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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1.
2.
3.
4.

โครงการการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ (นิเทศบูรณการ)
โครงการการผลิตสื่อการสอนแจกลูกประสมคา
โครงการการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
โครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารด้วยการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
6. โครงการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET
7. โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
O-NET
8. โครงการสานฝันการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
9. โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
10. โครงการแข่งขันเปตอง สู่ความเป็นเลิศ

สรุป
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โครงการ
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ (นิเทศบูรณการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายประยงค์ มาแสง , นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ และ
นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดัดคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยขับเคลื่อน
ให้ครูจัดการเรียนการสอนและผู้บริหารสามารถบริหารจัดการด้านวิชาการให้มีประสิทธิส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุจุดหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ได้จัดทาโครงการนิเทศโดยมีคาลั่งมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่มีความรับผิดชอบประจาศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกศูนย์ ครอบคลุมภาระงานตลอดปี ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงให้มีคุณภาพ
มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพื่อให้ครูมีแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่ได้คุณภาพลงสู่ห้องเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จานวน 240
โรงเรียน ได้รับการออกนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.2 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จานวน 240
โรงเรียนได้รับการนิเทศแบบเต็มพิกัด ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. เป้าหมาย
3.1 เพื่ออกนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จานวน 240 โรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.2 เพื่ออกนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จานวน 240 โรงเรียน
ในรูปแบบเต็มพิกัด อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.3 โรงเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์หางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3.4 เพื่อครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม
ประชุมเตรียมการนิเทศ จัดทาเครื่องมือ
ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปฏิบัติแล้ว)
สรุปผลการออกนิเทศ 2/2560
นิเทศเต็มพิกัด
สรุปผลการนิเทศเต็มพิกัด
กิจกรรมคัดเลือกศึกษานิเทศก์ต้นแบบเพื่อ
งานการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมจัดทาโล่เกียรติยศทางวิชาการอัน
เนื่องมาจากงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงาน
ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561
สรุปการออกนิเทศ 1/2561
รวม

ระยะเวลา
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

งบประมาณ
.46,950
73,920

ธันวาคม 2560 เมษายน 2561
ตลอดปีการศึกษา 2561
เมษายน 2561
ตลอดปีการศึกษา 2561

15,000
115,620
10,000
9,590

ตลอดปีการศึกษา 2561

20,000

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

10,000
73,920

มิถุนายน – กันยายน 2561

15,000
400,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 จานวน 240 โรงเรียน ได้รับ
การออกนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ละ 2
ครั้ง
2. โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 จานวน 240 โรงเรียน ได้รับ
การออกนิเทศแบบเต็มพิกัดภาคเรียนที่ละ
2 ครั้ง

วิธีการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
1. การออกนิเทศ ติดตามการ 1. แบบนิเทศ ติดตาม และ
ดาเนินงานของโรงเรียน
ประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนประจาภาคเรียน
2. การออกนิเทศ ติดตามการ 1. แบบนิเทศ ติดตาม และ
ดาเนินงานของโรงเรียน
ประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนแบบเต็มพิกัด

