน และนอก
ชั้นเรียน

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

โรงเรียนสังกัด สพฐ
ทุกโรง มีการนํา
สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. โรงเรียนตนแบบฯ 555 โรง 1.โรงเรียนที่ใชหลักสูตร
183 สพป. 42 สพม.
แกนกลางการศึกษา
2. เครือขายบุคลากรดานการวัด ขั้นพื้นฐานมีกระบวนการ
และประเมินผล 185 สพป. 42 สพมวิธีการวัดและประเมินผล
และประเมินผล 185 สพป. 42 สพมการเรียนรูที่มีคุณภาพ
3. ครู ผูบริหาร 10 สพม.
2. ความพรอมเบื้องตน
4. ศูนยประสานงาน 5 ศูนย
โรงเรียนกลุมสูงกลุมกลาง
42 สพม.
และกลุมต่ํา
3. ความพรอมของ
จํานวนของสถานศึกษา
สพท. และมหาวิทยาลัย

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
479,400
479,400
479,400
479,400

411,125

411,125

411,125

411,125

720,400

720,400

720,400

720,400

2,080,000

427,800
819,600

รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

สถานศึกษา

1,917,600
1,644,500
2,881,600
427,800
12,319,600

427,800
12,319,600

-

-

3,180,000

3,180,000

-

-

-

-

1,917,600

1,644,500

208,300

2,673,300

5,220,000

4,200,000

1,060,000

2,120,000

4,160,000

2,080,000

2,080,000

819,600

9,139,600

9,139,600

441,860

1,175,000

1,403,840

621,000

3,641,700

2,748,860

892,840

592,840

300,000

1,066,840

474,000

592,840

150,000

121,000

421,000

421,000

67,860

100,000

100,000

267,860

267,860

100,000

52,000

100,000

252,000

252,000

174,000

150,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

สวก.

สวก.
กลุมวัดผลฯ
สวก.
อ.ศุจีภรณ
โทร 02 288
5767-8

โครงการ / กิจกรรม
5. สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
บําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
6. กิจกรรม/โครงการศึกษาดูงานการวัดและประเมินผล
ดวยวิธีการ Performance-based Assessment
และการรายงานผลที่อิงมาตรฐานณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา
โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนรูและสื่อตนแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา/จัดทําหนังสือเรียนตนแบบตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู
เอกชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
กิจกรรมที่ 3 สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของสพท.
และสถานศึกษาในการเลือกใชและพัฒนาสื่อการเรียนรู
กิจกรรมที่ 4 ประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกร
ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาสื่อการเรียนรูระดับชาติ
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานและฝกอบรมดานการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู ณ ประเทศสหรัฐอเมริการ แคนาดา ญี่ปุน
อินโดนีเซียและสิงคโปร
โครงการ แปลหนังสือและสื่อความรูจากภูมิปญญาสากล
แปลและจัดพิมพสื่อความรูจากภูมิปญญา
และสื่อสงเสริมวัฒนธรรมและความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศ
โครงการ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง
(ฝรั่งเศษ เยอรมัน ญี่ปุน เกาหลี รัสเซีย ) และภาษาเพื่อนบาน
1. จัดอบรมความรูภาษาใหแกครูผูสอน
2. จัดหาและจัดจางครูสอนภาษาตางประเทศที่สอง
และภาษาเพื่อนบาน
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง

เปาหมาย

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1. สถานศึกษามีหนังสือ
เรียนครบชั้นเรียนตาม
หลักสูตรใหมใหเลือก
2.สถานศึกษามีสื่อการ
เรียนรู มีคุณภาพสอดคลอง
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง
ตามหลักสูตรใหเลือกใช

ตัวชี้วัด
ที่มีรูปแบบการคัดเลือก
เด็กดีและมีความพึงพอใจ
4. ฐานขอมูลนักเรียน
27 ตัวแปร
5. ความพรอมของฐาน
ขอมูลโรงเรียน 29 ตัวแปร
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1.จัดทําหนังสือเรียน
ตนแบบชั้น ป.2,3,5,6
ม.2,3,5,6 รวม 40 เลม
2. ตรวจประเมินสื่อ
เอกชนชั้น ป.2,3,5,6
ม.2,3,5,6 รวม 300 เลม

1. ครูและนักเรียนไดมี
โอกาสวัดระดับความรูภาษา
ตางประเทศที่สองที่เปนไป
ตามมาตรฐานของเจาของภาษา

835,000

2,642,150

576,550

436,900
576,550

576,550

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1.โรงเรียนที่มีความ
พรอมดานการสอนไดแก
ภาษาเยอรมัน ญี่ปุน
อยางนอยรวม 25 แหง
โดยจัดตั้งเปนศูนยเครือขาย

รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

799,000

499,000

835,000

835,000

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

300,000

3,332,750

2,401,350

8,952,800

8,952,800

สวก.

436,900

437,000

1,310,800

1,310,800

576,550

576,550

2,306,200

2,306,200

1,387,800

2,775,600

2,775,600

กลุมพัฒนา
สื่อฯ
อ.เยาวลักษณ
โทร.02-288
5733-6

240,900

481,800

481,800

2,078,400

2,078,400

2,078,400

1,387,800
240,900

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
ผลิตหนังสือแปลเพื่อเผยแพรองค หหนังสือแปลจํานวน 3 เรื่อง
ความรูหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000
190,000
509,000

200,000
200,000

200,000
200,000

300,000
300,000

385,100
385,100

1,085,100
1,085,100

1,085,100
1,085,100

1,959,775

959,775

8,959,775

2,959,775

14,839,100

7,000,000

1,000,000

2,000,000

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

2,000,000

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

7,839,100

4,000,000

-

สวก.
การแปล
และสงเสริม
ภาษาจีน)
สวก.

โครงการ / กิจกรรม
4. จัดสอบวัดระดับความรูทั้งผูเรียนและผูสอน
ตามมาตรฐานเจาของภาษา
5. จัดตั้งและสนันสนุนโรงเรียนที่มีความพรอมเปนศูนย
เครือขายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ 2
โครงการ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
1. การอบรมความรูภาษาจีนสําหรับครูไมตรงวุฒิ
2. จัดอบรมครูดานเทคนิคการสอนและการพัฒนาสื่อ ICT
3.จัดปฐมนิเทศและอบรมทักษะใหแกครูอาสาสมัครจีน
4. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนระดับเขมผานศูนย
เครือขายการเรียนการสอนภาษาจีนในแตละภูมิภาค
5. การแขงขันทักษะภาษาและจัดประกวดสุนทรพจนภาษา
จีนระดับภูมิภาคและระดับ ประเทศ เพื่อสงนักเรียนไทย
ไปแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ
6. การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคนิค
การสอนภาษาจีน
7. การจัดเวทีวิชาการระดับประเทศ
8. การเจรจาหารือความรวมมือดานการสอนภาษาจีน
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาชาติแกเด็กไทย
ในประเทศไทย
1. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาชาติ
แกเด็กไทยที่ไป ณ ประเทศเวียดนามหรือจีน
2. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาชาติเปน
ภาษาที่สองแกเด็กที่ใชภาษาทองถิ่นอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน
ณ ประเทศนิวซีแลนด หรือประเทศอินเดีย
3. แผนการดําเนินงานหลังศึกษาดูงานจะเปนการสรุป
และขยายผลการศึกษาดูงาน
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
1.โครงการปรับกระบวนทัศนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
2. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการศึกษา
ของสถานศึกษา

เปาหมาย
2. จัดตั้งศูนยเครือขายพัฒนาภาษา
ตางประเทศที่สองเปนศูนยกลาง
การสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศที่สอง
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1. สพฐ.ไดครูอาสาสมัคร
จากประเทศจีนจํานวน 300 คน
2. ศูนยเครือขายฯ จํานวน
30 ศูนย

ตัวชี้วัด
2. ครูผูสอนภาษาตางประเทศ
ที่สองรอยละ 5 ไดเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณ
ในประเทศและ ตปท
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1. ครูไดรับการอบรม
ทักษะภาษาจํานวน50 คน

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4,000,000

รวม
4,000,000

959,775

959,775

959,775

959,775

3,839,100

5,029,228

666,215
118,725

376,147
118,725

374,810

6,446,400
237,450
374,810
413,060

374,810
413,060

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

3,839,100
1,911,792
237,450
374,810
413,060

4,534,608

-

สวก.

4,534,608

257,422

257,422

134,430

134,430

179,310
315,310
1,361,000

179,310
315,310
1,361,000

523,000

523,000

838,000

838,000

838,000

257,422

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4,000,000

4,534,608

4,534,608

สถานศึกษา

.
134,430
179,310
315,310
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

523,000

นักเรียนที่ใชภาษาทองถิ่นเปน
ภาษาแรกและใชภาษาไทย
เปนภาษาที่ 2

นักเรียนที่ใชภาษาทองถิ่นเปน
ภาษาแรกและใชภาษาไทย
เปนภาษาที่ 2

523,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน 18,500 คน
ครู 1,850 คน
2. สพท. 42 เขต ร.ร. ประถม
183 เขต

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. รอยละ60 ของนักเรียน
2.รอยละ 60 ของครู
3. ครูผูประสานงานศูนย
ERIC Network รอยละ 50

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

838,000

-

-

(สถาบัน
การแปล
และสงเสริม
ภาษาจีน)
สวก.
อ.บุษบา
สถาบัน
ภาษาไทย
โทร..02-288
5746-7

1,863,600
877,875

22,965,850
1,019,675

17,710,050
1,019,475

4,129,700
1,019,475

46,669,200
3,936,500

35,358,900
3,086,500

6,275,000
850,000

5,035,300

85,000

1,808,150

1,723,150

1,700,000

5,316,300

3,191,300

850,000

1,275,000

สภษ.

โครงการ / กิจกรรม
3. พัฒนาเครือขายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่
4. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
6. พัฒนาทักษะและความสามารถดานการใชภาษา
ของนักเรียน
7. เพิ่มโอกาสการฝกฝน เรียนรูและใชภาษาอังกฤษ
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียน
ขนาดเล็ก
1. จัดทําคูมือฝกอบรมและแผนการจัดการเรียน
การสอนคละชั้น
2. อบรม พัฒนาผูบริหารและครูผูสอนคละชั้น
3. กํากับติดตามและการจัดทํารายงานการจัดการเรียน
การสอนคละชั้น
4. คณะผูแทนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กณ กลุมประเทศ
สแกนดิเนเวีย/นิวซีแลนด
โครงการศึกษาดูงานเชิงลึกดานการพัฒนาผูนํา ดานนิเทศ
การศึกษา ณ ประเทศสหราชอาณาจักร /สหรัฐอเมริกา
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเปนผูนําดานนิเทศ
การศึกษา
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรม การจัดการ
ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารนวัตกรรมการเรียน
การสอนอยางเปนระบบ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง PMQA
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารนวัตกรรม
การเรียนการสอน อยางเปนระบบ
1. สรางเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง
PMQA เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
นวัตกรรมการเรียนการสอน อยางเปนระบบ
2. พัฒนาเครือขายสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
3. พัฒนาการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. โรงเรียนจัดการเรียน(EP/
4. รอยละ 95 ของครูแกนนํา
1,424,600
1,125,400
MEP) จํานวน 176 โรง
ศูนย ERICไดรับการพัฒนาความรู
335,475
335,475
335,475
335,475
4. วิทยากรระดับประถมศึกษา 5. รอยละ 90 ของนักเรียน
10,174,700
11,174,800
509,500
จํานวน 35 คน
ที่มีความสามารถพิเศษ
7,638,000
1,766,500
5. ครูผูประสานงาน ศูนย ERIC ทางภาษาอังกฤษที่ไดรับ
Network จํานวน 878 ศูนย
ทุนไดรับพัฒนาในตางประเทศ
565,250
565,250
565,250
565,250
6. สพท. 185 เขต
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
342,000
5,000,000
1,324,300
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 185 สพท. 1. โรงเรียนขนาดเล็ก 185 สพท.
2. ครูผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด สพฐ. 185 สพท

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
พัฒนาบุคลากร 185 สพท.

สถานศึกษา
-

2,261,000

2,261,000

6,666,300

6,666,300

-

-

สวก.

342,000

342,000

-

-

5,000,000
510,300

-

510,300

5,000,000
510,300

กลุมพัฒนาและ
สงเสริมการนิเทศ
สวก.

814,000

814,000

814,000
(รายจายอื่น)

439,500

439,500

439,500

-

สวก.

439,500

439,500

439,500

4,575,000

-

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

7,115,935

18,088,220

8,806,447

4,924,998

38,935,600

34,561,755

2,938,500

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1,829,085

2,149,890

3,141,722

1,488,703

8,609,400

6,802,400

1,277,500

1. สพท. 185 เขต
2. ผูเขารวมโครงการ 550 คน

411,640

2,484,722

494,090

3,390,452

2,860,952

657,000

994,613

3,161,113
2,057,835

1,883,613
2,057,835

1. สพท. 185 เขต
2. ผูเขารวมโครงการ 550 คน

1,277,500
139,945

232,000
1,917,890

หนวยงาน
รับผิดชอบ

299,200
1,341,900
20,349,500
4,829,500

5,000,000

พัฒนาบุคลากร 185 สพท.

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

2,550,000
1,341,900
21,859,000
9,404,500

342,000

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

รวม

2,250,800
1,509,500

กลุมพัฒนา
สงเสริมการ
สนก.
1,435,345

529,500

529,500

1,277,500

-

สนก.

สนก.
อ.ดุจดาว
084 00 999 47

โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
: วิจัยและทดลองรูปแบบการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ในโรงเรียนที่สงผลตอพฤติกรรมนักเรียน
2)โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรมนําสูเศรษฐกิจสรางสรรค
โครงการโครงการสืบสานพระปฎิธานการสรางความเขมแข็ง
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสูเสนทางโอลิมปครวมกับ
มูลนิธิ สอวน. (ตอเนื่อง)
1. ประชุมปฏิบัติการจัดทํากรอบวิจัยและพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน(ครูในโครงการ 90 คน)
2. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะหรูปแบบและจัดทําเกณฑ
การประเมินศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สูสากล
4. นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรสูสากลและการทําวิจัย
5. สนับสนุนใหครูเขารับการอบรมในโครงการ 30 โรงเรียน
6. จัดทําเอกสารเผยแพร
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1.ประชุมกรอบแนวคิด
2.จัดสรรใหโรงเรียนจัดประชุมปฏิบัติการ
3.นิเทศติดตาม
4.โอนใหสพท.พัฒนาเครือขาย(20,000 บ.*8 รร.)
5. เก็บขอมูลภาคสนาม
6.Symposiom 2 จุด
7.โอนใหโรงเรียน 16 โรงเรียนๆละ 12,000 บ.
8.ทําเอกสาร
9.สรุป สังเคราะหผล (สพท.เปนเจาภาพ)

โรงเรียนนํารอง 10 โรงเรียน

โรงเรียนนํารอง 10 โรงเรียน

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
933,175
912,300
495,800
929,825

รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

สถานศึกษา

3,271,100

3,271,100

-

-

414,800

317,300

70,800

325,900

1,128,800

1,128,800

-

ผูบริหาร / ครู / ศน. 50 โรงเรียน ผูบริหาร / ครู / ศน. 50 โรงเรียน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

518,375
657,300

595,000
439,000

425,000
12,500

603,925
1,086,500

2,142,300
2,195,300

2,142,300
1,863,500

-

1. ครูผูสอนวิทยฯ จํานวน
90 คน
2. สพฐ.มีเครือขายเพิ่มขึ้น
30 โรงเรียน

325,500

325,500

325,500

426,500

426,500

1,027,800

1,027,800

1,027,800

12,700

37,700

37,700

46,000
1,296,645

331,800
46,000
2,237,200

46,000
1,389,355

213,400

213,400

1. รายงานการวิจัย
จํานวน 30 เลม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนกับ
ครูที่เขารับการอบรมใน
โครงการสูงขึ้นอยางนอย
80% ของนักเรียนกลุม
เปาหมาย

426,500

12,500

12,500

331,800
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. นวัตกรรม8 สพท.16 รร.

32 หนวยงานมี BPกระบวน

สอนการคิดเพื่อเศรษฐกิจ

การพัฒนาคุณภาพครูทุกคน
ในรร. นํารองพัฒนาการ
คิดสูเศรษฐกิจสราง
สรรค

213,400

641,255

85,900

213,400
408,900
95,455
136,900
85,900
935,900
165,145
58,700
136,900

408,900
95,455
136,900
85,900
935,900
165,145
58,700
136,900

331,800

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนก.

สนก.

331,800
273,800

574,045

408,900
95,455
136,900
85,900
935,900
165,145
58,700
136,900

สนก.

โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรสู
ความเปนเลิศ
1. การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรจากการประสาน
รวมมือกับหนวยงาน องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. พัฒนาและทดลองรูปแบบวิธีการสอนการแกโจทยปญหา
และติดตามผลการพัฒนาใน ร.ร.อนุบาลจังหวัด
3. สรางความเชื่อมั่น ศน.รวมเรียนรูกับครูผูสอนคณิตฯ ร.ร
ที่ไดรับการคัดเลือก ระดับประเทศ
4. วิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
5. นิเทศติดตาม เก็บขอมูล
โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนในฝนอยางม
คุณภาพทั้งองคกร
1. พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนในฝนอยามีคุณภาพ
ทั้งองคกร
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกรวิจัยการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- วิจัยและพัฒนาระบบการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
2. โครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในองคกร
3.โครงการสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับองคกรตางประเทศ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. ความรวมมือกับยูเนสโกในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การติดตาม ประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน
2. อาสาสมัครอเมริกัน
3. แลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กับตางประเทศ
4. การเจรจาและดูงานของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสําหรับผูบริหารระดับนโยบายของ สพฐ.
ณ กลุมประเทศยุโรป/ทวีปออสเตรเลีย/ทวีปอเมริกา
/ทวีปเอเชีย

- สื่อการเรียนรูคณิตฯ
เนนเทคนิคและวิธีการแกโจทย
ปญหาระดับประถมฯ

- พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนคณิต วิทย

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,024,550
638,450
32,200

โรงเรียนในฝน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
8 เรื่องสรางเครือขายวิจัย
225 เขตเผยแพรผลงานวิจัย

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1. จนท.ที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 40 คน
2. ครู 30 เขต หรือ 60 ร.ร.
3. ครู 12 ร.ร.
4.ผูบริหารระดับสูงและกลาง
จํานวน 6 คน

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
โรงเรียนในฝน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
8 เรื่องสรางเครือขายวิจัย
225 เขตเผยแพรผลงานวิจัย

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
จนท.ที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 40 คน
2. ครู 30 เขต หรือ 60 ร.ร.
3. ครู 12 ร.ร.
4.ผูบริหารระดับสูงและกลาง
จํานวน 6 คน

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

1,695,200

1,524,200

326,600

326,600

326,600

530,600

530,600

530,600

471,100

471,100

471,100

167,350

334,700
32,200
364,500

163,700
32,200
364,500

364,500

364,500

167,350
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

รวม

สถานศึกษา

171,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนก.

171,000

91,125

91,125

91,125

32,200
91,125

91,125

91,125

91,125

91,125

2,367,300

13,216,200

4,979,400

20,562,900

19,346,700

1,700,000
667,300

12,000,000
1,216,200

4,310,500

18,010,500
1,883,500
668,900
3,354,900

18,010,500
667,300
668,900
3,354,900

202,500

202,500

สนผ.
สนผ.
สนผ.

648,185

1,109,979

668,900
930,951

665,785

202,500
24,385

24,385
461,794

41,985

41,985

132,740
461,794

132,740
461,794

623,800

623,800

686,466

623,800

2,557,866

2,557,866

สนก.

1,216,200

-

สนก.

-

สนผ.

1,216,200
-

สนผ.
สนผ.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษากับตางประเทศ
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาญี่ปุน(เฮียวโกะ)
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษากับประเทศมาเลเซีย
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 5 กลุม
สาระวิชาหลัก
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
1 จัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ( Hardware)
2. การพัฒนาเนื้อหา สื่ออิเล็กทรอนิคส
3. การพัฒนาบุคลากรดานICT (people ware)
4. การพัฒนาระบบเครือขาย( Net Working)
5. งบประมาณในการบริหารโครงการ
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
โครงการเตรียมคนสูประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาหลักสูตรและสื่อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และการชวยเหลือทางวิชาการ
2. สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียน
3. สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียน ตนแบบการเรียน
รูอาเซียน
4. จัดกิจกรรมคายเยาวชนเพื่อการเรียน
5. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตางชาติไดรับการศึกษา
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. มีผูเขารวมโครงการครู
/ผอ.และนร.ญี่ปุน รวมกัน
ไมต่ํากวา 50 คน
1.มีผูเขารวมโครงการครู/ผอ.
นร.มาเลเซียไมต่ํากวา 60 คน

1. มีผูเขารวมโครงการครู
/ผอ.และนร.ญี่ปุน รวมกัน
ไมต่ํากวา 50 คน
1.มีผูเขารวมโครงการครู/ผอ.
นร.มาเลเซียไมต่ํากวา 60 คน

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
6,963 ร.ร.
14,320 คน 8กลุม สาระการเรียนรู
8,628 โรงเรียน(4-10 Mbps)
6 โครงการ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
6,963 ร.ร.
14,320 คน
8,628 โรงเรียน(4-10 Mbps)
6 โครงการ

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,153,250
1,153,250

โรงเรียนทุกโรงที่เขารวม
โครงการมีหลักสูตร สื่อ
และจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเตรียมนักเรียนสู
ประชาคมอาเซียน

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
โรงเรียนทุกโรงที่เขารวม
โครงการมีหลักสูตร สื่อ
และจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเตรียมนักเรียนสู
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

2,306,500

2,306,500

สถานศึกษา
-

สนผ.

652,200

652,200

1,304,400

1,304,400

501,050

501,050

1,002,100

1,002,100

สนผ.

44,595,100

44,595,100

สพฐ.

4,069,679,700

102,692,100

10,000,000 4,213,221,800

382,210,735 170,410,000

3,660,601,065

15,000,000
15,000,000

3,502,158,000

102,100,100

10,000,000 3,629,258,100
50,000,000
33,713,635
495,833,065
4,417,000
8,213,200

305,390,100 159,100,000
50,000,000
22,403,635 11,310,000

3,164,768,000

26,465,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

30,850,000

850,000

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

รวม

35,000,000
33,713,635
495,833,065
2,975,000

763,600

592,000

4,542,900

สพฐ.
17,564,100 สวก.

16,020,700

1,813,300

18,733,600

3,358,800

353,500

353,500

353,600

9,084,300

9,084,300

4,189,300

814,000
4,599,400

814,000
2,410,100

5,926,700

5,926,700

814,000
410,100

4,417,000
8,213,200

33,584,800

353,500
8,730,700

495,833,065

1,813,300

16,920,300

สทร.

15,374,800 อ.จันทรา
ตันติพงศานุรักษ
กลุมพัฒนา
โทร.
02-2885778

2,189,300
สพฐ.

โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป2553
(คณิต และวิทย ระดับประถม ฯ ม.ตน )

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. 185 สพท.

1. นักเรียนประถม-มัธยม

ประจําป 2554 จํานวน 6 เวทีการแขงขัน

2. นร.ทุกสังกัดเขารวมกิจกรรม

ทุกสังกัดใน 178 สพท.

1.2 จัดเวทีแขงขันทางวิชาการ ระดับภูมิภาค และระดับ

รอยละ 80

80,000 คน

1.1 จัดทําแนวทางการคัดเลือกผูแทนนักเรียนไทย

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35,592,725
9,293,880
7,256,930
111,965

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

รวม
52,255,500

34,349,883

17,905,617

15,160,200

12,015,200

3,145,000

467,500

467,500

467,500

3,995,000

3,995,000

850,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

2,400,000

2,400,000

9,996,000

3,620,600

1,543,600

ประเทศ คัดเลือกสุดยอดนักเรียน 2 วิชา 4 กลุมเปาหมาย
(คณิตประถมฯ วิทยประถมฯ - ม.ตน)
1.3 สรางหลักสูตรและพัฒนาเครื่องมือแขงขันเครื่องมือ
แขงขันแตละระดับ/วิชา รวม 18 ฉบับ
2,400,000

1.4 คายวิชาการนักเรียนและพัฒนาตอยอดคัดเลือก
นักเรียนไปแขงขันทางไปแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 6 เวทีแขงขัน 7 กลุมเปาหมาย

-

1.5 จําลองสถานการณการแขงขันคณิตศาสตรและ

1,543,600

วิทยาศาสตรโอลิมปกระดับนานาชาติ 6 เวที
1.6 นํานักเรียนไทยไปแขงขันคณิตศาสตร และวิทย

1,543,600
2,380,000

2,380,000

ระดับประถมฯ และม.ตนระหวางประเทศ ประจําป

-

พ.ศ. 2553 - 2554 IMC ฟลิปปนส /

-

1.7 แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรูนักเรียน ครู โรงเรียน

1,543,600

161,500

161,500

และ สพท.ที่ไดรับการคัดเลือกไปแขงขันทางวิชาการ

2,380,000

161,500

-

ระหวางประเทศ
1.8 วิจัยทดลองพัฒนาหลักสูตรเด็กเกง ปานกลาง

1,394,000

1,394,000

โรงเรียนทดลองอนุบาลประจําจังหวัดที่มีความพรอม และ

-

นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
1.9 คายอบรมคณิต วิทยระหวางประเทศ 4 กลุมเปาหมาย
(คณิตประถมฯ - ม.ตนวิทยประถมฯ - ม.ตน)
1.10 จัดทํารายงานเผยแพรภาพความสําเร็จนักเรียน

1,394,000

1,220,600
68,000

1,220,600

1,220,600

68,000

68,000

3,145,000

สถานศึกษา
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนก.

-

สนก.

โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2. สรางความเขมแข็งการจัดการเรียนรูคณิต วิทย และ
เทคโนโลยี รวมกับมหาวิทยาลัย มูลนิธิ สอวน. และสสวท.
2.1 พัฒนารปแบบการจัดกิจกรรม และสรางหลักสูตร
อบรมเพิ่มพูนประสบการณ
2.2 คายเพิ่มพูนประสบการณคุณลักษณะที่พึงประสงค
นักเรียนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ประถม (ป1-6)
2.3 คายเรียนรูคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รวมกับมหาวิทยาลัย / มูลนิธิสอวน. และหนวยงานภายนอก
2.4 พัฒนาครูคณิตศาสตรโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
2.5 พัฒนาทดลองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตฯ
3. เสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชนจากวิถีไทยสูความเปน
เลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
- จัดทําหลักสูตรกิจกรรมการอบรมออกแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
4. พัฒนาเด็กและเยาวชนสูความเปนนักประดิษฐ
1. การออกแบบสรางสรรคสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางสรรคสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร

3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
5. พัฒนาอัจฉริยภาพเพื่อความเขมแข็งดานหุนยนตป 2554
1. จัดสรรใหศูนยหุนยนตระดับจังหวัด
6. อบรมคายวิทยาศาสตรอากาศยานและการแขงขัน
เครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ
1. จัดสรรใหศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรอากาศยาน
2.สรางหลักสูตรวิทยาศาสตรอากาศยานบูรณาการสูชีวิต
3. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสูการปฏิรูปผูเรียนยุคใหม
4. จัดการแขงขันเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับระดับชาติ
หนูนอยจาวเวหา ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
5. เดินทางไปแขงขันเครื่องบิน ณ ประเทศจีน
6. โครงการครุวิจัย-ยุววิจัยดานวิทยาศาสตรอากาศยาน
สําหรับครูนักเรียน
7. ติดตามประเมินผลโครงการ 4 ภาค

- นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับเขต/ภาคจํานวน 800 คน

- 185 สพท.มีตัวแทน
นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
จํานวน 800 คน

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3,925,080
1,380,020
1,380,000

5,824,096

612,000

612,000

1,380,000

1,380,000

1,380,020

1,380,020

170,000

1,687,080
1,626,000
170,000

1,687,080
765,000
170,000

170,000

170,000

170,000

5,607,000
66,725
884,660
4,655,615
1,810,500
1,810,500
5,054,300

2,872,150
66,725
884,660
1,920,765
-

612,000
1,380,000

1,687,080
1,626,000
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

- นักเรียนระดับประถมศึกษา
- นักเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 1,900 คน
จํานวน 1,900 คน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
180 เขต 15 ภาพ = 3,700 ภาพ 180 เขต 15 ภาพ = 3,700 ภาพ
100 ภาพ
100 ภาพ
57 เขต ๆ ละ 50 คน รวม 7,850 คน 57 เขต ๆ ละ 50 คน รวม 7,850 คน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
55 ศูนย
โรงเรียนในแตละศูนย
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
- นักเรียน 2,000 คน
- ผลงานสิ่งประดิษฐ
เครื่องบินจําลองและวิทยุ
บังคับ จํานวน 400 ชิ้น
- ครูจาก 105 ร.ร. ในฝน

- นักเรียน 2,000 คน
- ผลงานสิ่งประดิษฐ
เครื่องบินจําลองและวิทยุ
บังคับ จํานวน 400 ชิ้น
- ครูจาก 105 ร.ร. ในฝน

4,016,055
66,725
72,930
3,876,400
1,810,500
1,810,500
4,115,300

45,900

1,518,080

26,965

45,900

765,830
752,250

26,965

667,000

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

6,685,100

1,380,020

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

รวม

187,000

85,000

1,915,000
400,000
600,300
1,200,000

1,915,000
400,000
600,300
1,200,000

187,000
667,000
85,000

2,472,300

-

สนก.

861,000
-

-

สนก.

2,734,850

-

สนก.

-

สนก.

-

สนก.

2,734,850
1,810,500
1,810,500
2,582,000

400,000
600,300
1,200,000

187,000

85,000

85,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

861,004

1,915,000

187,000
667,000

สถานศึกษา

667,000

-

โครงการ / กิจกรรม
7. แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 6 เวทีแขงขัน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
1. นักเรียนประถม-มัธยม
ทุกสังกัดใน 178 สพท.
80,000 คน
2. คัดเลือกนักเรียน 120 คน

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,229,790
3,580,360
1,115,250

รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

11,925,400

9,653,137
337,769

2,272,263

1. จัดทําแนวทางการคัดเลือกผูแทนนักเรียนไทย
ประจําป 2554 จํานวน 6 เวทีการแขงขัน
2. จัดเวทีแขงขันทางวิชาการ ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ คัดเลือกสุดยอดนักเรียน 2 วิชา 4 กลุมเปาหมาย
3. สรางหลักสูตรและพัฒนาเครื่องมือแขงขันเครื่องมือ
แขงขันแตละระดับ/วิชา รวม 18 ฉบับ
4. คายวิชาการนักเรียนและพัฒนาตอยอดคัดเลือก
นักเรียนไปแขงขันทางไปแขงขันทางวิชาการ
5. จําลองสถานการณการแขงขันคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรโอลิมปกระดับนานาชาติ 6 เวที
6. นํานักเรียนไทยไปแขงขันคณิตศาสตร และวิทย
ระดับประถมฯ และม.ตนระหวางประเทศ
7. แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรูนักเรียน ครู โรงเรียน
และ สพท.ที่ไดรับการคัดเลือกไปแขงขันทางวิชาการ
8. วิจัยทดลองพัฒนาหลักสูตรเด็กเกง ปานกลาง
9. คายอบรมคณิต วิทยระหวางประเทศ 4 กลุมเปาหมาย
10. จัดทํารายงานเผยแพรภาพความสําเร็จนักเรียน
8. เสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชนสูความเปนนักประดิษฐ

1. 185 สพท. จัดแขงขันทาง
วิชาการ
2. นร.ทุกสังกัดเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1,343,000

337,769
2,885,397
1,105,425
2,400,000
1,115,250
1,719,550
116,684
1,007,165
1,180,360
57,800
1,343,000

นําคณะนักเรียนเจาของผลงานสิ่งประดิษฐ ครูที่ปรึกษา
และผูเกี่ยวของนําผลงานสิ่งประดิษฐไปประกวด ณ
ประเทศเวียดนามในเดือนธันวาคม 2553
9. พัฒนาอัจฉริยภาพและศักยภาพของผูเรียนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหุนยนตและออกแบบ
เทคโนโลยีหุนยนต
- จัดกิจกรรมการประกวดแขงขันหุนยนตระดับชาติ

10 ผลงาน นร. 20 คน
ครูที่ปรึกษา 10 คน
ผูเกี่ยวของ 7 คนรวม 37 คน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

10 ผลงาน นร. 20 คน
ครูที่ปรึกษา 10 คน
ผูเกี่ยวของ 7 คนรวม 37 คน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1,343,000

1,343,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

- โรงเรียนในแตละภูมิภาค

4,500,000

4,500,000

4,500,000

337,769
2,885,397
1,105,425
2,400,000
1,115,250
1,719,550
116,684
1,007,165
1,180,360
57,800

- 4 ภูมิภาค

613,134

สถานศึกษา
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนก.

2,272,263

1,105,425
2,400,000
1,115,250
1,719,550
116,684
1,007,165
1,180,360
57,800
1,343,000

สนก.

1,343,000

สนก.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ
1. พัฒนาหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานศิลปะ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ 40โรง*30,000 บาท)
3.จัดคายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

1. โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 20 แหง
2.โรงเรียน มัธยมศึกษา
จํานวน 20 แหง

4.พัฒนาองคความรูโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ณ ตางประเทศ World Conference for Giftedness
5.การประชุมคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
6. นิเทศติดตามประเมินผลและจัดทําเอกสารตนแบบเผยแพร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนและโรงเรียน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานเทคนิคและ
เครื่องมือในการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษานํารอง
2. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
3. สรุปรายงานผลประเมินผล
โครงการสงเสริมใหนักเรียนทํางานหารายไดในชวง
ปดเทอม
จัดโครงการสงเสริมใหนักเรียนทํางานหารายไดในชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอน
1. สํานักอํานวยการ สพฐ. ดําเนินการในสวนกลาง
2. จัดสรรใหเงิน สพท. จํานวน 171 สพท.
โครงการติดตาม นิเทศทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1. ติดตาม ความเปนอยูของนักเรียนชวยเหลือดานการเรียน
ความเปนอยูติดตามใหนักเรียนไมออกกลางคัน
2. บริหารจัดการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
จัดประชุมครูผูรับผิดชอบเรื่องสุขภาพระดับภาค 4 ภาค
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน

1.จํานวนสถานศึกษาที่เปน
ตนแบบในการจัดหลัก
สูตรการเรียนการสอน สําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดาน ดนตรีกีฬา และศิลปะ
2.ตัวอยางหลักสูตร สําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
774,400
1,317,400
753,200
548,600

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

รอยละของผู บริหารสถานศึกษา เกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรูความเขาใจระบบ
ความปลอดภัยนักเรียนและโรงเรียน
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
นักเรียนไมนอยกวา2,500 คน

3,393,600

2,329,400

614,200

614,200

204,700

204,800

266,050

266,050

266,050

266,050

1,064,200

253,550

253,550

253,550

253,550

1,014,200

1,014,200

514,200

514,200

186,800
509,200

186,800 509,200

50,100
223,000

78,900

28,800
123,000

29,000
163,200

223,000
123,000
163,200
4,857,750

497,250

223,000
123,000
163,200
5,355,000

223,000
123,000
163,200
994,500

สถานศึกษา
-

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
สพท.185 สพท. ร.ร. ทุกโรง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1,064,200

สวก.

กลุมพัฒนา
นักเรียนที่มี
1,064,200 ความสามารถ
พิเศษ
อ.พจนีย
โทร.02-288
5762-3

-

-

4,360,500 -

สอ.

สอ.

นักเรียนไมนอยกวา2,500 คน

เชิงปริมาณ /คุณภาพ
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
นักเรียนทุน จํานวน 200 คน/ป รอยละ 70 ของนักเรียนทุน
สพท.185 สพท.ๆละ 4,000 บาท ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด
เชิงปริมาณ /คุณภาพ
สพท.185 สพท. ร.ร. ทุกโรง

งบประมาณ พ.ศ. 2554
สวนกลาง
สพท.

204,700

514,200

เชิงปริมาณ /คุณภาพ

รวม

โทร.02 288 5578

497,250
4,360,500
42,500
42,500

497,250
42,500
42,500

357,000
42,500

357,000
42,500

314,500
1,572,500
1,572,500

314,500

994,500
4,360,500
799,000
170,000
629,000
1,572,500
1,572,500
1,016,200

โทรสาร
02 628 5132

994,500
-

1,572,500
1,572,500
1,016,200

4,360,500
799,000
170,000
629,000
-

-

-

สอ.

สกก.
02-2812858
สพฐ.

แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลยุทธ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย (ที่ตองการป 54 / จุดเนน )
1.สรางจิตสํานึก ความรักชาติ และจิตสาธารณะ การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยใชพลศึกษา กระบวนการที่หลากหลาย
โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
โครงการสงเสริมความเปนไทยและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย
ดนตรี-นาฏศิลป
วิธีดําเนินการ
- จัดมหกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน วิชาการ
วิชาชีพ ศิ ปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค
โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
1.พัฒนาคุณธรรมทั้งระบบในโรงเรียน
1. โรงเรียนวิถีพุทธเนนจิตอาสา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ดานปริมาณ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกแหง / นร.ทุกคน 1. จํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม
ดานคุณภาพ
2. จํานวนผลงานหรือผลิตภัณฑที่
นักเรียนไดรับการปลูกฝงและพัฒนา
แสดงถึงการอนุรักษภูมิปญญาไทย
คุณธรรมและจิตสํานึกความเปนไทย
และภูมิปญญาพื้นบาน
มีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย

2. โรงเรียนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม

สพป. 183 เขต และ สพม.42 เขต.
1.รุน 1 จํานวน 51 โรงเรียน
2.รุน 2 จํานวน 153 โรงเรียน
ร.ร.114 โรง น.ร. 240 คน

3. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
4. วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ

จํานวน 250 รูป/คน ทั่วประเทศ
จํานวน ร.ร.ละ 1 เลม ตอไตรมาส

5. การประเมิน เสนอแนะ และพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา (EvaCAp)
6. เครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนา จิตวิญญาณครู

โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 700 ร.ร.

น.ร.และครู ทํากิจกรรม เนนจิตอาสา
อยางนอยรอยละ 80
น.ร.และโรงเรียน มีตัวอยางในการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
1.ความรูความเขาใจของครู/ศน.
ในการเผยแพรและจัดทําวารสาร

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
105,265,141
8,262,000

86,586,102

24,611,956

8,262,000
5,533,933
3,411,433
16,933

7,676,342
2,576,342
208,467

5,676,375
4,376,375
325,400

340,975

140,975

50,800
200,000

500,000
863,900

642,600
919,500
2,275,000

200,000

โรงเรียนไดรับพัฒนานําแนวคิด หลักธรรม

มาบูรณาการใชในการจัดการเรียนสอน
ศน.150 คน/ครู 170 คน
ศน.และครูมีความรูความเขาใจ
ร.ร. 375 ร.ร.(เปาหมายตอ 1 จุด)
ดานจิตวิญญาณ รอยละ 75
7. คายอบรมโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง นักเรียน 2,250 คน ครู 225 คน
ความรูความเขาใจในหลักสําคัญ
ศึกษานิเทศ 225 คน
ของโครงงานฯ มีจิตสํานึกและ
มีทักษะพื้นฐาน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร ครู ศน.
ผูรับผิดชอบ โครงการคุณธรรมฯ 225 คน ความเขาใจในแผนปฏิบัติการดาน
การพัฒนาคุณธรรม
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนพัฒนาศึกษานิเทศก
183 สพป. และ 42 สพม.

87,923,601

622,500
622,500

4,757,250
2,565,250

งบประมาณ
รวม

สวนกลาง

สพท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สถานศึกษา

304,386,800 85,494,500 38,027,300 180,865,000
8,262,000
520,000 7,742,000
สกก.สพฐ.

6,742,000
520,000 1,000,000
23,643,900 15,266,900 7,165,000 1,212,000
12,929,400 9,504,400 3,425,000
550,800
550,800
481,950

481,950

663,900

550,800
1,927,800

550,800
1,327,800

642,600

642,600

1,927,800

1,927,800

1,053,500

1,053,500

1,053,500

80,000

850,000

205,250

4,080,000

3,330,000

3,410,250

1,335,250

622,500
622,500

622,500
622,500

สนก.สพฐ.
สนก.สพฐ.
สนก.สพฐ.
สนก.สพฐ.

600,000

สนก.สพฐ.
750,000
2,075,000

สนก.สพฐ.
-

สนก.สพฐ.

สนก.สพฐ.

โครงการ/กิจกรรม

3. พลังไทยเพื่อลดวิกฤตโลกรอน
3.1 การถอดบทเรียนคายผูนําเยาวชน
พลังเด็กไทยเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
3.2 การบูรณาการสิ่งแวดลอม
สําหรับเด็กปฐมวัย
3.3 พัฒนาศักยภาพครูดานจิตปญญา
และจริยธรรมดานการอนุรักษสิ่งแลดลอมในโรงเรียน
3.4 เยาวชนไทยใสใจการอนุรักษลุมโขงนานาชาติ

เปาหมาย

สพป. 183 เขต และ สพม.42 เขต.
ครู/ศน./นร.จํานวน 1,500 คน
ครูปฐมวัย/ผูบริหาร 1,000 คน
ครูผูรับผิดชอบ 225 เขต ๆ ละ 2 คน
ครู/ศน./นร.1,000 คน

3.5 รณรงคการลดใชสาธารณูปโภค
(น้ํา-ไฟ) และการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในองคกร

บุคลากรจํานวน 2,000 คน
15 สํานักของ สพฐ.

3.6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 84 พรรษา ปพุทธศักราช 2554: ศิลปรักษน้ํา
3.7 โครงการเชพรอน พลังใจ พลังคนรักษาสิ่งแวดลอม

ครูศิลปะใน 84 ร.ร.

โครงการคายสรางสรรคพัฒนาศักยภาพเด็กไทย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
การอบรมการจัดคายสรางสรรคพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทย
วิธีดําเนินการ
-การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร
กิจกรรมที่ 2 การอบรมวิทยากร
การจัดคายสรางสรรคพัฒนาศักยภาพเด็กไทย
กิจกรรมที่ 3 การจัดคายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
กิจกรรมที่ 3.1 จัดสรรใหเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดคายสรางสรรคพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ตัวชี้วัด

โรงเรียน 84 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล

โรงเรียนนํารองนําหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ปฐมวัยไปบูรณาการใน ร.ร.รอยละ 70
ครู/ ศน./ผูบริหารสามารถนํา
กิจกรรมไปใชเพื่อขยายเครือขาย
ครู/ศน./นร.เกิดกระบวนการคิดในการ
อนุรักษลุมน้ําโขงและสรางเครือขาย
บุคลากรและครอบครัวของ สพฐ.
รอยละ 80 ปฏิบัติตนในครอบครัว
และสํานักงานได
ครูศิลปสามารถพัฒนาคุณภาพ
จิต นร.ไดอยางนอยรอยละ 80

300,000

มีการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ในโรงเรียนอยางตอเนื่องรอยละ80

150,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
จํานวนหลักสุตร

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
จํานวนหลักสูตรการอบรมการ
จัดคายสรางสรรคที่นําไปใชได

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
วิทยากร 185 คน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
วิทยากรการจัดคาย สรางสรรค 185 คน
ไดรับการพัฒนา
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
-ทุก สพท. จัดคาย
-นักเรียน 10,000 คน
-รายงานสรุปผลการติดตามการจัดคาย

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สพท 185 เขต
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
-ผลการติดตามการจัดคายของ สพท.

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,500,000
5,100,000
1,300,000
2,192,000
200,000
3,700,000
200,000
862,000

150,000

200,000

150,000

700,000

3,321,900
90,600

1,600,000

1,200,000

400,000

200,000

480,000

1,030,000

990,000

40,000

300,000

1,150,000

1,150,000

150,000

200,000

200,000

-

-

สนก.สพฐ.

1,000,000

1,000,000

-

-

สนก.สพฐ.

150,000

150,000

-

-

สนก.สพฐ.

11,489,900
90,600

2,919,700
90,600

-

สวก.สพฐ.

900,500

900,500

8,665,100

94,900
-

3,298,167

2,444,133

900,500

2,142,550
2,142,550

2,237,450
2,142,550

สพท.
สถานศึกษา
3,740,000 1,212,000
3,300,000 1,212,000 สนก.สพฐ.

400,000

500,000

2,425,700

รวม
สวนกลาง
10,092,000 5,140,000
4,962,000
450,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

900,000

50,000

500,000

งบประมาณ

2,142,550
2,142,550

2,142,550
2,142,550

-

สนก.สพฐ.
สนก.สพฐ.
สนก.สพฐ.

8,570,200
-

-

8,570,200
8,570,200

-

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดคายสรางสรรคพัฒนาเด็กไทย
กิจกรรมที่ 5 การจัดทําเอกสารและ

เปาหมาย

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
-ชาวคายจาก 185 เขตรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมีทักษะในการจัดคาย
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
-รอยละของชาวคายรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมีทักษะในการจัดคาย
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

รายงานเผยแพร เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 6 การศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ใหแกนักเรียน

2,000 เลม
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
-ผูบริหาร นวศ. ผูแทนจาก สพท. ไดรับ -ผูไปศึกษาดูงานนําแนวทางไปใช
การพัฒนาทักษะในการสรางจิตสํานึก พัฒนาการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
สาธารณะ
ใหแกนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใชกระบวนการลูกเสือ
วิธีดําเนินการ
เชิงปริมาณ/
เชิงปริมาณ/
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนากิจการลูกเสือของ สพฐ. 1. ผูบริหารงานลูกเสือของ สพท. 225 เขต 1. ผูบริหารลูกเสือ ใน สพท. 225 เขต
2. จัดสรรงบประมาณใหแก สพท.ทั่วประเทศ ในการจัด 2. สพท./โรงเรียน จํานวน 10 เขต
2. สพท. 10 เขต
กิจกรรมลูกเสือ ใน สพท. 225 เขต
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
3. จัดสรรงบประมาณใหแก สพท. ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเดน ลูกเสือ เนตรนารีไดรับการพัฒนา แลกเปลี่ยน ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการของ สพท./โรงเรียน เรียนรู วิเคราะหปญหา และหาแนวทางในการ จิตอาสา และหางไกล จากยาเสพติด
5.ศึกษาดูงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสวีเดน ปองกันปญหายาเสพติด
โครงการสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
910,700

งบประมาณ
รวม
สวนกลาง
910,700
910,700

เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกหนวยการเรียนรู

พุทธศักราช 2551
วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางาน จํานวน 100 คน
2. จัดประชุม ยกราง 1 ครั้ง 5 วัน
3. จัดประชุม ตรวจสอบ 1 ครั้ง 3 วัน
4. จัดพิมพตนฉบับ จํานวน 150 ฉบับ

สถานศึกษา
-

113,333

170,000

170,000

-

-

753,000

753,000
753,000

-

-

188,250
188,250

188,250
188,250

188,250
188,250

188,250
188,250

2,501,000

585,250

585,250

798,600

4,470,100

1,265,000
1,236,000

2,120,000

2,350,100

สวก.สพฐ.

1,265,000
1,236,000
557,050
28,200

557,050
28,200

1,114,100
798,600

186,375

986,375

100,000

100,000

1,086,375

686,375

2,945,500

56,400
798,600
2,945,500
200,000

วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางาน จํานวน 25 คน
2. ประชุมคณะทํางาน 1 ครั้ง 3 วัน
3. จัดทําแผนที่การทํางาน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการจัดทําตัวอยางหนวยการเรียนรู ตัวอยางหนวยการเรียนรู เศรษฐกิจพอพียง ครูผูสอนใชเปนแนวทางแบบอยาง

สพท.
-

56,667

กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา สพท.ทุกแหง / สพม.ทุกแหง
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานกําหนดทิศทางการทํางาน ป 2554 แตงตั้งคณะทํางาน ที่สนับสนุนการใชงบฯ คณะทํางานที่สนับสนุนการใชงบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

400,000

400,000

800,000

-

สวก.สพฐ.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการเสริมศักยภาพการบริหาร พัฒนาโรงเรียนเปนศูนยกลาง

จัดการศูนย/เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดําเนินงาน

การเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง ทุก สพท.
และ สพม. ใหมี ศักยภาพเพียงพอ
1. สอบถามผูสนใจ สพท.ละ 1 โรงเรียนน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด ที่จะขยายผลได
สพม.จังหวัดละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 226 โรงเรียน 2 คน
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. จัดประชุม 4 ภูมิภาค และศึกษาดูงานภูมิภาคละ 3 วัน
(ประชุม 2 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน)
4. สรุปและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาครั้งตอไป
กิจกรรมที่ 4 การรายงาน นิเทศ ติดตาม และประชาสัมพันธ เกิดการรายงานทางนโยบาย ของภาคี
วิธีดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของและสถานศึกษาในสังกัด
1. แตงตั้งคณะทํางาน 10 คน
และมีชิ้นงานเผยแพรของ โครงการ
2. รวบรวมผลงานของแตละ สพท. และ สพม.
3. จัดทํา work shop 1 ครั้ง 3 วัน
4. จัดทําแผนที่ นิเทศ กํากับ ติตดามงาน
5. ประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวของ
6. การประชาสัมพันธ
โครงการเสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียน 31,162 โรง
1. ศูนยการเรียนรูพุทธศาสนา สรางจิตอาสาชุมชน
นักเรียน 8,025,702 คน
(ศูนย GIVE & TAKE)
พระ/ครู/ผูปกครอง
1.1 สพท.และโรงเรียนประชุมสรางความเขาใจ
127,284 รูป/คน
วางแผน ดําเนินการ
1.2 สพท. และโรงเรียน จัดทํากําหนดการ วิธีการ
ดําเนินการวิธีเก็บขอมูล วิธีรายงานผลและปรับปรุง
แผนการดําเนินงานเปนระยะ
1.3 สพท.และโรงเรียนดําเนินการตามแผน
1.4 สพท.และโรงเรียนจัดทํา After Action Review
1.5 สพท.และโรงเรียนรายงานผลการดําเนินการให สพฐ.

2. โครงงานคุณธรรมสํานึกดี CSR
1.1 สพท.และโรงเรียนประชุมสรางความเขาใจ
วางแผน ดําเนินการ

ตัวชี้วัด

สถานศึกษาภายในเขต
ใชเปนตัวอยางเรียนรู
และศูนยสามารถขยายผลได

ประชาสัมพันธ อยางนอย 1 ชิ้นงาน
และมีการประสานงานกับทุกภาคี

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
31,162 ร.ร.
2.ดําเนินการทั้ง 3 กิจกรรม
อยางนอย กิจกรรมละ 1 ครั้ง ตอเดือน
3. After Action Review
(AAR) หลังการดําเนินการทุกครั้ง
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีพัฒนาการดาน
คุณภาพจิต รูบาป บุญ คุณ โทษ
มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2. นักเรียนดําเนินกิจกรรม ตาง ๆ
ดวยฐานคิดเชิงคุณธรรมและรวมกัน
ทําดีอยางมีปญญา

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
400,000
600,000
600,000

งบประมาณ
รวม

สวนกลาง
1,600,000

86,375

86,375

86,375

86,375

345,500

70,359,333
19,601,333

61,149,333
17,701,333

60,839,334
17,701,334

825,000

193,173,000 4,470,000
55,004,000
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สพท.

9,050,000 179,653,000
1,900,000 53,104,000 สนก.สพฐ.

950,000

950,000

950,000
17,701,333

950,000
17,701,333

17,701,334

19,438,867

17,538,867

17,538,866

950,000

สถานศึกษา

53,104,000

54,516,600

-

1,900,000 52,616,600 สนก.สพฐ.
950,000

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
รวม

สวนกลาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สพท.

สถานศึกษา

3. โรงเรียนมีบุคลากรจาก ชุมชน

1.2 สพท. และโรงเรียน จัดทํากําหนดการ วิธีการ

มีกิจกรรมและกระบวนการเชิงบวก

ดําเนินการวิธีเก็บขอมูล วิธีรายงานผลและปรับปรุง

ที่เขมแข็งในการดูแลนักเรียน

แผนการดําเนินงานเปนระยะ
1.3 สพท.และโรงเรียนดําเนินการตามแผน

ใหเปนคนดีมีคุณธรรม รับผิดชอบ

1.4 สพท.และโรงเรียนจัดทํา After Action Review

หนาที่ตนเอง หางไกลยาเสพติด

950,000

950,000

17,538,867

17,538,867

17,538,866

30,194,133

24,734,133

24,724,134

79,652,400

27,044,133

24,644,133

24,644,134

76,332,400

52,616,600

1.5 สพท.และโรงเรียนรายงานผลการดําเนินการ
ให สพฐ.
3. คายพระ (โตะครู) ครู ผูปกครอง
3.1 สวนภูมิภาค

470,000

5,250,000 73,932,400 สนก.สพฐ.
2,400,000 73,932,400

1.1 สพท.และโรงเรียนประชุมสรางความเขาใจ
1,200,000

วางแผน ดําเนินการ
1.2 สพท. และโรงเรียน จัดทํากําหนดการ วิธีการ
ดําเนินการวิธีเก็บขอมูล วิธีรายงานผลและปรับปรุง
แผนการดําเนินงานเปนระยะ
1.3 สพท.และโรงเรียนดําเนินการตามแผน
1.4 สพท.และโรงเรียนจัดทํา After Action Review

1,200,000

1,200,000
24,644,133

24,644,133

24,644,134

3,150,000

90,000

80,000

1,200,000
73,932,400

1.5 สพท.และโรงเรียนรายงานผลการดําเนินการให สพฐ.

3.2 สวนกลาง
3.2.1 คายสื่อวีดิทัศนคุณธรรม
1. จัดคายอบรมนักเรียนและครู ระดับ สพท. 8 คาย

เชิงปริมาณ

ทั่วประเทศ (5 วัน 4 คืน)

น.ร.675 คน ครู 225 คน ศน. 225 คน

จํานวนครู นักเรียน ศน.

2. ถอดบทเรียนสื่อวีดิทัศนคุณธรรมทั่วประเทศ

เชิงคุณภาพ

ที่เขารับการอบรมระดับ สพท.

3. พัฒนาเครือขาย นิเทศติดตาม ทําสื่อ

1. นักเรียนดําเนินการผลิตสื่อคุณธรรม

เชิงคุณภาพ

ประชาสัมพันธ

ไดอยางสรางสรรค

จํานวนผูเขารับการอบรมที่มี

2.ครูไดรับทักษะและใหคําปรึกษา

ความรูความเขาใจ มีจิตสํานึก

การผลิตสื่อคุณธรรมอยางมี คุณภาพ

และมีทักษะพื้นฐานทั้งในฐานะ

3,320,000

470,000

2,850,000

เชิงปริมาณ

3.ศน.ไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการ ผูผลิตสื่อความดีที่สงเสริม คุณธรรม
โครงการคุณธรรมนําสื่อความดีของสพท. และในฐานะผูบริโภค สื่อที่รูเทาทัน

300,000 2,850,000
90,000

3,150,000
90,000
80,000

80,000

-

สนก.สพฐ.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม
นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค
1. สังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพของโรงเรียนในประเทศไทย
2.สังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในโรงเรียนของนานาประเทศกับโรงเรียน
ที่ไดรับการคัดเลือกผลงานนําเสนองานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับประเทศ
3.วิจัยรูปแบบการพัฒนานักเรียนเปนนักธุรกิจนอย
มีคุณธรรม นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค
4. การพัฒนาคูขนานงานวิจัย
โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและการแนะแนว
โครงการที่ 1
- พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ฯลฯ
1. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางรอบดานสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
2. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
รณรงคการเยี่ยมบานทุกโรง
3. เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่พัฒนาอยางเขมแข็งและตอเนื่อง
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลการดูแลชวยเหลือนักเรียน
5. พัฒนาการใหคําปรึกษาระดับชั้นเรียน
6. สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหตอเนื่องและยั่งยืน 183 เขต
เขตละ 10,000 บาท
วิธีดําเนินการ
- สรางความรู ความเขาใจและจัดกิจกรรมตามฐานขอมูล
- โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบาน
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน
- อบรมใหความรูการใหคําปรึกษาระดับชั้น
เรียน (การแนะแนวชั้นเรียน)

เปาหมาย

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ผูบริหาร / ครู / ศน.
จํานวน 50 โรงเรียน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. ไดงานวิจัยรูปแบบการจัด
การเรียนรูในการเตรียมตัว

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,125,000
1,175,000
875,000
825,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบลจํานวน 185 โรง - เด็กทุกคนมีโอกาสพัฒนา
ตนเองตามความสามารถและสนใจ

รวม
สวนกลาง
4,000,000 4,000,000

250,000

นักเรียนออกสูอาชีพที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. จํานวนการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาจาก
ผลงานนักเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
สพท.
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สถานศึกษา
-

สนก.

250,000
350,000

350,000

500,000

450,000

500,000

450,000

1,900,000

375,000
4,873,800

375,000
4,873,801

375,000
4,873,801

375,000
4,873,798

1,500,000
19,495,200 16,345,200

1,314,138

1,314,138

1,314,138

1,314,136

5,256,550

3,150,000

3,456,550 1,800,000
3,456,550

1,800,000

-

สวก.สพฐ.
กลุมระบบ
การดูแลชวย
เหลือนักเรียน
และการ
แนะแนว

โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ 2
- ศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับสถามศึกษา
ที่ชนะเลิศการประกวดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
วิธีดําเนินการ
- สรรหาผูบริหารโรงเรียนและผูบริหาร สพท.
- กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกิจกรรม
- สรุปบทเรียนเพื่อไปสูการขยายผล
โครงการที่ 3
นํารองแกไขวิกฤติการตั้งครรภในวัยรุนใน
พระองคเจาศรีรัศมิ์
วิธีดําเนินการ
- ทบทวนและขยายองคความรูใหทีมพื้นที่
- ติดตาม กระตุน สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนและสังเคราะหองคความรู

เปาหมาย

1.ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตนแบบหรือผูบริหาร สพท.ที่มีผลงาน
ดีเดนดานการพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
2.ผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน
ดานการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจํานวน 5 คน

ตัวชี้วัด

1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ
ดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม
2. สพฐ. มีรูปแบบและวิธีการใหม ๆ
ในการดูแลและใหการดูแลชวยเหลือ
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
299,100
299,100
299,100
299,100

งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รวม

สวนกลาง

สพท.

1,196,400

1,196,400

-

3.นักวิชาการที่รับผิดชอบงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

และงานพัฒนาชีวิต รวม 5 คน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
9 เขตพื้นที่การศึกษา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
- จํานวนวัยรุน (>18ป)
ในพื้นที่นํารองตั้งครรภลดลง
- จํานวนวัยรุนหญิงสัดสวนรอยละ 100
ได เรียนรูเพศศึกษา(ในพื้นที่นํารอง)

259,260

259,260

259,260

259,260

1,037,040

137,040

900,000

572,500

572,500

572,500

572,500

2,290,000

1,840,000

450,000

290,000

290,000

290,000

290,000

1,160,000

1,160,000

- มีชมรมเฝาระวังดานเพศในพื้นที่นํารอง

อยางนอย 1 ชมรมที่ เขมแข็งตอ 1 พื้นที่
- มีกระบวนการทํางานแบบสหสาขาวิชาที่

ชัดเจนสม่ําเสมอในพื้นที่นํารองทุกพื้นที่

โครงการที่ 4
- ดําเนินงานศูนยชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
สพฐ.
วิธีดําเนินการ
ทดลองนํารองพัฒนาระบบชวยเหลือนักเรียน
และคุมครองนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
โรงเรียน/พัฒนาบุคลากรแกนนํา/แลกเปลี่ยนเรียนรู/
ถอดบทเรียน
โครงการที่ 5
- ยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก
ในพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
9 เขตพื้นที่การศึกษา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
โรงเรียนนํารอง 11 โรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
- นํารองพัฒนาระบบชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 9 เขตพื้นที่การศึกษา
- พัฒนาระบบชวยเหลือและคุมครอง
นักเรียนภายใตระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่
นํารองทั้ง 9 เขตพื้นที่การศึกษา
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
- จํานวนกรณีปญหาในเรื่อง
ความรุนแรงลดลง

-

สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

- จํานวนนักเรียนรอยละ 100
รูถึงภัยความรุนแรง
- นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงคลด
ความรุนแรง

วิธีดําเนินการ
- สรางความตระหนัก/พัฒนาความรูในเรื่อง
ความรุนแรงและการจัดการความรุนแรง(วินัยเชิงบวก)
สําหรับครูทุกคน
- การรณรงคเพื่อยุติความรุนแรงโดยนักเรียนแกนนํา
โครงการที่ 6
- พัฒนาสื่อและเครื่องมือตามแนวทาง

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต

เสริมสรางทักษะที่จําเปนตอชีวิต

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โครงการที่ 7
- พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาสังคม เอดส/เพศ/ยาเสพติด
วิธีดําเนินการ
1. รวบรวม วิเคราะห นวัตกรรทมการดูแลเด็ก
และจัดทําแนวทางการดูแลเด็กที่มีปญหาในใบงาน
2. วิจัยพัฒนารูปแบบการใชทักษะชีวิตในการปองกัน
และแกไขปญหาสังคม
โครงการที่ 8
- วิจัยและพัฒนารูปแบบขการปองกันและแกไข
พฤติกรรมนักเรียน
โครงการที่ 9
- พัฒนาความเขมแข็งศูนยแนะแนว
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
- เอกสารการดูแลเด็ก 1 เลม
- สรุปรายงานผลการ ศึกษา 1 เลม

ในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมและคายเยาวชน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. เอกสารแนวทางการดูแลเด็ก
ที่มีปญหาในโรงเรียน
2. รายงานการศึกษารูปแบบการใช
ทักษะชีวิตในการปองกันแกไข
ปญหาสังคม

โครงการสงเสริมคุณธรรม สํานึกความเปนไทย
ความเปนชาติไทย
โครงการพัฒนาคนไทยยุคใหม

แผนการดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
รายงานวิจัย 1 ฉบับ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
รร.มัธยมศึกษาที่เปนศูนยแนะแนว
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต เปน
ตนแบบทางการแนะแนว
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกแหง / นร.ทุกคน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกแหง / นร.ทุกคน
(โรงเรียนวิทย- คณิต 207 + 1,750 โรง)

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ไดรูปแบบการปองกัน
แกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
รร.มัธยมศึกษาที่เปนศูนยแนะแนว
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา185 เขต
เปนตนแบบ ทางการแนะแนว

1,052,702

1,052,703

1,052,703

1,052,702

4,210,810

4,210,810

-

46,550

46,550

46,550

46,550

186,200

186,200

-

125,000

125,000

125,000

125,000

500,000

500,000

-

914,550

914,550

914,550

914,550

3,658,200

3,658,200

-

2,880,950

2,880,950

2,880,950

2,880,950

11,523,800 11,523,800

7,345,850

7,345,850

7,345,850

7,345,850

29,383,400 29,383,400

สพฐ.
(งบแลกเปา)
สพฐ.
(งบแลกเปา)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลยุทธ ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เปาหมาย (ที่ตองการป 54 / จุดเนน)
- สรางทางเลือกในการเรียนรูที่เนนใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ

แผนการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

14,254,144,300

43,977,808,100

351,186,900

42,005,181,900

1,621,439,300

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทั้งสิ้น
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

14,359,978,330

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

1.คาจัดการเรียนการสอน
2.คาหนังสือเรียน
3.คาอุปกรณการเรียน

นักเรียน 8,090,215 คน
กอนประถม 1,043,106 คน
ประถม 3,564,539 คน

นักเรียน 8,090,215 คน
กอนประถม 1,043,106 คน
ประถม 3,564,539 คน

4.คาเครื่องแบบนักเรียน
5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ม.ตน 2,357,733 คน
ม.ปลาย 1,120,874 คน
ปวช. 3,961 คน

ม.ตน 2,357,733 คน
ม.ปลาย 1,120,874 คน
ปวช. 3,961 คน

13,951,606,900

13,951,607,500

41,854,821,300

8,890,433,400

8,890,433,500

1,208,129,800
1,028,098,100
1,073,716,100

1,208,129,800
1,028,098,100
1,073,716,100

1,208,130,000
1,028,098,200
1,073,716,300

26,671,300,300
3,624,389,600
3,084,294,400

26,671,300,300
3,624,389,600
3,084,294,400

1,751,229,500

1,751,229,500

1,751,229,500

3,221,148,500
5,253,688,500

3,221,148,500
5,253,688,500

21,250,000

21,250,000

85,000,000

13,951,606,900

21,250,000

- สนับสนุนใหเด็กมีโอกาสทางการศึกษา(คาพาหนะนักเรียน)

14,552,797,750

8,890,433,400

21,250,000

กิจกรรมหลัก สนับสนุนใหเด็กมีโอกาสทางการศึกษา

710,478,320

หนวยงาน

งบประมาณ
ไตรมาส 4

-

21,250,000
21,250,000

21,250,000

21,250,000

-

-

85,000,000

41,854,821,300

85,000,000

รับผิดชอบ

-

สนผ./สศศ.

-

สนผ.

85,000,000

50,000 คน/10บาท/200วัน
โครงการสรางทางเลือกในการเรียนรูเขาถึงโอกาสทางการศึกษา
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล(ตนแบบ)

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

1.สรางอาคารเรียน/อาคารศูนยกีฬา/สนามกีฬา/อาคารประกอบ

1.โรงเรียน95 แหง

1.โรงเรียน 95 แหง

โรงเรียนดีประจําตําบลตนแบบ95โรงจาก182โรง โรงละ 5,785,000 บ.

2.โรงเรียนดีฯตน

2.โรงเรียนดีฯ

2.ซื้อสื่อ/วัสดุเพื่อพัฒนาวิชาการโรงเรียนดีประจําตําบลตนแบบ 95 โรง

แบบ 1,000โรง

ตนแบบ 1,000โรง

185,683,000

5.วิชาการสพฐ. เพื่อนิเทศ ติดตาม รายงาน ประชาสัมพันธและอื่นๆ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

1. พัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนในโครงการ

1.1 จัดงาน 30 ป กพด.(โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)

พระราชดําริและโรงเรียน

พระราชดําริและโรงเรียน

1.2 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน

เฉลิมพระเกียรติ 350 โรง

เฉลิมพระเกียรติ 350 โรงเรียน

185,575,000
185,575,000

1,425,000
269,371,000

4.ซื้อครุภัณฑหองเรียนหองปฎิบัติการและครุภัณฑอาชีพ

451,371,000
182,000,000

15,000,000

1,274,000,000
549,575,000

44,258,000

สพฐ.
-

269,371,000

สนผ.

-

1,425,000

1,425,000

538,742,000

538,742,000

140,000,000

140,000,000

44,258,000

44,258,000

44,258,000

38,624,700

2,745,300

140,000,000

27,845,030

5,638,620

3,982,050

1,338,800

161,500

309,800

1,810,100

471,300

333,600

224,000

193,800

751,400

224,000

1,159,000

1,229,742,000
549,575,000

-

3.ซอมแซม สรางอาคารเรียน/อาคารประกอบ/สนามกีฬาพัฒนาภูมิทัศน

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ

451,371,000
182,000,000

15,000,000

701,500

35,177,900
1,338,800

193,800

333,600

สนผ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

3. การดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและสงเสริม
การเรียนรูโครงการตามพระราชดําริ
3.1 จัดทําวิดีทัศนสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
3.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
ตามโครงการเปดทองหลังพระ
3.3 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒนฯ
3.4 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่
พื้นที่โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
3.5 สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน "ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ในโครงการ
To Be Number One"
4. สนับสนุนการจัดการเรียนรูโรงเรียนในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
5. สงเสริมการเรียนรูตามโครงการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูการใชหญาแฝกฯ
6. จัดคาใชจายในการดําเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ
6.1 คาใชจายผูบริหารและเจาหนาที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และรับเสด็จฯ
6.2 จัดสรรคาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จฯใหโรงเรียน ๆละ 50,000 บาท
พัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนใหกับนักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก
1. จัดหาเครื่องนอน
2. จัดหาอุปกรณประกอบอาหาร
3. คาอาหารนักเรียนพักนอน
ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2553 = 15,508 คนx65 วันx26 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2554 = 16,834 คนx50 วันx26 บาท

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
180 โรงเรียน
ความรวมมือโรงเรียน
เครือขาย 128 โรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
180 โรงเรียน
ความรวมมือโรงเรียน
เครือขาย 128 โรงเรียน

สารคดีเทิดพระเกียรติ 1 เรื่อง
พื้นที่โครงการ 5 ภาค

สารคดีเทิดพระเกียรติ 1 เรื่อง
พื้นที่โครงการ 5 ภาค

5 โรงเรียน
5 โรงเรียน

5 โรงเรียน
5 โรงเรียน

246,800
42,500

5 โรงเรียน

5 โรงเรียน

425,000

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 730 โรงเรียน
โรงเรียนใน 75 จังหวัด

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
972,900
234,800
132,900
144,800
9,754,100

1.3 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานตามแนวพระราชดําริ นักเรียน รอยละ 75

1.4 นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ
1.5 คาจางครู บุคลากรปฏิบัติการสอนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ
2. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
2.1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวพระราชดําริ
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 พัฒนากลไกในการประสาน สงเสริมและขยายผลการพัฒนา
ความเปนเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนพระราชดําริ

ไตรมาส 1

งบประมาณ

573,750
8,017,880

1,530,000
1,868,920
255,000

522,750
1,853,000

85,000
389,300

969,800

382,500

972,900
512,500
9,754,100
3,009,000
9,886,800
2,108,000

สวนกลาง
700,000
277,700

สพท.

สถานศึกษา

9,754,100

255,000

85,000
1,359,100
246,800
42,500
425,000
4,981,000

85,000
389,300

969,800

201,200

201,200

47,300
584,400

141,800
2,337,500

141,800

55,805,200

239,513,200
1,819,000
790,500

2,337,500
239,513,200
1,819,000
790,500

22,277,000
18,604,200

22,277,000
18,604,200

4,981,000

รับผิดชอบ

272,900
234,800

3,009,000
9,886,800
1,853,000

246,800
42,500
425,000
4,981,000

โรงเรียน 730 โรงเรียน
โรงเรียนใน 75 จังหวัด
201,200

โรงเรียนประถม 30 โรง

รวม

หนวยงาน

โรงเรียนประถม 30 โรง

โรงเรียนมัธยม 25 โรง
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
13,000 โรง

โรงเรียนมัธยม 25 โรง
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
13,000 โรง

15,000 คน

15,000 คน

47,300
876,600

47,200
876,500

41,544,600
909,500

76,629,800

65,533,600
909,500

790,500

10,281,600

11,995,400
7,443,600

11,160,600

สนผ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบประมาณ
ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ภาคเรียนที่ 2/2553 = 11,500 คนx165 วันx33.50 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2554 = 13,740 คนx150 วันx33.50 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 2/2553 = 2,020 คนx165 วันx45 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2554 = 2,740 คนx150 วันx45 บาท
4. คาปรับปรุงอาคารที่พักนอนนักเรียน บานพักครู อาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 102 แหง
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน
กิจกรรมการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดการศึกษาทางเลือก
(จัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องคกรมหาชน)
กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

24,559,600

23,474,700
5,793,900

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

1. ปรับปรุงระบบการเกณฑเด็กมาเขาเรียน และการจัดสรรโอกาส
1. ผูเรียนไดรับ การศึกษา
ทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น
2. พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
2. ผูเรียนที่จบ การศึกษา
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ ศึกษา
3. อัตราการออก กลางคัน
ไมเรียนตอตกหลน ลดลง
3. ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธการรับ นักเรียนที่เอื้อตอการ
เพิ่มโอกาสทาง การศึกษา
4. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่แกปญหาผูเรียนไมเรียนตอ
ออกกลางคัน ตกหลน
5. วิจัยการพัฒนารูปแบบวิธีการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
6. วิจัยรายงานผลการดําเนินงานรับนักเรียน ปการศึกษา 2554
กิจกรรมหลัก สงเสริมความรวมมือกันในการจัดบริการการศึกษารวมกับ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา(รูปแบบสหกิจ)
1.พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสหกิจในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.และกทม.
ผูเรียนที่จบ การศึกษา
2. วิจัยรายงานผลการดําเนินโครงการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ
กิจกรรมหลัก สงเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยจัดตั้งสถานศึกษา
ขยายชั้นเรียน รวม หรือเลิกสถานศึกษา
1. สนับสนุนการจัดตั้งสาขาใหเปนสถาน ศึกษาเอกเทศ ในพื้นที่พิเศษ
2. วิจัยพัฒนารูปแบบการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
3. สงเสริมองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษา ฯ วาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการ

29,471,600

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่จบ การศึกษา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

รอยละของผูเรียนที่จบ

สพท.

54,031,200
58,686,800
12,747,700
15,719,800
54,837,000
-

สถานศึกษา

รับผิดชอบ

54,031,200
58,686,800
12,747,700
15,719,800
54,837,000

6,287,300
27,418,500

9,432,500

-

82,271,100

19,238,500

2,856,100

32,589,900
105,620,400

32,589,900
29,462,400

40,400,600

35,757,400

สพฐ.
สนผ.

-

37,540,700

7,704,400

416,700

45,661,800

11,663,200

32,384,600

1,614,000

สนผ.

7,930,400

472,200

8,402,600

472,000

7,930,600

4,318,000

4,514,000

9,248,700

5,754,700

3,494,000

-

416,700

2,004,000

2,004,000

390,000

20,570,000

20,570,000

20,570,000

1,359,200
1,359,100
3,791,300

1,359,100
1,359,100
470,000

2,718,300
2,718,200
470,000

3,791,300

รอยละของผูเรียนที่จบ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

6,953,800

สวนกลาง

27,418,500

1. รอยละของ ผูเรียนที่
ไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. รอยละของ ผูเรียน
ที่จบ การศึกษา
3. รอยละของ ผูเรียน
ที่ออกกลางคันไมเรียนตอ
ตกหลน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

35,212,100

รวม

หนวยงาน

-

4,731,300

2,718,300
2,718,200
940,000

3,791,300
470,000

470,000

940,000

940,000

5,061,500

1,411,800

430,000

7,335,900

2,705,300

4,080,000
215,500
215,500

430,600
430,600

215,000
215,000

4,080,000
861,100
1,293,700

861,100
1,293,700

550,500

550,600

1,101,100

550,500

1,614,000

193,400

3,597,900

193,400

3,597,900

550,600

4,080,000
4,080,000

550,600

สนผ.

สนผ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการศึกษาพื้นที่ยากลําบาก
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลผูเรียนไมเรียนตอออกกลางคันตกหลน
2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่ ยากลําบาก พื้นที่พิเศษ
เพื่อแกปญหา ผูเรียนไมเรียนตอ ออกกลางคัน ตกหลน
3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
4. สนับสนุนคาตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการ จัดการศึกษาในพื้นที่ยากลําบาก
พื้นที่ พิเศษโครงการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาภาคบังคับใหกับเด็กที่ไมไดเขาเรียนและออก
กลางคัน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่จบ การศึกษา

1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาภาคบังคับ ใหกับเด็กที่ไมไดเขาเรียน
ไมเรียนตอ ออกกลางคัน และตกหลน
กิจกรรมหลัก สงเสริมการจัดการศึกษากับเด็กไรสัญชาติเพื่อเอื้อตอสิทธิเด็ก

ผูเรียนที่จบ การศึกษา

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลผูเรียน ในศูนยการศึกษาคนตางดาว
2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
3. สงเสริมองคความรูในการจัดการศึกษาทางเลือก
4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการ จัดการศึกษาทางเลือก
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาสําหรับเด็กตางวัฒนธรรมสูประชาคม
การศึกษาอาเซียน

ผูเรียนที่จบ การศึกษา

1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กตางวัฒนธรรมสูประชาคม
การศึกษาอาเซียน
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาทางเลือก
1. สงเสริมการจัดการศึกษาดานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสพฐ.
2. สงเสริมองคความรูในการจัดการศึกษาดานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 3 ระบบ ใน 1 โรงเรียน
โครงการสรางทางเลือกในการเรียนรูเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ
โครงการคัดสรร คัดเลือก ติดตาม นักเรียนทุนสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

ผูเรียนที่จบ การศึกษา

รอยละของผูเรียนที่จบ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่จบ การศึกษา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่จบ

ขบวนการคัดสรร ติดตาม หาขอมูลเชิงประจักษนักเรียนทุน
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุน 152 คน
(76 จังหวัด) เขต 1

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่จบ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

-

รอยละของผูเรียนที่จบ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียนรอยละรอย ได
รับการคัดสรร ติดตามดูแล

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,400,000
1,303,300
99,400
654,100
694,000
3,644,000
283,000

รอยละของผูเรียนที่จบ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 3

งบประมาณ

-

-

99,400

รวม

สวนกลาง

หนวยงาน
สพท.

12,797,700
1,348,100
3,927,000

2,799,800
1,348,100
764,400

137,300

2,964,000
4,284,000
274,600

550,000
137,300

137,300

สถานศึกษา
9,860,600

189,000

3,699,900

740,000

740,000

5,179,900

1,480,000

1,480,000

2,219,900

3,699,900

740,000

740,000

5,179,900

1,480,000

1,480,000

2,219,900

2,873,000

1,579,700

1,293,300

708,500
1,181,500
476,000
507,000

377,900
472,300
476,000
253,500

330,600
709,200
253,500

838,300

472,300

838,300

1,531,300

1,341,700

330,600
709,200
238,000
253,500

377,900
472,300
238,000
253,500

366,000

472,300

366,000

472,300

18,880,400
15,980,400
500,000
2,400,000

5,795,000
3,995,000
1,000,000
800,000

2,040,000

-

-

700,000
500,000
200,000

สนผ.

3,162,600

2,680,600
4,284,000
137,300

137,300

รับผิดชอบ

2,414,000
4,284,000

สนผ.

-

สนผ.

366,000

-

สนผ.

472,300

366,000

-

26,202,500
19,975,400
2,827,100
3,400,000

7,822,100
3,995,000
2,827,100
1,000,000

3,995,400
3,995,400

28,078,600

28,078,600

2,040,000

14,385,000

สนผ.

11,985,000
2,400,000
สพฐ.

2,040,000

สอ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาเครือขายนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1. แลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาเครือขายนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี
2.ดูแลติดตามนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสภานักเรียน
จัดประชุมสภานักเรียนระดับประเทศ

ของนักเรียนและโรงเรียน
1. จัดประชุมโรงเรียนปลอดภัยในสถานศึกษา 185 สพท.
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรความปลอดภัยของ สพฐ.
2. จัดทําเกณฑมาตรฐานโรงเรียนปลอดภัยและตัวชี้วัด
3. คัดเลือกโรงเรียนตนแบบ และกําหนดแนวปฏิบัติ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโรงเรียนตนแบบ
5. จัดนิทรรศการและเผยแพรผลงานโรงเรียนนํารองโรงเรียนปลอดภัย
6. ติดตามและประเมินผล
โครงการ สงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
1. โครงการ สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหับเด็กดอยโอกาส
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห/
ราชประชานุเคราะห
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน
โครงการ สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในสถานศึกษา
1) การพัฒนาครูและบุคลากร/การจัดองคความรูดานแผนงาน/
นโยบายและระบบบริหารงบประมาณภาครัฐของสถานศึกษาสังกัด สศศ.
2) การศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศึกษา
สงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน
เฉพาะความพิการและศูนยการศึกษาพิเศษ
4) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาพิเศษ ณ ตางประเทศ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุน รุน 6
จํานวน 240 คนไดเขารวมพัฒนา
เครือขายนักเรียนทุน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
- สพท. 185 เขต และ
สศศ. รวม 390 คน
- สภานักเรียนทุกเขต
มีความคิดสรางสรรค
เขาใจระบอบประชาธิปไตย
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
185 สพท. มีการพัฒนาระบบ
ดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนและโรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุน รุน 6
จํานวน 240 คน ไดเขารวม
พัฒนาเครือขายนักเรียนทุน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สพท. 185 เขต และ สศศ.
เขาใจการดําเนินการ
อํานาจ หนาที่ของสภา
นักเรียน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
185 สพท. มีการพัฒนาระบบ
ดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนและโรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ผูบริหาร 50 คน
ครู 380 คนศส. 50 โรง

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักเรียนดอยโอกาส
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
990 คน
169 หนวยเบิก
93 โรง

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
จํานวนบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนา
ใหมีคุณภาพ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

งบประมาณ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,000,000
500,000

1,105,000
1,105,000

-

3,081,300
3,081,300

-

300,000

300,000

300,000

300,000

7,256,300
257,600
6,998,700

2,050,900
2,050,900

2,875,700
1,175,700
1,700,000

6,903,300
6,540,000

7,921,200
4,999,200

4,081,600
1,523,200

363,300

1,453,000

627,400
1,469,000

1,931,000

รวม

สวนกลาง

1,500,000

-

4,186,300
4,186,300

-

600,000

3,495,900
2,125,000

1,370,900

สพท.

สถานศึกษา

1,500,000

3,081,300
3,081,300

-

600,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สอ.

1,105,000
1,105,000

-

สกก.

600,000

-

สอ.

600,000

12,182,900
3,484,200
8,698,700

2,407,900
707,900
1,700,000

2,149,700
22,402,000
15,187,400

2,149,700
12,786,100
6,942,400

1,816,300

1,816,300

1,998,300

627,400

3,400,000

3,400,000

-

9,775,000
2,776,300
6,998,700

-

9,615,900
8,245,000

1,370,900

-

สพฐ.
สศศ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการใหบริการ เฉพาะครอบครัว
(Individualize Family Service Plan : IFSP)
1. จัดทําคูมือและหลักสูตร
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียน
กิจกรรม โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
1. การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
2. โรงเรียนเรียนรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลออทิสติก
3. พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนตาบอดเรียนรวม
4. พัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและรายวิชาเพิ่มเติมสําหรับ
นักเรียนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมระดับ สพท.และศูนยฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียน
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีปญหาการเรียนรู(LD) ใน
1. อบรมการวินิจฉัยนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูในโรงเรียนที่มี
เด็กกลุมเสี่ยง โดยจัดองคความรู ทักษะการใชแบบวัด IQ และแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. อบรม/พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียน LD โดยการจัดทํา IEP และ IIP
3. วิจัยและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียน LD
4. สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนที่มีนักเรียน LD เรียนรวมจัดทํา
/จัดซื้อสื่อวัสดุทางการศึกษาสําหรับจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ
ดานการอาน-เขียน และการคิดคํานวณนักเรียน LD ที่ผานการคัดกรอง
5. สงเสริมสนับสนุนครูอัตราจางสอนเด็กพิการ
6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
7. ประชุมสัมมนานําเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium)
ของโรงเรียนที่มีเทคนิควิธีการพัฒนาเด็ก LD ดีเดน (Best Practice)
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
จัดสรรเงินใหกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ศูนยการศึกษาพิเศษสังกัด
สศศ. จํานวน 76 คน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
5,000 โรง
ศูนยฯ 76 แหง

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
440 คน

5,800 คน
5,000 เลม
123,000 คน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

229,600

1,292,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
- จํานวนนักเรียน LD
บริหารการพัฒนาทักษะ
การอาน-เขียน
และคิดคํานวณไดเต็ม
ตามศักยภาพของแตละบุคคล
- จํานวนครูและบุคลากร
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนนักเรียน LD

57,902,000

-

5,797,300
82,872,000
1,646,100

5,797,300
24,691,700
1,646,100

21,616,900

21,616,900

21,616,900

567,000

567,000

567,000

2,049,300
174,800

14,554,200
14,554,200

14,956,600
13,842,800

24,170,000
1,646,100

1,113,800

-

800,000

38,683,500

30,475,500

15,295,300

สพท.

สถานศึกษา

2,438,500

16,575,000
16,575,000

319,800
876,400

38,683,500

340,000

หนวยงาน

-

รับผิดชอบ
สศศ.

229,600
2,208,900
914,700
12,599,500
11,403,300

319,800
1,554,700

57,590,200

2,438,500

สวนกลาง

914,700
32,852,100
28,571,800
1,292,000
1,433,600
1,554,700

1,292,000

19,218,500

รวม

229,600
2,208,900

2,208,900

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
- จํานวนโรงเรียน
เรียนรวมทุกตําบลมี
มาตรฐานในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็ก
พิการเรียนรวมกับเด็กปกติ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1.จํานวนเด็กพิการ
2.ผูปกครองเด็กพิการ
3.จํานวนบุคลากรไดรับ
การพัฒนา13,379 คน

ไตรมาส 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
229,600
2,208,900
-

ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ศูนยการศึกษาพิเศษสังกัด
สศศ. จํานวน 76 คน

226 อัตรา
สพท. 185 และศูนยฯ
76 แหง 123,000 คน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. เด็กพิการวัยเรียน 46,114 คน
2. ผูปกครองเด็กพิการ8,750 คน
3. บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ13,379 คน

ไตรมาส 1

งบประมาณ

-

3,677,600
593,500
1,292,000
1,113,800
678,300

58,180,300

สพฐ.
สศศ.

สพฐ.
สศศ.

38,683,500

278,300
521,700

19,558,500
278,300
521,700

340,000
521,700

16,639,000

14,624,500
120,000,000

14,624,500
120,000,000

19,218,500
278,300

สพฐ.
สศศ.(กองทุน)

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

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

1. จัดหาอัตราจางผูสําเร็จการศึกษาใหมหรือตกงาน
วุฒิปริญญาตรีเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนใหสถานศึกษา
2. จัดหาอัตราจางใหสถานศึกษาที่ไมมีลูกจางประจําปฏิบัติงาน
(แทนนักการภารโรง)
3. กิจกรรมจัดสรรจางพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนศึกษาพิเศษ
และศูนยการศึกษาพิเศษ 724 อัตรา/ 5,334 บาท/ 12 เดือน
4. กิจกรรมจัดสรรจางพี่เลี้ยง 952 อัตราๆ ละ 5,334 บ/เดือน
ใหกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนจัดการเรียนรวม

5. กิจกรรมจัดสรรอัตราจางพี่เลี้ยง ใหแกโรงเรียนที่มีนักเรียน
อยูประจํา164 อัตรา/5,334 บาท / 12 เดือน
6.6 กจกรรมจดสรรอตรา
กิจกรรมจัดสรรอัตรา lab
l b bboy ใหแกโรงเรยน
ใหแกโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
จัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร จํานวน 207 แหงๆละ 1 คน จํานวน 200 โรงเรียน
และแหงละ 2 คน จํานวน 7 โรงเรียน
เปนเงิน 21,409,416บาท (214คน*8,337บ.12เดือน)

งบประมาณ

ไตรมาส 4
รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 50โรง
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
จํานวนอัตราจางพี่เลี้ยง
- โรงเรียนศึกษาพิเศษ 43 โรง
เด็กพิการที่ไดรับการบรรจุ
- ศูนยการศึกษาพิเศษ 76 แหง
ตามกําหนด
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ

46,341,792

46,341,792

46,341,792

สศศ.

60,935,616

60,935,616

60,935,616

สศศ.

10,497,312

10,497,312

10,497,312

สนผ.

โรงเรียนที่มีนักเรียนอยูประจํา41โรง

เชิงปริมาณ
เชงปรมาณ
โรงเรียนที่จัด หองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 207 แหง

เชิงปริมาณ
เชงปรมาณ
รอยละของนักเรียนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรไดปฏิบัติ
การทดลองจริง

5 352 354
5,352,354

5 352 354
5,352,354

5 352 354
5,352,354

5 352 354
5,352,354

21 409 416
21,409,416

21 409 416
21,409,416

สวก
สวก.

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
เปาหมาย (ที่ตองการป 54 / จุดเนน)
- เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุมสาระวิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยทุกกลุมตองมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นรอยละ 4 โดยให สพท.ดําเนินการ

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

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

รวมทั้งสิ้น
โครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
1. ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน(5ป) ระยะที่2
(พ.ศ.2553-2562)
1. ประชุมปฏิบัติการเจาหนาที่ดานอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่
2.ประชุุมปฏิฏบัติการจัดทําระบบความตองการครููรายวิชาเอก
3.จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ
4.ดําเนินการประชาสัมพันธและจัดพิมพเอกสารความรวมมือ
2. เสริมสรางความเขมแข็งการบริหารทรัพยาการบุคคล
2.1 ประชุมปฏิบัติการทบทวนการกระจายอํานาจและสรุปผล
การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผานมา
2.2 สพท.จัดทําโครงการสงเสริมธรรมาภิบาลให
องคคณะบุคคลและเจาหนาที่ในเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 พัฒนาประธานและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2.4 สงเสริมการรักษาวินัยและนิติการระดับภูมิภาค (19 กลุม)
และเจาหนาที่ในเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.6ประชุมปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและประเมินผล

2.7 ลงพื้นที่กํากับติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
จัดเก็บขอมูลเชิงประจักษ 4 จุด

เชิงปริมาณ
1.สนับสนุนการผลิตครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปละ 2,500 คน
2.สพฐ.มี
ฐ รายงานความตองการ
ครูรายวิชาเอกในภาพรวม สพฐ.
และจําแนกรายเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงปริมาณ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
185 เขตไดรับการพัฒนา
2. องคคณะบุคคลและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับการพัฒนา

งบประมาณ

ไตรมาส 4
รวม

สวนกลาง

สพท.

892,913,045
237,172,210
548,760

2,009,246,750

828,143,285

894,630,420

5,102,196,800

1,850,464,920

3,123,045,056

1,446,480,310

255,503,470

346,605,410

2,285,761,400

1,299,700,540

986,060,860

548,760

548,720

1,646,240

1,646,240

3,796,150

3,796,150

3,796,150

15,184,600

5,084,600

สถานศึกษา
128,686,824

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สพร.

จํานวนนักศึกษาครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับการสนับสนุน

1.รอยละของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผานการประเมิน
ความเขมแข็งดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับดี
2.รอยละขององคคณะบุคคล
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ไดรับการพัฒนา

3,796,150

10,100,000

สพร.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
1)จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม
2)สํารวจรายชื่อผูรับผิดชอบฐานขอมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระดับ สพท.
3)จัดฝกอบรมการใชโปรแกรมและปรับปรุงฐานขอมูลสาร
สนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบัน
4)ประมวลผลขอมูลสารสนเทศรายบุคคลรายเขตพื้นที่และ
ภาพรวม สพฐ.
5)จัดทํารายงานสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับ
สพท. และรวบรวมจัดทําสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลในภาพรวม สพฐ.
4. พัฒนานโยบายการบริหารอัตรากําลังและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4 1 ประชุ
4.1
ป มปฏบตการปรบปรุ
ป ิ ั ิ ป ั ป งขอมู
 ลการบรหารอตรากาลง
ิ ั ํ ั
ใหเปนปจจุบัน
4.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนานโยบาย และจัดทําแผนบริหาร
อัตรากําลังระดับ สพฐ.
4.3 สนับสนุนงบประมาณจัดทําแผนอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
4.4 ประชุมปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือกํากับติดตาม และจัดทํา
รายงานผลการบริหารอัตรากําลังประจําป
4.5 ลงพื้นที่กํากับติดตามผลการดําเนินงานและจัดเก็บขอมูล
เชิงประจักษ 4 จุด
4.6 จัดทํารายงานผลการการบริหารอัตรากําลังประจําปของ สพฐ.
5. ปรับโครงสรางอัตรากําลังครู
1. พัฒนาหลักเกณฑวิธีการและแนวทางการจัดสรรอัตรากําลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. จางครูผูชวยวุฒิปริญญาตรีปฏิบัติการสอน ในโรงเรียน
ขาดแคลนครู 5,290 อัตรา
3. เตรียมความพรอมและพัฒนาครูผูชวยกอนเขาปฏิบัติหนาที่
4. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
สพท. 4 ภูมิภาค

เชิงปริมาณ
1.บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
จํานวน 500 คน
2.รายงานสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจําป
จํานวน 185 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
สพฐ.มีระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
185 แหงมการจดทาแผนบรหาร
 ี ั ํ
ิ
อัตรากําลังของหนวยงานที่สอด
คลองกับแผนบริหารอัตรากําลัง
ของสพฐ.ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
185 แหงมีแผนบริหารอัตรากําลัง
ของหนวยงานที่สอดคลองกับ
แผนบริหารอัตรากําลังของ สพฐ.

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2,557,500

2,557,500

2,557,500

2,557,500

รวม
10,230,000

สวนกลาง
10,230,000

1,909,300

1,909,300

1,909,300

1,909,400

7,637,300

2,012,300

5,625,000

สพร.

133,660,900

133,660,900

133,660,900

133,661,160

534,643,860

5,411,000

529,232,860

สพร.

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

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาไดรับการจัดสรร
อัตรากําลังครูเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนไมนอยกวา 2,000 แหง
เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ของนักเรียนในโรงเรียนที่ไดรับ
จัดสรรอัตรากําลังครูมีพัฒนาการ
สูงขึ้นไมนอยกวารอยละ 2

งบประมาณ

ไตรมาส 4

สพร.

1.รอยละของบุคลากรที่รับผิดชอบ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได
รับการพัฒนา
2.ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปในภาพรวมระดับ สพฐ.
และรายเขตพื้นที่การศึกษา

1.รอยละของ สพท.ที่แผน
บรหารอตรากาลงสอดคลองกบ
ิ ั ํ ัส
 ั
แผนบริหารอัตรากําลังระดับสพฐ.
2.ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนบริหารอัตรากําลัง
ระดับสพฐ.ระยะ10 ปและแผน
ปฏิบัติการประจําป 2554

1.รอยละที่ลดลงของสถานศึกษา
ที่มีความขาดอัตรากําลังเกิน
รอยละ 30
2.รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยในโรงเรียน
ที่ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังครู

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เชิงปริมาณ
- ครูไดรับทุนการศึกษาตอเนื่อง
จากป2553จํานวน1,000คน
- จัดทุนศึกษาตอป 2554
จํานวน 980 คน
เชิงปริมาณ
ครูทุกกลุมสาระไดรับ
การพัฒนา25,000 คน

สวนกลาง
91,650,000

สพท.

1,167,538,100

1,167,538,100

863,082,150

304,455,950

สพค.

863,082,150

863,082,150

175,000,000
87,500,000
41,955,950
18,331,300
, ,

175,000,000
87,500,000
41,955,950
54,994,100
, ,

27,497,050
, ,

27,497,050
, ,

สวก.

9.การพัฒนาครูดวยระบบ E-Training
1.จัดจางที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดวยระบบ E-Training โดยการสรางระบบ
เครือขายและหลักสูตรฝกอบรมแบบ E-Training
2. ประชุมชี้แจงสํานักงานเขตพื้นที่ 227 คน จํานวน 7 วัน
10. จัดตั้งศูนยประสานงานและเครือขายการพัฒนาวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพครู

เชิงปริมาณ
ครูและผูบริหาร สถานศึกษา
จํานวน 417,889 คนไดรับ
การพัฒนา

23,438,700

23,438,700

378,798,500

269,648,500

สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรบุคคล
ในเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบุคลากรการประเมิน
ผลงานทางวิชาการครู
1. กิจกรรมจัดทําแผนอัตรากําลังครูในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแนวปฏิบัติ วิธีการขั้นตอนและรายละเอียด
การวางแผนอัตรากําลังครูใหผูปฏิบัติงานในสวนกลางและ
ส
ื้ ี่

440,904,100

440,904,100

186,422,100

73,501,080

1,121,500
280,375

1,121,500
280,375

91,650,000

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

การพัฒนา25,000 คน

เชิงปริมาณ
ศึกษานิเทศก 185 สพท.

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรเครือขาย
8,000 คนไดรับการพัฒนา

เชิงปริมาณ
ศึกษานิเทศกมีระบบการนิเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ
จํานวนบุคลากรเครือขาย
และบุคลากรแกนนําที่ไดรับ
การพัฒนา

18,331,300
, ,

18,331,500
, ,

23,438,700
23,000,000

94,699,600

438,700
94,699,600

94,699,600

94,699,700

(งบแลกเปา)
29,222,295
เชิงปริมาณ
เจาหนาที่ในสวนกลาง
และคณะทํางาน รวม 45 คน

เชิงปริมาณ
สพฐ. มีคูมือแนว ปฏิบัติวิธีการ
ขั้นตอน การวางแผนอัตรา
ํ ั ใ ส ศึ สั ั ส

280,375
280,375

54,022,620

63,895,995
841,125

39,281,190

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รวม
91,650,000

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

6.พัฒนาครูดี ครูเกง Master Teacher
1.1 จัดทุนใหครูดี ครูเกงที่มีผลการประเมินในระดับดีศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโทตอเนื่องจากป 2553 (1,000 คน)
1.2 จัดทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ปการศึกษา 2554 (980 คน)
7. ยกระดับคุณภาพครูใหเปนครูดี ครูเกง
มีคุณภาพ คุณธรรม
1. จัดจางที่ปรึกษาในการพัฒนาครูรวมกับเครือขายขาย
สถาบันอุดมศึกษา
2. คาลงทะเบียนกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
2.3 คาที่พัก
2.4 คาเดินทางไปราชการ
8. กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศกแนวใหม

งบประมาณ

ไตรมาส 4

สพค.

สพค.

109,150,000

สพร.

สพฐ.
112,921,020
สพร.
สพร.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

2. การสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ดําเนินการคัดเลือก
4. ประกาศผลการคัดเลือก
5. จัดผูผานการคัดเลือกไดดํารงตําแหนงที่ สพท.ตางๆ
6.6 เสนอ ก.ค.ศ.
ก ค ศ ขออนุ
ขออนมัมตตการบรรจุ
ิการบรรจแล
และแตงตง
แตงตั้ง
7. บรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกและผานการพัฒนา
3. การสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ
1. สพฐ.ดําเนินการจัดสอบภาค ก
2. สพท. และ สศศ. ดําเนินการจัดสอบภาค ข และภาค ค

4. การสอบคัดเลือกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก

เชิงปริมาณ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการ
วางแผนอัตรากําลังครูใน
สถานศึกษาทั้งในสวนกลาง
และ สพท. 185 เขต
เชิงปริมาณ
ผูมีคุณสมบัติที่มาสมัคร
ประมาณ 1,200 คน

เชิงปริมาณ
2. สพฐ. และสพท. 185 เขต มี
แผนอัตรากําลังใชประกอบการ
บริหารงานบุคคลของ สพฐ.

841,125

เชิงปริมาณ
แตงตั้งไดครบตามกรอบอัตรา
กําลังที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
- เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
- กระบวนการ สรรหา ชัดเจน
โปรงใส ตรวจสอบได

251,600

2,537,400

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
จํานวนผูสมัครประมาณ40,000 คน จํานวนผูสอบคัดเลือกไดครบ
ตามจํานวนตําแหนงที่วาง
เชิงคุณภาพ
สามารถแตงตั้งผูผานการคัดเลือก
ใหดํารงตําแหนงที่วางไดครบ
ทุกตําแหนง
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มีผูสมัครสอบประมาณ 3,500 คน สรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่
ครบตามจํานวนตําแหนงที่วาง
แตละ สพท
เชิงคุณภาพ
สรรหาบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในตําแหนง
ศึกษานิเทศก

2,537,700

2,537,400

สวนกลาง
841,125

251,600

503,200

503,200

2,537,400

10,149,900

2,975,050

7,174,850

สพร.

514,930

3,957,070

สพร.

2,537,700

1,118,000

2,537,400

2,537,400

2,537,400

2,537,700
7,612,200

1,118,000

1,118,000

1,118,000

4,472,000

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รวม
841,125

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

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ขั้นตอนและรายละเอียดการวางแผนและการจัดทําแผนอัตรา
อัตรากําลังครูในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

งบประมาณ

ไตรมาส 4

สพร.

สพร.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

5. การสอบคัดเลือกครูอัตราจางพนักงานราชการครูสอน
ศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
วิธีดําเนินการ
สพท.ดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนดโดยการสอบขอเขียนสัมภาษณ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
6. การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย
1. วางแผนดําเนินการสอบแขงขัน
2. จัดประชุมชี้แจงใหคําแนะนําและแนวทางในการดําเนิน
การสอบแก ผอ.สพท.รอง ผอ.สพท.และ หน.กลุมบริหาร
งานบคคลของ
งานบุ
คคลของ สพท
สพท.ทเปนหนวยสอบ
ที่เปนหนวยสอบ
3. สพท.ดําเนินการจัดสอบแขงขัน
4. สพฐ.แตงตั้งคณะทํางานติดตามการดําเนินการสอบแขงขัน
ของ สพท.
5. สพฐ.จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
การสอบแขงขันใหแก สพท.
7. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
1. จัดทําประกาศรับสมัคร
2. ดําเนินการรับสมัคร
3. ดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ
4.ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
5. จัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร
8. การสรรหาลูกจางชั่วคราว
วิธีดําเนินการ
1. จัดทําประกาศรับสมัคร
2. ดําเนินการรับสมัคร
3. ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีทดสอบและสัมภาษณ
4. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก
5 ดําเนินการจางและทําสัญญาจาง

เชิงปริมาณ
1. สรรหาบุคคลมาบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงครูผูชวย ในสัดสวน
รอยละ 25 ของอัตราเกษียณอายุ
ที่ไดรับจัดสรรคืน
2. ผูสมัครสอบประมาณ13,000 คน

เชิงปริมาณ
ไดบุคคลเพื่อปฏิบัติการสอนใน
ตามสัดสวนรอยละ 25ของ
อัตราการเกษียณอายุที่ไดรับ
จัดสรรคืน

เชิงปริมาณ
จํานวนผูสมัครสอบ
ประมาณ 70,000 คน

เชิงปริมาณ
จํานวนผูสอบแขงขันไดครบ
ตามจํานวนตําแหนงที่วาง

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

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

873,800

358,900

2,621,700

2,621,600

14,450,000

358,900
เชิงคุณภาพ
มีผส อบแขงขนไดขนบญช
มผู
อบแขงขันไดขึ้นบัญชี
ครบทุกกลุมวิชาเอก ที่ประกาศ
สอบ

งบประมาณ

ไตรมาส 4

14,450,000

รวม
6,117,100

สวนกลาง
6,117,100

14,808,900

358,900

358,900

358,900

14,450,000

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สพร.

14,450,000

สพร.

14,450,000

เชิงปริมาณ
จํานวนผูสมัครสอบ
ประมาณ 500 คน

เชิงปริมาณ
จํานวนผูไดรับการสรรหาและ
เลือกสรรครบตามจํานวน
ครบตามจํานวน

22,650

22,650

45,300

45,300

สพร.

เชิงปริมาณ
จํานวนผูสมัครสอบ
ประมาณ 500 คน

เชิงปริมาณ
จํานวนผูไดรับการสรรหาและ
เลือกสรรครบตามจํานวน
ตําแหนงที่วาง
เชิงคุณภาพ
ผูไดรับการคัดเลือกไดรับการ
จัดจางครบตามตําแหนงวาง

23,400

23,400

46,800

46,800

สพร.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
จํานวนขาราชการ สพฐ.ที่ผาน
การประเมินบุคคลและ
ผลงานไดรับการเลื่อน(แตงตั้ง)
ใหดํารงตําแหนง/ระดับที่สูงขึ้น

231,000

231,000

231,000

231,200

รวม
924,200

เชิงปริมาณ
ขาราชการครูไดรับการประเมิน
วิทยฐานะภายในระยะเวลาที่
กําหนดในรอบการเสนอขอ
ประจําทุกปทุกคน

21,834,770

21,834,770

21,834,770

21,834,790

87,339,100

12 611 000
12,611,000

6 305 400
6,305,400

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

9. การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
พลเรือนสามัญสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี

10. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินและ
ฝายเลขานุการ เขตพื้นที่การศึกษา
2. วิเคราะหขอมูลและจัดสรรงบประมาณ
3. เสนอแตงตั้งกรรมการฯเพิ่มเติม
11 การฝกอบรมหลกสู
11.
การฝกอบรมหลักสตรการดํ
ตรการดาเนนการทางวนยสาหรบ
าเนินการทางวินัยสําหรับ
ผูจะเปนกรรมการสอบสวน (หลักสูตรเรงรัดของ ก.ค.ศ.)
และจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานวินัยสําหรับ สพฐ. สพท.
และสถานศึกษา
กิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง
1.1 จนท.ผูปฏิบัติงาน สพฐ. 30 คน
1.2 บุคลากรใน สพท. ๆ ละ 10 คน 185 เขต
รวม 1,850 คน
12. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําบัญชีถือจายอัตรา
เงินเดือนและอัตราคาจางประจําป
วิธีการ การบรรยาย หรือถายทอดความรูหลักวิชาการ วิธีการ
ปฏิบัติโดยวิทยากรและลงมือปฏิบัติ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ครอง
ตําแหนงทางวิชาการในสพฐ.
(สวนกลาง)ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ที่จะเสนอผลงานไดประมาณ
200 คน
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูฯไดรับการประเมิน
วิทยฐานะทุกคนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด สพท. 185 เขต

งบประมาณ

ไตรมาส 4

เชิงปริมาณ
เชงปรมาณ
ผูเขาอบรม 1,850 คน
(จาก สพท. และ สถานศึกษา
สพท.ละ 10 คน)

เชิงคณภาพ
เชงคุ
ณภาพ
- ผูเขารับการพัฒนามีความ
ตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารงาน
บุคคล
- ผูเขารับการอบรม
รอยละ 80มีทักษะในการปฏิบัติ
งานมากขึ้นมีทัศนคติที่ดีตอ
หนวยงานมีเครือขายในการปฏิบัติ
งานและพัฒนางาน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
เจาหนาที่ สพท.และสวนกลาง
เจาหนาที่ สพท.และสวนกลาง
รวม 215 คน
สามารถนําแนวปฏิบัติไปใชได
อยางถูกตองและสามารถนําผล
เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่ สพท.และสวนกลาง
มาประมวลสงกรมบัญชีกลาง
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการตั้ง ไดทันตามเวลาที่กําหนด
เงินเพื่อขอถือจายอัตราเงินเดือน
และอัตราคาจางคาจาง ตามแนวทาง
การเลื่อนเงินเดือนใหม

1,218,500

สวนกลาง
924,200

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สพร.

87,339,100

สพร.

18 916 400
18,916,400

18 916 400
18,916,400

สพร
สพร.

1,218,500

1,218,500

สพร.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

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

13. โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง
วิธีดําเนินการ : การบรรยาย หรือถายทอด ความรูหลักวิชาการ
โดยวิทยากร,การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูเขารวมประชุม

14. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล
สพท./สพร. (สพท./สพร. สัญจร)
วิธีดําเนินการ
1.1 เสนอขออนุ
เสนอขออนมัมตตโครงการ
ิโครงการ
2. แจง ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท.ทราบ
3. ให สพท.และสถานศึกษาจัดใหผูเขารวมโครงการเพิ่มเติมได
โดยให สพท และสถานศึกษาสนับสนุนคาอาหารอาหารวาง
และเครื่องดื่ม
4. จัดประชุมสัมมนา
5. การประเมินผลโครงการ
6. การรายงานโครงการ
15. โครงการอบรมกฏหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ
เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ดําเนินการโดยการบรรยายใหความรู และจัดกลุมฝกปฏิบัติงาน
โดยจัดดําเนินกิจกรรม รวม 3 หลักสูตร แบงตามกลุมเปาหมาย
ที่ปฏิบัติงาน
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ
- หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง
- หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
- หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง

เชิงปริมาณ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง
รวม 185เขต(สพท.+สศศ.)
เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ มีความรู
ความเขาใจแนวปฏิบัติในการเลื่อน
เงินเดือน

เชิงปริมาณ
รอยละของ เจาหนาที่
ระดับปฏิบัติ มีความรู ความ
เขาใจวิธีการเลื่อนเงินเดือน
เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติสามารถ
นําแนวปฏิบัติไปใชไดอยาง
ถูกตองและดําเนินการไดตาม
เวลาที่กําหนด
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- เอกสาร 5,300 เลม
ผูเขารับการอบรมมีทัศนคติ
- ผูเขาอบรม 5,180 คน
ที่ดีตอหนวยงานและมีคูมือ
- ผูผเขขารบการพฒนาไมนอยกวา
ารับการพัฒนาไมนอยกวา ในการดาเนนงานพฒนาทกษะ
ในการดําเนินงานพัฒนาทักษ
รอยละ80มีทักษะในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานดานบริหาร
มากขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน งานบุคคลไดในทุกงาน
มีความเปนเอกภาพและมีเครือขาย
ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน

เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากร
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามระบบ
ทางการศึกษาเขารับการอบรม
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ประมาณ 200 คน
เชิงคุณภาพ
- สงเสริมใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรูดาน
กฏหมายดานคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ สราง
บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ

804,700

1,293,000

1,293,100

229,800

งบประมาณ

ไตรมาส 4

229,800

รวม
804,700

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

804,700

สพร.

2,586,100

2,586,100

สพร.

459,600

459,600

สพร.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

409,700

รวม
819,400

สวนกลาง
819,400

1,308,400

1,308,400

1,308,500

3,925,300

3,925,300

สพค.

พัฒนาหลักสูตร

6,530,800

6,530,800

6,530,900

19,592,500

19,592,500

สพค.

250,000

389,500

250,000

250,000

1,139,500

1,139,500

สพค.

เชิงปริมาณ
ผูมีคุณสมบัติที่มาสมัคร
ประมาณ 1,200 คน

เชิงปริมาณ
แตงตั้งไดครบตามกรอบ
อัตรากําลังที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
กระบวนการสรรหาชัดเจน
โปรงใสตรวจสอบได

เชิงปริมาณ
ขาราชการครแล
ขาราชการครู
และบุบคลากรทางการ
คลากรทางการ
ศึกษา ที่ผานการคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกสังกัด
สพท.ทั่วประเทศจํานวน 400 คน
เชิงปริมาณ
1. ผอ.สถานศึกษาจํานวน1,000 คน
2. รองผอ.สถานศึกษา
จํานวน 1,000 คน

เชิงปริมาณ
ผานการอบรมจํานวน 400 คน
ผานการอบรมจานวน
ตามเกณฑ

เตรียมหลักสูตร

เชิงปริมาณ
ผานการอบรม
จํานวน 2,000 คน

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ
สพท.ละ 1 คน
สสศ. 1 คน
รวม 186 คน

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

409,700

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

16. การสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญสวนกลางสพฐ. และ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
1.ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3.ดําเนินการคัดเลือก
4. ประกาศผลการคัดเลือก
5. จัดผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่ สพท.ตาง ๆ
6.เสนอ ก.ค.ศ. ขออนุมัติการบรรจุและแตงตั้งผูผานการ
คัดเลือกลงในตําแหนงที่วาง
7. บรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกและผานการการพัฒนา
17. พัฒนาขาราชครูและบุคลากรกอนแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
ใหดารงตาแหนงศกษานเทศก
1. อบรมสมรรถนะ 7 วัน
2. ฝกงาน 20 วัน
3.นําเสนอผลงาน 3 วัน
18. พัฒนาครูบุคลากรสถานศึกษา กอนแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผอ.สถานศึกษา และรองผอ.สถานศึกษา
- พัฒนาตามหลักสูตร 30 วัน 180 ชั่วโมง
- การฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ปฏิบัติจริง
19. โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554
- กิจกรรม
1. ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผูสอน
2. สพท.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
3. สพฐ.ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อ
4. สพฐ.ยกยองเชิดชูเกียรติผูไดรับรางวัล ในวันครูที่ 16 มกราคม
5. เผยแพรผลงานผูไดรับรางวัลเพื่อเปนแบบอยางการทําความดี
6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผูไดรับรางวัล

งบประมาณ

ไตรมาส 4

สพร.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เชิงปริมาณ
สามารถสราง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหกับ
ขาราชการลูกจางประจําที่
ปฏิบัติงานในสพฐ.(สวนกลาง)
และบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานบน สพท. ใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ
เสียสละ จนเกิดผลดีแกราชการ
และผูมาติดตอ

200,000

284,000

200,000

200,000

รวม
884,000

สวนกลาง
884,000

เชิงปริมาณ

1,000,000

1,410,200

1,000,000

1,000,000

4,410,200

4,410,200

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

20. โครงการ"สพฐ.ดีเดน" ครั้งที่ 5
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แจง สพท. ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
3. แจงสํานักใน สพฐ. ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกสง สพค.
4. สพฐ. ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกในระดับสํานัก
5. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกในระดับสํานัก
6. สพท. สรรหาและคัดเลือก เพื่อแจงผลไปที่สพท. เขต 1
7. สพท. เขต 1 คัดเลือกในระดับจังหวัด ใหได 4 กลุมๆละ 1 คน
8. สพฐ. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจากเอกสาร
ที่จังหวัดสงมา
9. คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและดูจากสภาพจริง
10. สพฐ.ประกาศรายชื่อ "บุคลากร สพฐ. ดีเดน"และแจง สพท.
11 ผูผไดดรบรางวล
11.
รับรางวัล เขารบรางวลเขมเชดชู
เขารับรางวัลเข็มเชิดชเกี
เกยรตโลรางวล
ยรติโลรางวัล
และเกียรติบัตรจาก รมว.ศธ. ในวันครูที่ 16 มกราคม 2554
ณ หอประชุมคุรุสภา
21. โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณ
และจิตวิญญาณครู"
1. สพฐ.แจงสพท.สรรหาครูผูสอนหรือผูบริหารสถานศึกษา
ทั้งภาคราชการและเอกชน ที่ปฏิบัติงานในชุมชน สังคมที่มี
ความแตกตางทางภาษาวัฒนธรรม มีปญหาภัยทางสังคม
หรือความมั่นคงของประเทศ ในรูปของคณะกรรมการตั้งแต
ระดับ สพท. และระดับจังหวัด
2. จังหวัดคัดเลือก และเสนอผูมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด
3. สพฐ. เสนอศธ. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตรวจสอบ
สภาพจริงจาก 4 ภูมิภาค และคัดเลือกภาคละ 1 คน รวม 4 คน
4. สพฐ.ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล ไดแก
เงินสด เสมาทองคําโลรางวัลและเกียรติบัตร
จากนายกรัฐมนตรีในวันครูที่ 16 มกราคม 2554
5. เผยแพรผลงาน เพื่อเปนแบบอยางในการทําความดี
6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผูไดรับรางวัล

เชิงปริมาณ
- รางวัลระดับประเทศ
4 กลุมๆละ 1 คนรวม 4 คน
- รางวัลระดับจังหวัด
จังหวัดละ 4 ระดับๆละ 1 คน
76 จังหวัด รวม 304 คน และ
สวนกลาง (สพฐ.) 1 คน
รวม 305 คน

เชิงปริมาณ
ระดับประเทศ จาก 4 ภาค
ภาคละ 1 คน รวม 4 คน
ระดับจังหวัดๆ ละ 1 คน
76 จังหวัด รวมทั้งหมด 76 คน

งบประมาณ

ไตรมาส 4

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สพค.

สพค.

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

23. สัมนารอง ผอ. สพท.และ ผอ.กลุมใน สพท.
ประชุมสัมมนา ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สพท.ใหมีมาตรฐาน
ตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

24. ฝกอบรมหลักสูตรที่ กพ.กําหนด วปอ.นปส.
และหนวยงานภายนอกเปนผูจัด
จัดสงผูบริหารระดับสูงเขารับการพัฒนาจากหนวยงานภายนอก

โครงการเตรียมความพรอมสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพ
โครงการคืนครูใหนักเรียน
1. กิจกรรมจัดสรรอัตราจางวุฒิปริญญาตรีเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนการสอนใหโรงเรียน14,532 อัตรา/8,337 บาท/เดือน
2. กิจกรรมจัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
ใหโรงเรียน 8,745 อัตรา/ 5,334 บาท/ เดือน

เชิงปริมาณ
1. ที่ปรึกษา / ผอ.สํานัก /
ผูเชี่ยวชาญ ทุกคน
2. รองผอ.สํานัก /
หน.กลุม ในสพฐ.ทุกคน
3.จนท.สังกัดสํานักละ 5 คน
เชิงปริมาณ
รองผอ.สพท.ทุกคน
ผอ.กลุมในสพท.ทุกคน
และผอ.สกม.ทุกคน
รวม 3,400 คน

เชิงคุณภาพ
จํานวนผูปฏิบัติงานที่มีการ
ขยายผลไปสูการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ

เชิงคุณภาพ
- บุคคลกรปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ตามเกณฑที่กําหนด
- จํานวน สพท.มีมาตรฐาน
ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
กิจการภาครัฐ(PMQA)
กจการภาครฐ(PMQA)
ตามเกณฑที่กําหนด
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ผูบริหารระดับสูง ประมาณ 5 ทาน จํานวนผูบริหารที่ไดเขารับ
การพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารที่ไดเขารับการพัฒนา
ปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพแบบมุงผลสัมฤทธิ์
(งบแลกเปา)

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1. จัดหาอัตราจางวุฒิปริญญาตรีให ลดความขาดครูในภาพรวมได
กับสถานศึกษาจํานวน14,532 อัตรา รอยละ 30
2. จัดหาอัตราจางใหสถานศึกษา
เพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
จํานวน 8,745 อัตรา

340,300

211,650

750,000

750,000

1,475,500

1,475,500

211,650

211,650

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รวม
1,840,300

สวนกลาง
1,840,300

500,000

3,451,000

3,451,000

สพค.

211,650

846,600

846,600

สพค.

36,359,200

36,359,200

สพฐ.

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

22. ฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
ผูบริหารและบุคคลากรใน สพฐ.

งบประมาณ

ไตรมาส 4

สพค.

626,518,540
363,453,976

508,743,820
363,453,976

508,743,820
363,453,976

508,743,820
363,453,976

2,152,750,000
1,453,815,904

2,024,063,176
1,453,815,904

สพร.

139,937,490

139,937,490

139,937,490

139,937,490

559,749,960

559,749,960

สพร.

128,686,824

โครงการ /กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

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

1. จัดหาอัตราจางผูสําเร็จการศึกษาใหมหรือตกงาน
วุฒิปริญญาตรีเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนใหสถานศึกษา
2. จัดหาอัตราจางใหสถานศึกษาที่ไมมีลูกจางประจําปฏิบัติงาน
(แทนนักการภารโรง)
3. กิจกรรมจัดสรรจางพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนศึกษาพิเศษ
และศูนยการศึกษาพิเศษ 724 อัตรา/ 5,334 บาท/ 12 เดือน
4. กิจกรรมจัดสรรจางพี่เลี้ยง 952 อัตราๆ ละ 5,334 บ/เดือน
ใหกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนจัดการเรียนรวม

5. กิจกรรมจัดสรรอัตราจางพี่เลี้ยง ใหแกโรงเรียนที่มีนักเรียน
อยูประจํา164 อัตรา/5,334 บาท / 12 เดือน
6.6 กจกรรมจดสรรอตรา
กิจกรรมจัดสรรอัตรา lab
l b bboy ใหแกโรงเรยน
ใหแกโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
จัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร จํานวน 207 แหงๆละ 1 คน จํานวน 200 โรงเรียน
และแหงละ 2 คน จํานวน 7 โรงเรียน
เปนเงิน 21,409,416บาท (214คน*8,337บ.12เดือน)

งบประมาณ

ไตรมาส 4
รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 50โรง
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
จํานวนอัตราจางพี่เลี้ยง
- โรงเรียนศึกษาพิเศษ 43 โรง
เด็กพิการที่ไดรับการบรรจุ
- ศูนยการศึกษาพิเศษ 76 แหง
ตามกําหนด
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ

46,341,792

46,341,792

46,341,792

สศศ.

60,935,616

60,935,616

60,935,616

สศศ.

10,497,312

10,497,312

10,497,312

สนผ.

โรงเรียนที่มีนักเรียนอยูประจํา41โรง

เชิงปริมาณ
เชงปรมาณ
โรงเรียนที่จัด หองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 207 แหง

เชิงปริมาณ
เชงปรมาณ
รอยละของนักเรียนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรไดปฏิบัติ
การทดลองจริง

5 352 354
5,352,354

5 352 354
5,352,354

5 352 354
5,352,354

5 352 354
5,352,354

21 409 416
21,409,416

21 409 416
21,409,416

สวก
สวก.

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
เปาหมาย (ที่ตองการป 54/จุดเนน)
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุม 5 กลุมสาระวิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยทุกกลุมตองมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นรอยละ 4 โดยให สพท.ดําเนินการ
2. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใหผานการรับรองมาตรฐาน โดยใชผลประเมินคุณภาพภายนอกมาเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อใหผานการรับรองมาตรฐานตอไป
3. ยกระดับ สพท. ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

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

รวมกลยุทธที่ 5
โครงการ : สรางเสริมความเขมแข็งใหองคคณะบุคคล
สพท. และระบบการติดตามเพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจ
โครงการ : ประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
กิจกรรมหลัก 1 : การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับการประเมินรอบที่ 3
กิจกรรมหลัก 2: สงเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

- 185 สพท.

- สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.สถานศึกษาทุกแหง
2.สพท.ทุกแหง
3.สถานศึกษาที่ผานการรับรอง
จากสมศ.รอบ 2

- สพฐ.ไดมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
1.สถานศึกษาอยางนอยรอยละ 60
นําระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงฯไปเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการคุณภาพ
อยางตอเนื่อง
2.สถานศึกษาที่ไมผานการรับรอง
รอบ 2 อยางนอยรอยละ 80 มี
คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเพิ่มขึ้น 0.50
3.เครือขายการบริหารจัดการคุณภาพ
อยางนอยเขตพื้นที่การศึกษาละ 1
เครือขาย มีความเขมแข็งใน
การสงเสริมการบริหารจัดการ

2,715,055,450
246,784,100

622,364,800

18,397,650

16,302,800

16,302,800

1,440,500

1,440,500

1,440,500

2,094,850

106,229,800

94,443,150

รวม

สวนกลาง

สพท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สถานศึกษา

3,625,909,300
246,784,100

283,327,400
-

571,951,100
246,784,100

2,770,630,800
-

18,397,950

69,401,200

25,734,500

43,666,700

1,440,700

5,762,200

2,566,200

3,196,000

-

สทศ.

2,094,850

4,189,700

258,400

3,931,300

-

สทศ.

-

สนผ.

สทศ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

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

กิจกรรมหลัก 3 : การคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหลัก 4 : สรางความเขมแข็งดานการวัดและ
ประเมินผูเรียนเพื่อการประกันคุณภาพ

กิจกรรมหลัก 5: จัดทําคลังเครื่องมือมาตรฐาน
เพื่อการใหบริการ

กิจกรรมหลัก 6: สนับสนุนเขตพื้นที่ดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

1.จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่มีความประพฤติดี และ
ผลการเรียนดี และผานการคัดเลือก
เพื่อเขารับรางวัลพระราชทาน
จํานวน 117 คน
2.ไดสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ไดมาตรฐานดีเดน จํานวน 117 แหง
- เพื่อสรางความเขมแข็งในระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.ไดเครื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพ
ตามจุดหมาย และมาตรฐานหลักสูตร
ทุกรายการ
2.ไดพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่
อยางไดผล มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใชโปรแกรมได และไดพัฒนา
ฐานขอมูลคลังเครื่องมือใหมีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางถูกตอง
1. ประเมินนักเรียน ชั้น ป.3 จํานวน
800,000 คน ป.6 จํานวน 800,000 คน
ม.3 จํานวน 600,000 คน ตามมาตรฐาน
ของการสอบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
2. ไดประมวลผลและรายงานผล
การประเมินนักเรียน ป.3จํานวน
800,000 คน ป.6 จํานวน 800,000 คน

รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. จํานวน นร.ที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน 117 คน รางวัลชมเชย
234 คน
2. จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน 117 แหง รางวัลชมเชย
234 แหง

2,010,100

2,010,100

2,010,100

2,010,300

8,040,600

804,500

7,236,100

-

สทศ.

- เขตพื้นที่การศึกษาประเมินของ
นักเรียนชั้น ป.2 , ป.5 และ ม.2
ระดับรายบุคคลระดับโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับประเทศ
1. จํานวนเครื่องมือที่มีมาตรฐานที่มี
คุณภาพ ตามจุดหมาย และมาตรฐาน
หลักสูตร ทุกรายการ
2. จํานวนบุคลากรของเขตพื้นที่ที่มี
ความรูความสามารถใชโปรแกรมได
และจํานวนขอมูลในคลังเครื่องมือ
ที่ถูกตอง

2,905,500

2,905,500

2,905,500

2,905,300

11,621,800

9,436,400

2,185,400

-

สทศ.

2,357,000

2,357,000

2,357,000

2,357,200

9,428,200

9,428,200

-

-

สทศ.

1. นักเรียนเขารับการประเมิน
ชั้น ป.3 จํานวน 800,000 คน ป.6
จํานวน 800,000 คน และม.3 จํานวน
600,000 คน ในมาตรฐานเดียวกัน
2.รายงานผลการประเมินที่ถูกตอง
สมบูรณ

6,288,700

6,288,700

6,288,700

6,288,700

25,154,800

2,416,600

22,738,200

-

สทศ.

1,301,000

1,301,000

1,301,000

1,300,900

5,203,900

824,200

4,379,700

ม.3 จํานวน 600,000 คน
กิจกรรมหลัก 7 : พัฒนามาตรฐานกลางการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษาเพื่อการประกัน
การจบหลักสูตรของผูเรียนและการศึกษาตอ

สทศ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

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

โครงการ : สงเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา นําระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงฯไปเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการคุณภาพ

1.สถานศึกษาทุกแหง
2.สพท.ทุกแหง
3.สถานศึกษาที่ผานการรับรอง
จากสมศ.รอบ 2

โครงการ : สรางความเขมแข็งดานการวัดและ

- เพื่อสรางความเขมแข็งในระบบ

ประเมินผูเรียนเพื่อการประกันคุณภาพใชขอมูล
ยอนกลับในการพัฒนารายบุคคล ชั้น ป.2,ป.5
และ ม.2

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาได
ขอมูล นร.เปนรายบุคคลไดขอมูล
สารสนเทศที่สามารถใหขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ที่ไดมาตรฐานเดียวกัน
1. ไดประเมินนักเรียนชั้นป.3 จํานวน
800,000 คน ป.6จํานวน 800,000คน
ม.3 จํานวน 600,000 คนตามมาตรฐาน
2. ไดประมวลผลและรายงานผล
การประเมินนักเรียน ป.3 จํานวน
800,000 คน ป.6 จํานวน 800,000คน
ม.3จํานวน 600,000 คน

โครงการ : สนับสนุนเขตพื้นที่ดําเนินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง (ชั้น
ป.3 กลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาคปฏิบัติอาน เขียน คิดคํานวณ จํานวน
800,000 คน ชั้น ป.6 ในการอานคลอง เขียนคลอง
คิดแกโจทยปญหาได และทักษะการคิด จํานวน
800,000 คน ประเมินนักเรียนชั้น ป. 3 ความถนัด

1.สถานศึกษาอยางนอยรอยละ 60
นําระบบการประกันคุณภาพภายใน
ไปใชบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
2.สถานศึกษาที่ไมผานการรับรอง รอบ
2 อยางนอยรอยละ80 มีคาเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น 0.50
3.เครือขายการบริหารจัดการคุณภาพ
เขตละ 1 เครือขาย
- เขตพื้นที่การศึกษาประเมินของ

6,937,700

รวม

6,937,800

13,875,500

สวนกลาง
555,500

สพท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สถานศึกษา

13,320,000

สทศ.

4,393,700

4,393,700

4,393,700

4,393,900

17,575,000

-

17,575,000

สทศ.

8,753,600

8,753,600

8,753,500

8,753,500

35,014,200

-

35,014,200

สทศ.

นักเรียน ชั้นป.2 ป.5และม.2 ระดับ
รายบุคคล ระดับ ร.ร.ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับประเทศ

1. นักเรียนเขารับการประเมิน ป.3
จํานวน 800,000 คน ป.6 จํานวน
800,000 คน และ ม.3 จํานวน
600,000 คน ในมาตรฐานเดียวกัน
2.รายงานผลการประเมินที่ถูกตอง
สมบูรณ

ทางการเรียนอาน คิดวิเคราะห เขียน 600,000 คน)

โครงการ : สงเสริมการจัดการแผน โครงการ
เพื่อสรางความเขมแข็งใหสพท.และสถานศึกษา
- ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554
- จัดสรรเพื่อใหสพท. 185 เขต /ศูนย 41 ศูนย
ดําเนินการเกี่ยวกับแผน/โครงการ
- จัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําป 2554
จํานวน 1,000 เลม

- สพท. 185 เขต /ศูนยประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย
/ สํานักงานสวนกลาง 17 สํานัก

4,962,700

4,962,700

4,962,700

1,911,200

1,911,200

2,881,500

2,881,500

170,000

170,000

-

-

สนผ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

งบประมาณ

ไตรมาส3

ไตรมาส4

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

โครงการ :พัฒนาประสิทธิภาพงบประมาณของ สพฐ.
โครงการ : พัฒนาระบบควบคุมภายใน
1. การประชุมจัดทํารายงานติดตามประเมินผล
- รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของ สพฐ.
การควบคุมภายในของ สพฐ.
2. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สพป.และสถานศึกษา
3. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สพม. และ สพป.
4. การติดตามผลการดําเนินงานระบบควบคุม
ภายในของ สพท.และสถานศึกษา
5. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ สพท.และสถานศึกษา
โครงการ : ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป 2554
โครงการพัฒนาระบบคลังและสินทรัพยของสพฐ.
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือ
การจัดทํางบการเงินตามระบบ GFMIS
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํางบการเงิน
ในระบบ GFMIS ของ สพท. 185 เขต/ 158 หนวย
กิจกรรมที่ 3 อบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
ผาน Web Online จํานวน 3 ระบบ ระบบเบิกจาย
ระบบบัญชีแยกประเภทระบบสินทรัพยถาวร
โครงการที่ 2 พัฒนาโปรแกรมระบบเงินเดือนของสพฐ.
กิจกรรม : 1 - คาจางพัฒนาโปรแกรม
- ฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงาน

- รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในสงให สตง.
รมว.ศธ.และคตป.
- บุคลากรในสังกัด สพป.และ
- รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม
สถานศึกษาทั้ง 183 เขต
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน
- บุคลากรในสังกัด สพม.และ สพป. - รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม
ทั้ง 84 เขต
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
- จํานวน สพป./สถานศึกษาที่ติดตาม - รอยละของ สพป./สถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ที่ไดรับการติดตาม
- บุคลากรในสังกัด สพท.และ
- รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม
สถานศึกษาทั้ง 185 เขต
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน
- ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

เชิงปริมาณ
- ตัวแทน สพท./สวนกลาง 30 คน
- สพท. 185 เขต/158 หนวย
หนวยละ 2 คน รวม 686
- โรงเรียนหนวยเบิก 158 โรง ๆละ 2
คน จํานวน 316 คน/สวนกลาง
24 คน รวม 340 คน

เชิงปริมาณ
- สพท. /สวนกลาง จํานวน 30 คน
- สพท. 185 เขต/158 หนวย
หนวยละ 2 คน รวม 686 คน
- โรงเรียนหนวยเบิก158 โรง ๆละ 2
คน จํานวน 316 คน/สวนกลาง
24 คน รวม 340 คน

- ขาราชการสังกัด สพฐ.สวนกลาง

- ขาราชการสังกัด สพฐ.สวนกลาง

411,900
25,500
25,500

412,000
-

412,000
4,768,000

412,000
64,000

855,500

212,500

64,000

รวม

สพท.

สวนกลาง

สถานศึกษา

1,647,900
4,857,500
25,500

1,647,900
302,000
25,500

4,555,500
-

-

สนผ.
สอ.
สอ.

855,500

-

855,500

-

สอ.

212,500

212,500

-

-

สอ.

64,000

64,000

-

-

สอ.

3,700,000

3,700,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

3,700,000

สอ.

362,600

362,600

362,600

362,800

1,450,600

1,450,600

-

-

สอ.

376,500
-

940,700
556,400

5,163,800
4,949,600

130,500
-

6,611,500
5,506,000

6,611,500
5,506,000

-

-

สคส.
สคส.

556,400

556,400

556,400

-

253,200
253,200

-

-

สคส.

3,331,400

3,331,400

3,331,400

สคส.

1,618,200

1,618,200

1,618,200

สคส.

253,200
253,200

253,200
253,200

-

-

-

-

สคส.
สคส.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

งบประมาณ

ไตรมาส3

ไตรมาส4

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

โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา/สพท.
กิจกรรม : 1 จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
กิจกรรม : 2 คัดสรรผลงานการใชที่ดินของสถานศึกษา
ในสังกัด โดยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
กิจกรรม : 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย
การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
กิจกรรม: 4 โครงการวิจัยการจัดซื้อโตะ-เกาอี้
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3. สงเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

4. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
5. สงเสริมการมีสวนรวมและการบริการ

376,500
- ผูรับผิดชอบงานดานการจัดซื้อ
จัดจาง
- สถานศึกษาในสังกัด

- ผูรับผิดชอบงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง
- สถานศึกษาในสังกัด

- สถานศึกษาในสังกัด

- สถานศึกษาในสังกัด

131,800

- สพท. และสถานศึกษาในสังกัด
- สถานศึกษา สพท.และสพฐ.

- สพท.และสถานศึกษาในสังกัด
- สถานศึกษา สพท.และสพฐ.

244,700

- หนวยงานสังกัด สพฐ ระดับสํานัก
จํานวน 17 สํานัก และระดับ สพท.
จํานวน 185 เขต

- รอยละ 100 ของหนวยงานสังกัด
สพฐ. สามารถปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ รวมทั้งสามารถปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 บรรลุตาม
เปาหมาย โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.0000
คะแนน ขึ้นไป
- รอยละ 100 ของหนวยงานมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- มีคูมือการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการเผยแพร จํานวน
2,000 เลม
- รอยละ 85 ของผูรับบริการมี
ความเชื่อมั่นดานการปฏิบัติงาน

-เผยแพรคูมือการสงเสริมการมีสวน
รวม จํานวน 2,000 เลม

131,100

214,200

รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

130,500

852,300

852,300

130,500

130,500

130,500

สคส.

131,100

131,100

สคส.

131,800

131,800

สคส.

214,200
244,700

214,200
244,700

สคส.
สคส.

131,100

214,200

-

1,812,500

324,800

611,600

3,603,900

3,603,900

654,500

1,787,000

174,300

333,200

2,949,000

2,949,000

187,000

-

66,700

252,900

506,600

506,600

58,300

58,300

กพร.

8,500

22,000

22,000

กพร.

17,000

68,000

68,000

กพร.

13,500

-

-

25,500

25,500

-

สคส.

855,000

58,300

-

-

กพร.

กพร.

-

-

กพร.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม
กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
- เขตพื้นที่การศึกษาใชโปรแกรม
ในการบริหารจัดการขอมูล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
- บุคลากรเขตไดรับการอบรม
3. ระบบ Back up site
- เขตสามารถบริหารจัดการขอมูล
4. ปรับปรุงอุปกรณระบบประชุมทางไกลดวยวิดีโอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คอนเฟอรเรนส
5. โครงการฝกอบรมระบบคลังขอมูล สพฐ.
- จนท. สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

37,749,200
16,122,200

35,499,200

2,250,000

13,872,200

2,250,000

2,218,900
8,272,500
10,280,000

2,218,900
8,272,500
10,280,000

-

615,600

615,600

-

240,000
3,287,500
8,500,000

-

1,908,800

240,000
3,287,500
10,000,000

859,800

1,936,300

1,936,300

-

888,200

888,200

888,200

-

634,000

634,000

540,800

540,800

358,800

4,026,400

4,266,400

4,015,600

- รอยละ 100

5,718,000

3,471,700

3,471,700

3,460,800

- รอยละ 100

554,700

554,700

554,800

- รอยละ 90

554,700
8,272,500
10,280,000

- รอยละ 90

615,600
240,000

6. พัฒนาซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา(e-EMIS)

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

1. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร

- ติดตามและประเมินผลการบริหาร

- ติดตามและประเมินผล

และจัดการศึกษาของ สพท.

และจัดการของ สพท. 185 เขต

การดําเนินงาน 185 เขต

2. กิจกรรมการสรางเครือขายและพัฒนาระบบ

- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

- จํานวนคณะกรรมการฯที่ไดรับการ

การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

พัฒนา การติดตาม ประเมินผล

3. กิจกรรมประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ผูเรียนชั้น ป.6 ม.3ม.6 ไมต่ํากวา

- รอยละผูเรียนที่ไดรับการประเมิน

ของ สพท.

รอยละ10 ไดรับการประเมินคุณภาพ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4. กิจกรรมติดตามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา/

- ติดตาม ร.ร.ไทยรัฐ/ร.ร.นํารอง/ร.ร.

- จํานวนร.ร.ไทยรัฐวิทยา ร.ร.

5. กิจกรรมตรวจสอบและตรวจเยี่ยมชวยเหลือ

- สพท. 185 เขต

สถานศึกษา

สวนกลาง

25,440,800

โครงการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพท.

รวม

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

1,833,800

5,933,900

149,600

926,900

323,500

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-

สนผ.
สารสนเทศ

สพฐ.
-

1,500,000

สตผ.

-

สตผ.

-

-

สตผ.

540,800

-

-

สตผ.

358,800

358,800

-

-

สตผ.

149,600

149,600

149,600

-

-

สตผ.

1,500,000

1,500,000

374,000

260,000

-

สพท. และสถานศึกษาที่มีปญหา
6. กิจกรรมปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสการติดตาม

- สพท.ทุกเขต (185 สพท.)

- ระบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ

และประเมินผล (e-mes) เพื่อการเชื่อมโยงผล

เชื่อมโยงผลการดําเนินงานและ

การดําเนินงานและความสําเร็จระหวางป

ความสําเร็จระหวางปของทุกกลยุทธ
(6 กลยุทธ) ของ สพท. 185 เขต

7. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เครือขายสถานศึกษาประเภทหนึ่ง

ตามแนวทางการกระจายอํานาจสูความเปนเลิศ

ใน 185 เขต สังกัด สพฐ.

โดยเครือขายสถานศึกษา

- สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและ
เครือขายใน 185 เขต ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายของ สพฐ.

-

-

1,500,000

สตผ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

งบประมาณ

ไตรมาส3

ไตรมาส4

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

8. กิจกรรมโครงการนํารองความรวมมือในการบริหาร - มี ร.ร.ขนาดเล็กเขารวมโครงการนํา
จัดการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กรวมกับ รองจํานวน 110 แหง
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

- จํานวน ร.ร.ขนาดเล็กในโครงการนํา
รองจํานวน 110 แหง ไดรับการพัฒนา
คุณภาพ

โครงการการศึกษาดูงานติดตามและประเมินผล

- ขาราชการ สพฐ.10 คน เดินทาง

- ไดแนวคิดขอมูลสารสนเทศ

ณ สหราชอาณาจักร จํานวน 10 วัน

ไปศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร

การติดตามและประเมินผลของ

34,600

รวม

สวนกลาง

สพท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สถานศึกษา

1,473,300

1,473,300

1,019,000

1,019,000

1,019,000

สตผ.

1,500,000

1,500,000

1,500,000

สตผ.

1,214,400

63,500

160,800

-

-

สตผ.

ตางประเทศมาประยุกตใช
โครงการการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการก.ต.ป.น. 4 ภูมิภาค

- ไดแนวคิด ขอมูลวิธีการ

ก.ต.ป.น. ณ ประเทศอังกฤษ จํานวน 5 วัน

ภูมิภาคละ 2 คน รวม 8 คน

ประสบการณและติดตามประเมินผล

- ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ สพฐ. ของตางประเทศมาประยุกตใช
โครงการ : ประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค
เผยแพรประชาสัมพันธภารกิจ/กิจกรรมที่สนอง

- สพฐ. สพท. สถานศึกษาชุมชน
องคกรเอกชนองคกรรัฐ

- บุคคล/กลุม กลุมเปาหมายไดรับ
ทราบขอมูลถูกตองทั่วถึงรอยละ 80

5,280,900

5,280,900

5,280,900

5,281,000

21,123,700

21,123,700

5,280,900

5,280,900

5,280,900

5,281,000

21,123,700

21,123,700

-

-

สอ.

382,500
382,500

382,500
382,500

382,500
382,500

382,800
382,800

1,530,300
1,530,300

1,530,300
1,530,300

-

-

สอ.
สอ.

474,500
178,200

1,515,800

1,397,600
178,100

3,387,900
356,300

3,387,900
356,300

-

ตสน.
ตสน.

1,219,500

1,219,500

2,439,000

2,439,000

ตสน.

592,600

592,600

ตสน.

-

-

สอ.

กลยุทธของ สพฐ.ป 2554
โครงการธํารงหลักเอกลักษณของชาติ
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถาบัน
-จัดนิทรรศการวันสําคัญเฉลิมพระเกียรติพระ
มหากษัติรย และพระบรมวงศศานุวงศและจัดกิจกรรม พระมหากษัตริยและกิจกรรมที่
ประเพณีไทย
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประเพณี
จํานวน 41 กิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
1.จัดทําคูมือการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจสอบ
ภายใน สําหรับผูตรวจสอบภายใน สพท.
3.ติดตามการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน สพท.

โครงการพัฒนาองคคณะบุคคลในการจัดการศึกษา

- คูมือการตรวจสอบภายในระดับ
สถานศึกษา จํานวน1 เลม

- ไดตนฉบับคูมือการตรวจสอบ
ภายใน ระดับ สถานศึกษา 1 เลม

- ผูตรวจสอบภายในสพท.ไดรบั
การพัฒนาความรู และทักษะดาน
การตรวจสอบภายในจํานวน 370 คน
- ผูตรวงจสอบภายในสพฐ./สพท.
สามารถนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

- รอยละ 80 ของจํานวนผูตรวจสอบ
ภายในไดนําความรู
ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดาน
การตรวจสอบมาใชในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

11,500คน/5,000บาท

296,300

15,553,600

296,300

-

15,553,600

-

15,553,600

สนผ./สพท./
สมป./ สนก.,

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

งบประมาณ

ไตรมาส3

ไตรมาส4

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

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

- โรงเรียน 7,000โรงที่ป 2553ไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ

- โรงเรียน7,000 โรงที่ป 2553ไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ

1.ซอมแซมพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ใหเอื้อตอการาเรียนรู (6,000โรงๆละ75,000บาท)
2.ซื้อสื่อและวัสดุเพื่อพัฒนาวิชาการโรงเรียน
6,000โรง ๆละ80,000บาท
3.ซื้อสื่อ/วัสดุเพื่อพัฒนาวิชาการโรงเรียนดีประจํา

527,572,000

270,000,000

240,000,000

240,000,000

-

-

รวม
797,572,000

สวนกลาง
-

สพท.

สถานศึกษา
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

797,572,000

สนผ.

480,000,000

480,000,000

สนผ.

120,000,000

120,000,000

120,000,000

สนผ.

137,572,000

137,572,000

137,572,000

สนผ.

60,000,000

60,000,000

สนผ.

ตําบลตนแบบ1,000โรง โรงละ 137,572บาท
4.ซื้อครุภัณฑหองเรียนหองปฎิบัติการและครุภัณฑ

30,000,000

30,000,000

155,750,000

205,750,000

125,100,000

125,100,000

393,150,100
250,200,000

23,400,000

23,400,000

46,800,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
10,000,000

8,000,000
10,000,000

3,000,000
2,000,000

อาชีพของโรงเรียนดีประจําตําบลตนแบบ300โรง
จาก1,000โรงโรงละ200,000บาท
โครงการยกระดับวิชาการโรงเรียนดีระดับอําเภอ
1. ปรับปรุง/ซอมแซม พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอําเภอ (2,502 โรง)
- หองปฏิบัติการสังคมศึกษาและประวัติศาสตร
2. พัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนแมขายจังหวัด
และเครือขายอําเภอ
3. การสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ

- โรงเรียนในฝน 2,502 โรงเรียน

- ศูนยแมขาย 1,000 ศูนย

การจัดกาเรียนรูและการบริหารจัดการโรงเรียน
ระดับอําเภอ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ
8 กลุมสาระการเรียนรู
3.2 วิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยี

1) โรงเรียนมีหองเรียนพรอม
ที่จะปฏิบัติการเรียนรูทางวิชาการ
ที่เอื้อตอการเรียนรู รอยละ70
2)คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
สูงขึ้นและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น รอยละ 3

12,250,000

19,400,100

27,150,100

347,000,000

สนก.

-

19,000,000
-

250,200,000

โครงการ
ร.ร.ในฝน

-

-

46,800,000

สนก.

15,000,000

สนก.

3)โรงเรียนที่เปนศูนยแมขาย
จังหวัดและอําเภอมีกิจกรรม
- โรงเรียนในฝน 2,502 โรงเรียน

- จํานวน 1-2 เรื่อง

พัฒนาครูเครือขายรอยละ 70

15,000,000

สนก.

เพื่อการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
การแขงขัน
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
และติดตามประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพ
สูมาตรฐานทั้งระบบอยางยั่งยืน
4.1 การกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน
4.2 ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนดีระดับอําเภอ

- สวนกลาง 30 คน ศน.ภูมิภาค
- โรงเรียนในฝน 2,502 โรงเรียน

5,000,000
8,000,000

สนก.
สนก.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

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

4.3 การประชุม Symposium เกี่ยวกับผลงานของวิชาการ - จัด 4 ภูมิภาค

4.5 การอบรมของแตละศูนย
4.6 การประชุมแนวทางการนิเทศและพัฒนา
สําหรับ Roving Teams ทุกเขต
4.7 การประชุมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนดี
ระดับอําเภอเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
อยางมีคุณภาพทั้งองคกร

โครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลรุน 2

- 1,000 ศูนย
- ศน. หรือ RT 600-800 คน
- โรงเรียนในฝน 2,502 โรงเรียน
- ยกระดับคุณภาพการบริหารดวย
นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะสําคัญ
ในการบริหารโรงเรียนอยางมีคุณภาพ

- รายงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมฯ
การการบริหารมีผูบริหาร 115 ร.ร.
ผูบริหารไดรับการถายทอดนวัตกรรม
175 สพท.

-

716,975,900

- จํานวน 90 โรงเรียน

2. พัฒนาโรงเรียนใหเปนเครือขายกับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล

- จํานวน 487 โรงเรียน

3. นํารองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนงานอาชีพที่เปนพื้นฐานอาชีพของทองถิ่น
และภูมิภาค

- จํานวน 60 โรงเรียน

4. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ

- จํานวน 568 โรงเรียน

- รอยละของโรงเรียนสูสากลที่
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพตามขอตกลง
- รอยละของโรงเรียนที่สรางเครือ
ขายกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
พัฒนารูปแบบไปสูการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามขอตกลง
- รอยละของโรงเรียนนํารอง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
งานอาชีพ ปรับและจัดสาระสําคัญ
ของหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียนและอาชีพที่
เปนพื้นฐานของทองถิ่นและภูมิภาค
- รอยละของโรงเรียนที่มีคะแนน

คะแนนมาตรฐานชาติของโรงเรียนที่ต่ํากวา

มาตรฐานชาติต่ํากวาคากลางของ

คากลางของสังกัด

สังกัด มีการพัฒนาสูงขึ้นจากเดิม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

7,150,100

3,150,100

4,000,000

สนก.

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

สนก.

35,000,000
4,000,000

35,000,000
4,000,000

2,000,000

10,000,000

10,000,000

7,150,100

4.4 การสัมมนาเลขาศูนยแมขายโรงเรียนดีระดับอําเภอ - ศูนยแมขาย

รวม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

35,000,000

5,000,000

5,000,000

3,385,200

608,000

586,800

4,580,000

2,517,500

78,112,700

27,238,700

15,224,600

837,551,900

15,079,900

2,000,000

สนก.
สนก.
สนก.

32,092,000

2,062,500

สนก.

790,380,000

สมป.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

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

รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูสูความเปนเลิศ

-จํานวน 500 คน

4,302,000

11,186,000

4,300,800

850,000

20,638,800

6,698,800

13,940,000

-

สมป.

- จํานวน 41 ศูนยฯ
2. พัฒนาศูนยการเรียนรูสูความเปนเลิศ
2.1 ครุภัณฑศูนยการเรียนรูสูความเปนเลิศ

- จํานวน 90 โรงเรียน

(งบลงทุน)

27,000,000

27,000,000

27,000,000

สมป.

2.2 ครุภัณฑการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู

- จํานวน 90 โรงเรียน

(งบลงทุน)

162,000,000

162,000,000

162,000,000

สมป.

3. พัฒนาโครงงาน ผลงานนักเรียน นวัตกรรม

- จํานวน 41 ศูนยฯ

255,000

10,455,000

1,530,000

12,240,000

1,785,000

10,455,000

สมป.

สื่อการเรียนครูรูสูความเปนเลิศ
4. จัดรูปแบบการเรียนรูแบบเครือขายโรงเรียน
ที่ทําเครือขายกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.1 ครุภัณฑชุดอุปกรณแสดงผลและนําเสนอ
แบบอินเทอแอคทีฟ (Interractive Board)
4.2 ครุภัณฑชุดติดตอทางไกลดวยภาพและเสียง
(VDO Conference)
5. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศ
เทียบมาตรฐานสากล
6. พัฒนาพื้นฐานทักษะและการเรียนรูวิชาอาชีพ
เพื่อเปนพื้นฐานการสรางงานสรางคนในภูมิภาค
และทองถิ่น
6.1 พัฒนาและปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เนนทักษะการเรียนรูอาชีพในภูมิภาคและทองถิ่น
6.2 ครุภัณฑชุดหองฝกงานและพัฒนาทักษะการงาน
และอาชีพ
6.3 สื่อและอุปกรณชุดหองฝกงานและพัฒนาทักษะ
การงานและอาชีพ
7. ติดตามประเมินผลความกาวหนาตามแผนพัฒนา
และประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จ
8. พัฒนากิจกรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ 2
9. คาปรับปรุงหองปฏิบัติการหรือศูนยการเรียนรู
พรอมครุภัณฑโรงเรียนเครือขายมาตรฐานสากล
โครงการสงเสริม พัฒนาหลักสูตร วิจัย หลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ พัฒนาตอยอด ร.ร.มาตรฐานสากล

- จํานวน 487 โรงเรียน

(งบลงทุน)

43,830,000

43,830,000

43,830,000

สมป.

- จํานวน 487 โรงเรียน

(งบลงทุน)

131,490,000

131,490,000

131,490,000

สมป.

- จํานวน 90 โรงเรียน

425,000

510,000

680,000

782,100

2,397,100

2,397,100

สมป.

488,700

488,700

สมป.

- จํานวน 60 โรงเรียน

- จํานวน 60 โรงเรียน
- จํานวน 60 โรงเรียน

229,500
(งบลงทุน)

18,000,000

- จํานวน 60 โรงเรียน

3,060,000

- จํานวน 41 ศูนยฯ
- จํานวน 19 เครือขาย

4,229,500

(งบลงทุน)
- จํานวน 500 โรงเรียน

259,200

- เปนไปตาม มติ ครม. 23 มิ.ย.
2552 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร

18,000,000

18,000,000

สมป.

3,060,000

3,060,000

สมป.

2,062,500

10,893,700

3,196,700

50,000,000

298,700
20,000,000

10,000,000

5,513,600
400,000,000

513,600
-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

8,000,000

-

2,901,700

1,700,000

5,214,900
320,000,000
2,000,000

7,697,000

5,000,000
400,000,000
-

สมป.
สมป.
สมป.
สมป.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

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

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

โครงการสนับสนุนโรงเรียนใหเปนศูนยกลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub)
1. พัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบโรงเรียนในโครงการ
- จํานวน 14 โรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ

3,604,400

รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

35,641,600

35,641,600

สพฐ.

27,110,400

19,954,100

340,000

6,816,300

สมป.

2,455,500

11,024,500

10,026,000

- จํานวนรูปแบบและหลักสูตร
ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับ 14 โรงเรียน

338,700

425,000

425,000

-

1,188,700

338,700

170,000

680,000

สมป.

170,000

1,311,300

สมป.

2.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อความเปนเลิศ
ตามศักยภาพของผูเรียน

- จํานวน 14 โรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ

- จํานวนสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับรูปแบบและหลักสูตร

206,300

850,000

850,000

-

1,906,300

425,000

3 พัฒนาผูบริหาร / ครู อบรมผูบริหารและ
เจาหนาที่

- จํานวน 14 โรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ

- จํานวนผูบริหาร ครูและเจาหนาที่
ที่ไดรับการพัฒนาตามแผน IDP's

-

7,000,000

5,000,000

416,200

12,416,200

12,416,200

-

-

สมป.

4.วิจัยและพัฒนา ติดตามและประเมินโครงการ

- จํานวน 14 โรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ

- ผลการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมตางๆ
ของ 14 โรงเรียน

170,000

510,000

552,500

489,700

1,722,200

1,722,200

-

-

สมป.

5.ประชาสัมพันธเผยแพร จัดนิทรรศการระดับ
นานาชาติ

- จํานวน 14 โรงเรียน

- จํานวนกลุมเปาหมาย 14 โรงเรียน

2,541,000

2,000,000

541,000

สมป.

6.จัดจางที่ปรึกษาและเจาหนาที่ประจําโครงการ
ในโรงเรียน

- จํานวน 14 โรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ

- ผลการดําเนินงานโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว
ในการดําเนินการ

1,198,500

4,794,000

510,000

-

4,284,000

สมป.

7. สรางความรวมมือและเครือขายในตางประเทศ

- จํานวน 14 โรงเรียน

500,000

2,542,000

2,542,000

-

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน
กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูคุณภาพ

- โรงเรียนขนาดเล็กไดรับ
การพัฒนาเปนศูนยการเรียนรู
คุณภาพ 2,000 โรงเรียน

- โรงเรียนขนาดเล็กไดรับการพัฒนา
และสามารถเปนศูนย
การเรียนรูคุณภาพ

3,887,000
975,000,000

3,887,000
7,900,000

- โรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีครูไมครบชั้นจัดการเรียน
การสอนคละชั้น 2,000 แหง

- โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัด
การเรียนการสอนคละชั้นได

1,198,500

542,000

969,075,000

541,000
1,198,500

500,000

1,975,000

1,000,000
1,198,500

1,000,000

1,975,000

1,000,000

1,975,000

141,800,000

-

825,300,000

สมป.
สพฐ.
สนผ.

งบลงทุน 720,000,000 บาท
1.การปรับปรุง ซอมแซมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การเรียนรู/
- กอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนสิ่งกอสราง
อื่นและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
โรงเรียน 2,000 โรงๆ ละ 200,000 บาท

400,000,000

400,000,000

400,000,000

สนผ.

แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบประมาณ
ไตรมาส4

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

รวม

สวนกลาง

สพท.

สถานศึกษา

120,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- กอสรางปรับปรุงอาคารเรียนสิ่งกอสรางอื่นๆ และ
สภาพแวดลอมโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
หลักของโรงเรียนมารวม จํานวน 1,000 โรงๆ ละ
120,000 บาท

120,000,000

120,000,000

สนผ.

2.การปรับปรุงซอมแซมหองสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก
2,000 โรง ละ 100,000 บาท

200,000,000

200,000,000

200,000,000

สนผ.

- สนับสนุน / วัสดุ/ สื่อ /หนังสือหองสมุด/
มุมหนังสือ จํานวน 2,000 โรงๆ ละ 65,500 บาท

131,000,000

131,000,000

131,000,000

สนผ.

- สนับสนุน สพป. 182 แหง สําหรับการบริหาร ร.ร.
ขนาดเล็ก เขตละ 100,000 บาท

18,200,000

18,200,000

- วิชาการ สพฐ.
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
- สนับสนุนการจัดการเรียนคละชั้น จํานวน 2,000
โรงๆ ละ 30,000 บาท

425,000

งบดําเนินงาน 255,000,000 บาท
3.วัสดุ/ สื่อ/หนังสือหองสมุด/มุมหนังสือ
โรงเรียนขนาดเล็ก

60,000,000

1,700,000
60,000,000

- สนับสนุนการบริหารรถรับสงนักเรียน 243 คัน ๆละ
100,000 บาท

24,300,000

24,300,000

- คาน้ํามันรถ Mobile Unit 80 คันๆ ละ 45,000 บ.
- ติดตามจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
- วิชาการโรงเรียนสําหรับโรงเรียนหลักของ
การมาเรียนรวม 1,000 โรงๆละ 10,000 บาท
- สนับสนุน สพป. สําหรับเขตพื้นที่นํารอง
การควบรวมโรงเรียน

3,600,000
375,000
10,000,000

375,000

1,175,000

1,175,000

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน

425,000

425,000

425,000

-

375,000

1,175,000

375,000

1,175,000

18,200,000

สนผ.

1,700,000

สนผ.
60,000,000

สนผ.

24,300,000

สนผ.

10,000,000

สนผ.
สนผ.
สนผ.

3,600,000
1,500,000
10,000,000

1,500,000

3,600,000

4,700,000

4,700,000

สนผ.

45,000,000

45,000,000

สพฐ.

แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลลยุทธที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต
เปาหมาย (ที่ตองการ ป 54 / จุดเนน )
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุมสาระวิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาไทยและอังกฤษ โดยทุกกลุมตองมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น รอยละ 4 โดยให สพท. ดําเนินการ
2. พัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
แผนการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตยมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
26.โครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. ประชุมสรางความเขาใจโรงเรียนที่รับผิดชอบเปนวิทยากร
นักเรียน 10,000 คน
รับผิดชอบศูนยเสริมความรูและ สพท.ที่รับผิดชอบ
2. จัดสรรงบประมาณ
3. กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
4. รายงานผลการดําเนินงาน
5. กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
6. รายงานผลการดําเนินงาน
27.โครงการโรงเรียนอุปถัมภ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทาง ปฏิทิน
นักเรียน 400 คน
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ / คายเสริมประสบการณ
3. สงนักเรียนไปโรงเรียนอุปถัมภ
4. โรงเรียนอุปถัมภจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ใหกับนักเรียนอุปถัมภ
5. ติดตามเยี่ยมบานนักเรียนอุปถัมภ
28.โครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
จัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียน
นักเรียน 4,000 คน
- ชั้น ม.ตน 1,600 คนๆละ 30,000 บาท
- ชั้น ม.ปลาย 1,600 คนๆละ 40,000 บาท
- นักเรียนที่ไดรับผลกระทบ 800 คนๆละ 5,000 บาท

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียน 10,000 คน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียน 400 คน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียน 4,000 คน

งบประมาณ
รวม

สวนกลาง

สพท.

230,871,400

548,140,800

199,346,300

59,109,000

1,049,108,000

90,725,000

958,383,000

500,000

8,500,000

500,000

500,000

10,000,000

3,000,000

7,000,000

20,000,000

10,000,000

500,000 116,000,000

30,000,000 30,000,000

500,000

117,000,000

1,000,000 116,000,000

สถานศึกษา

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สพก.จชต.

สพก.จชต.

สพก.จชต.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

งบประมาณ

ไตยมาส 4
รวม
175,200 131,311,200

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

24.โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
1. ประชาสัมพันธและแนะแนวโรงเรียน
2. จัดหาสื่อ/พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ตามความตองการของโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครูผูสอนอิสลามศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
4. นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
25.โครงการสนับสนุนโรงเรียนคูขนานศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
1. ประชุมบุคลากร ผูบริหารคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผูสอนศูนยฯ (ตาดีกา)
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการ บริหารจัดการตามโครงการ
3. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
4. พัฒนาบุคลากรจัดทําสื่อการเรียนการสอน
5. ศึกษาดูงานโรงเรียนและศูนยฯ (ตาดีกา) ที่มีคุณภาพ
6. จัดทํา Best Practice และประกวดโรงเรียนตนแบบ
7. นิเทศ ติดตาม รายงานผล
2.โครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
1. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนรูทุกชวงชั้น
2. จัดตั้งศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานพระพุทธศาสนา
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4. ประสานใหองคกรทางพุทธศาสนาเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง
5. สนับสนุนงบประมาณจางวิทยากรสอนพระพุทธศาสนา
6. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผูที่ที่มีผลงาน
ดานพระพุทธศาสนาดีเดน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
400 โรงเรียน

7,087,600

14,000,000

สพท.
131,311,200

สถานศึกษา

สพก.จชต.

400 โรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
250 โรงเรียน
500 ศูนย

110,048,400

สวนกลาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

8,000,000

462,500

8,462,500

8,462,500

สพก.จชต.

5,000,000

สพก.จชต.

250 โรงเรียน
500 ศูนย

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
252 โรงเรียน
252โรงเรียน

5,040,000

5,040,000

40,000

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
20,315,000

650,000

700,000

รวม
21,665,000

1,972,100

1,972,100

1,972,100

5,916,300

8,300,000

850,000

850,000

10,000,000

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

22.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. แกปญหาและพัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียน
1,311โรงเรียน
1,311โรงเรียน
ชวงชั้นที่ 1
2. พัฒนาครู/สื่อกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
3. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู สามารถนําเทคนิค
การจัดการเรียนรูไปใชเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระภาษาไทย
4. โรงเรียนนําเสนอ Best Practiceผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
3. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู สามารถนําเทคนิค
การจัดการเรียนรูไปใชเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระภาษาไทย
4. โรงเรียนนําเสนอ Best Practice
23.โครงการพัฒนาการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
60 โรงเรียน
60 โรงเรียน
2. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการจัด
การเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของครูและนักเรียน
4. จัดหา/ผลิต/พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
5. จัดการประกวดและเผยแพรนวัตกรรมการเรียน
การสอนเพื่อคนหา Best Practice
6. ศึกษาดูงานเพื่อนํามาเปนแนวทางประยุกตการสอน
7. ติดตาม สรุป และรายงานผล
3.โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
และภาษาตางประเทศ
1. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยฯ
จังหวัดละ 1 โรงเรียน
จังหวัดละ 1 โรงเรียน
และหองปฏิบัติการทางภาษา
รวม 5 โรง
รวม 5 โรง
2. ใหมีเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน

งบประมาณ

ไตยมาส 4

สวนกลาง
2,000,000

500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สถานศึกษา
สพท.
19,665,000
สพก.จชต.

5,916,300

สพก.จชต.

9,500,000

สพก.จชต.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

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

3.ปรับปรุงงซอมแซมอาคารเรียน
4. พัฒนาบุคลากรดานการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และภาษาตางประเทศ
5. จัดคายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
6. จัดกิจกรรมติวเขม
4.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
1.ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน หองปฏิบัติการ
2.จัดหาสื่อ เทคโนโลยี ระบบอินเตอรเน็ต
3.พัฒนาครูผสู อนดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการใชสื่อเทคโนโลยี
19.โครงการโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตพัฒนาพิเศษฯ
1.กอสราง ปรับปรุง ตอเติม และซอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ
2.จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.พัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. จัดทําหลักสูตรการอบรมตามกลุมสาระ และตามบริบท
ของแตละพื้นที่
2. จัดอบรมครูผูสอนที่สอนไมตรงวิชาเอกตามที่กําหนด
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
17.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานตางประเทศ
1. คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดไปศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจผูบริหาร ครู ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง
,ผูบริหาร ครู ที่ทําชื่อเสียงผูบริหาร ครูโรงเรียนในโครงการ
อิสลามแบบเขม ไทย-มลายู ตาดีกา

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

โรงเรียนประถมศึกษา
45 โรง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
45 โรง
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
27 โรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา
45 โรง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
45 โรง
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
27 โรงเรียน

58,000,000

3,500,000

22,000,000

-

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ครู 500 คน
ครู 500 คน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ครูและผูที่เกี่ยวของ
ครูและผูที่เกี่ยวของ
100 คน
100 คน

3,500,000

1,250,000

1,250,000

งบประมาณ

ไตยมาส 4
รวม

65,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สวนกลาง

สพท.

5,000,000

60,000,000

สพก.จชต.

22,000,000

สพก.จชต.

22,000,000

สถานศึกษา

1,000,000

500,000

1,500,000

1,500,000

สพก.จชต.

1,250,000

1,250,000

5,000,000

5,000,000

สพก.จชต.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาใน 11 สพท. สถานศึกษาใน 11
ทําวิจัย 5 เรื่อง
สพท. ทําวิจัย 5 เรื่อง

750,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1,311 โรงเรียน
1,311 โรงเรียน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ครู 500 คน
ครู 500 คน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1,305 โรงเรียน
11 สพท.

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1,305 โรงเรียน
11 สพท.

750,000

70,543,000

750,000

750,000

750,000

19,883,500

218,500

218,500

20,320,500

655,500

19,665,000

สพก.จชต.

750,000

750,000

750,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

สพก.จชต.

70,543,000

สพก.จชต.

70,543,000

สวนกลาง
3,000,000

สพท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รวม
3,000,000

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

10.โครงการการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
1. วิจัยรูปแบบ/วิธีการในการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ สงเสริมการศึกษาใน 11 สพท.
2. วิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
อัตลักษณและวิถีชีวิต
3. วิจัยรูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณและอาชีพ
4. วิจัยรูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของทองถิ่น
และความเปนไทย
5. วิจัยรูปแบบการศึกษาที่สงเสริมความมั่นคงและความ
ตองการของชุมชน
11.โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
จัดหาติดตั้งระบบซอฟแวร และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เพียงพอกับความตองการในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงและขาดแคลน
6.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ประชุมปฏิบัติการสรางเครื่องมือนิเทศ ติดตาม
และแบบประเมินโครงการ
3. กําหนดแผนการนิเทศ กํากับติดตาม
4. ดําเนินการนิเทศ ติดตามตามแผนที่กําหนด
5. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ติดตาม
6. รายงานผลการดําเนินงาน
8.โครงการการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
สพท. และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต จางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
จํานวน 12 เดือน

งบประมาณ

ไตยมาส 4

สถานศึกษา

สพก.จชต.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

รวม
6,120,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

5,000,000

24,000,000

6,000,000

6,000,000

36,000,000

218,920,000

540,000

540,000

220,000,000

11,186,000

1,186,500

1,186,500

13,559,000

6,166,600

166,700

166,700

6,500,000

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

9.โครงการการพัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร
1.จัดจางพัฒนาระบบเครือขายวิทยุสื่อสารเกี่ยวกับ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเชื่อมตอกับเครือขายวิทยุสื่อสาร,

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1,305 โรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1,305 โรงเรียน

11 สพท.

11 สพท.

งบประมาณ
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สวนกลาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สถานศึกษา
สพท.
6,120,000
สพก.จชต.

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต ,ชุดอินเตอรเฟส ,ติดตั้งระบบ
สายอากาศพรอมเสาสูง 60 เมตร ,โปรแกรม CQSO ,จัดซื้อ
เครื่องวิทยุสื่อสาร ขนาด 30 วัตต และ ขนาด 5 วัตต
2. พัฒนาเจาหนาที่สื่อสารของโรงเรียนและของ สพท.
7.โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
1.สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดมีโอกาสในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง
ใหมีศักยภาพ
16.โครงการพัฒนาหมูบานครูแบบยั่งยืน 36 แหง
1.ปรับปรุงซอมแซมหมูบานพักครูที่ชํารุดใหมีความมั่นคงแข็งแรง
2.พัฒนาสภาพแวดลอมภายในหมูบานพักครูใหสวยงาม ปลอดภัย
18.โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม กอสรางรั้ว
และถนนในโรงเรียน
ปรับปรุง ซอมแซม กอสรางรั้วโรงเรียน และประตู โรงเรียน
ใหมีความมั่นคงแข็งแรง
29.โครงการศูนยครูใต
ดูแล บํารุง รักษา สาธารณูปโภค อื่นๆในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับขาราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใต
เนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ(ศูนยครูใต)
12.โครงการงานชุมนุมลูกเสือ
จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณและเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ครู 50 คน
ครู 50 คน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
หมูบานครู 36 แหง
หมูบานครู 36 แหง
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
364 โรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

สพก.จชต.

30,000,000

สพก.จชต.

220,000,000

สพก.จชต.

3,559,000

10,000,000

สพก.จชต.

500,000

6,000,000

สพก.จชต.

6,000,000

364 โรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
3 ศูนย
3 ศูนย

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี
ในสถานศึกษา 11 สพท.
และประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร

5,000,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี
ในสถานศึกษา 11 สพท.
และประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียนทั้ง 11 เขต
นักเรียนทั้ง 11 เขต

5,800,000

350,000

350,000

รวม
6,500,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียนทั้ง 11 เขต
นักเรียนทั้ง 11 เขต

16,160,000

170,000

170,000

16,500,000

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
นักเรียน 2,200 คน
นักเรียน 2,200 คน

13,200,000

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

13.โครงการการแขงขันกีฬานักเรียนชายแดนภาคใต
1.จัดการแขงขันกีฬานักเรียนทั้งในระดับ สพท. ระดับจังหวัด
และระดับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
14.โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต
1. แขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน
2. ประกวดและนําเสนอผลงานการจัดการเรียนรูและการ
บริหารจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. นิทรรศการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน
5. ศูนยสงเสริมการเรียนรู
15.โครงการการสรางรายไดระหวางปดภาคเรียนของนักเรียน
จัดกิจกรรมใหนักเรียนชวงชั้นที่ 3 – 4 ทํางานชวงปดภาคเรียน
ระยะเวลา 30 วัน คาตอบแทนปฏิบัติงานวันละ 200 บาท
1.โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
1.สพท. โรงเรียน จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน กิจกรรมทางวิชาการ
กีฬาสัมพันธ กิจกรรมสงเสริมศาสนา และอื่น ๆ
2. ประเมินโครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่เปน
Best Practice ระดับ สพท. และและสรุปผลการดําเนินงาน
20.โครงการความรวมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไทย -มาเลเซีย
1.นักเรียนศึกษาตอ ณ ประเทศมาเลเซีย
2.การพัฒนาครูผูสอนอิสลามศึกษาดาน ICT
3.การศึกษาตอระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของครู
4.พัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษทักษะการติดตอสื่อสาร
5.โรงเรียนคูพัฒนาไทย-มาเลเซีย
6.พัฒนาครูผูสอนอิสลามศึกษา
7.ประชุมเชิงปฏิบัติการอิสลามศึกษาไทย-มาเลเซีย

งบประมาณ

ไตยมาส 4

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1,305 โรงเรียน
1,305 โรงเรียน

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
10 โครงการ

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
10 โครงการ

2,500,000

41,830,000

สวนกลาง
500,000

500,000

13,200,000

2,500,000

2,500,000

49,330,000

9,330,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สถานศึกษา
สพท.
6,000,000
- สพก.จชต.

16,000,000

สพก.จชต.

13,200,000

สพก.จชต.

40,000,000

สพก.จชต.

สพก.จชต.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

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

8.ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย
9.ประชุมผูนําการศึกษาไทย-มาเลเซีย
10.การพัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนในจังหวัดสตูล
และโรงเรียนในอําเภอลังกาวีประเทศมาเลเซีย
21.โครงการสรางความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
1.กอสรางอาคาร สพท.ปตตานี เขต 2 / ยะลา เขต 2 / ยะลา เขต 3

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
11 สพท.
11 สพท.

33,750,000

33,750,000

งบประมาณ
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33,750,000 33,750,000

รวม

135,000,000

สวนกลาง

สพท.

5,000,000 130,000,000

สถานศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สพก.จชต.

นราธิวาส เขต 2 / สงขลา เขต 3
2.ปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม ปรับภูมิทัศน
3.พัฒนาบุคลากร สพท
4.พัฒนาองคคณะบุคคล 3 องคคณะ
โครงการสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเขตภาคใต

11,640,500 11,640,500

สพฐ.

ภาคผนวก
ก รายการขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาปการศึกษา 2552
ข แบบเสนอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ(งบแลกเปา)

ภาคผนวก ก รายการขอมูลพืน้ ฐานทางการศึกษาปการศึกษา 2552
รายการขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาปการศึกษา 2552
1.ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา 2552
2.จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู และหองเรียน จําแนกขนาดตามจํานวน
นักเรียน ปการศึกษา 2552
3.จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2552
4.จํานวนโรงเรียนจําแนกตามระดับชั้นเปดสอน ปการศึกษา 2552
5.จํานวนโรงเรียนจําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2552
6.จํานวนนักเรียน หองเรียน จําแนกเพศ รายชั้น ปการศึกษา 2552
7.จํานวนนักเรียนจําแนกตามประเภทโรงเรียน รายชั้น ปการศึกษา 2552
8.จํานวนนักเรียนจําแนกตามรายอายุ ปการศึกษา 2552
9.จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามประเภทความพิการรายชั้น
ปการศึกษา 2552
10. จํานวนนักเรียนดอยโอกาส จําแนกตามประเภทความดอยโอกาส
ปการศึกษา 2552
11.จํานวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน
และอาหารกลางวัน จําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2552
12.จํานวนนักเรียนจําแนกตามวิธีการเดินทาง ปการศึกษา 2552
13.จํานวนนักเรียนที่พักนอนประจํา จําแนกตามชั้นและลักษณะพัก
ปการศึกษา 2552
14. จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูง ต่ํากวาหรือสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ปการศึกษา 2552
15.จํานวนขาราชการครูจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ปการศึกษา 2552
16.จํานวนขาราชการครู จําแนกตามวิทยฐานะ ปการศึกษา 2552
17.จํานวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพ
18.จํานวนและรอยละของนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น
19.จํานวนนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุ รายชั้น

URL รายละเอียดขอมูล
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta5.pdf
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta6.pdf
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta7-9.pdf
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta7-9.pdf
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta7-9.pdf
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta10.pdf
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta11.pdf
http://www.bopp-obec.info/info_52/ta12.pdf
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