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
การพัฒนาผ่านเกณฑ์ด้านต่างๆ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
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โครงการ
การผลิตสื่อการสอนแจกลูกประสมคาเพื่อการอ่านออกเขียนได้
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายวิชัย เพ็ชรเรือง และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (Introduction)
ภาษาไทยเป็น เอกลั กษณ์ป ระจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒ นธรรมอันก่อให้ เกิดเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันทาให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดารงชีวิตร่วมกัน ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้ าทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพั ฒ นาอาชีพ ให้ มี ความมั่นคงทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยั งเป็ น สื่อที่แสดงภูมิ ปัญ ญาของบรรพบุรุษด้านวัฒ นธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และ
สุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้าค่า ภาษาไทย จึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การ
เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประสบปัญหาหลายอย่าง ทั้งนี้
เนื่องจากเด็กนักเรียนพึ่งเข้าเรียนใหม่และเพิ่งจะผ่านการเรียนชั้นอนุบาล ประสบการณ์ของเด็กนักเรียนมีเพียงการฝึก
ความพร้อมทางด้านการพูด การฟังภาษาไทย ขาดการฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียน เมื่อเด็กนักเรียนมาเข้า
เรียนในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ทาให้เกิดปัญหาในด้านทักษะภาษา ทาให้อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้อง ฟังไม่
เข้าใจ และพูดไม่ถูกต้องชัดเจน ดังนั้น การสอนภาษาไทยจึงเป็นเรื่องที่ยากสาหรับเด็กเล็กๆเพราะภาษาไทยเป็นระบบ
สัญลักษณ์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีพยัญชนะถึง 44 ตัว รูปสระ 32 เสียง และวรรณยุกต์ 4 รูป แต่มี 5 เสียง ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องอาศัยอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการรับรู้ภาษาและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง หู ตา ปาก ลิ้น และ
มือ จากการประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ในทุกโรงเรียนในสังกัด พบว่า ผลการประเมินของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่า ส่วนหนึ่งยังพบว่า นักเรียนยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ถึงร้อยละ 40.56 และยังต้องถูกประเมินอีก 4 ครั้งในรอบ 1 ปี
การศึกษา สมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ปัญหาของการใช้ภาษา คือ การออกเสียง
พยัญชนะ สระ และ คาควบกล้าไม่ชัด การเขียนหนังสือไม่ถูกต้อง การสะกดคา การแจกลูกประสมคา ทั้งนี้เขาไม่
สามารถเขี ย นให้ ถู ก ต้ อ งตามเจตนาของเขาได้ วิธี ส อนภาษาไทยส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ให้ มี
ประสิทธิภาพนั้นครูจะต้องหมั่นฝึกฝนให้นักเรียนมีโอกาสฝึกย้า ซ้า ทวน อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสะกดคา
การฝึกแจกลูก โดยผ่านกระบวนการใช้สื่อการสอน ซึ่งจะต้องทาให้ ผู้เรียนจาได้ ฟังเข้าใจ พูด อ่าน และเขียนได้
ถูกต้องคล่องแคล่ว
ดังนั้ น ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จึงได้ กาหนดโครงการพัฒ นาการอ่านออก
เขียนได้ โดยการผลิตสื่อแจกลูกประสมคา เพื่อยกสมรรถนะการอ่านและการเขียน ตามยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ย นและส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อสร้างขีด ความสามารถในการแข่ งขัน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ((Purpose)
2.1 เพื่อผลิตและใช้สื่อการสอน การแจกลูกประสมคา ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
2.2 เพื่ออบรมและพัฒนาการสอนแจกลูกประสมคา ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
3. เป้าหมาย (Goal)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) ครูทุกคน ทุกโรงเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 300 คน สามารถผลิตและใช้สื่อการสอน
ภาษาไทยแบบแจกลูกประสมคาได้คิดเป็นร้อยละ 100
2) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 300 คน ได้รับการอบรมและพัฒนาการสอนภาษาไทย
แบบแจกลูกประสมคา คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถแจกลูกประสมคาในการอ่านออกเสียง และการเขียนได้ 100%
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน ต่อสานักงานเขตพื้นที่ในระดับมาก
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก
ขั้นตอนที่ 1 อบรมการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
แบบแจกลูกประสมคม ให้กับครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทุกโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 นิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้
ขั้นตอนที่ 5 ประกวดนวัตกรรมการแจกลูกประสม
คาครูที่แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ที่ประสบ
ผลสาเร็จ(เชิงงานวิจัย)
ขั้นตอนที่ 6 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
เมษายน 2561

หมายเหตุ
.ใช่วิทยากรแกนนา
ภาษาไทยและครู
ดีเด่นภาษาไทย
ตลอดปีการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
สิงหาคม 2561 สานักงานเขตพื้นที่
กันยายน 2561

สานักงานเขตพื้นที่

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เมษายน 2561 – กันยายน 2561 สถานที่ใช้ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชย.1
6. งบประมาณ
การดาเนินการครั้งนี้ทากิจกรรม 6 ขั้นตอน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

81
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (Procedure)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
Activity 1 อบรมการผลิต
15,000
58,500 5,000 78,500
และใช้สื่อการสอนแบบแจก
ลูกประสมคา(1วันX300คน
X195บาท)
Activity 2 นิเทศติดตามการ
10,000
10,000
อ่านออกเขียนได้
Activity 3 ประกวดนวัตกรรม
5,000
6,500 11,500
สื่อการแจกลูกประสมคาครูที่
แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้
ที่ประสบผลสาเร็จ
Activity 4 รายงานผลและ
มอบโล่รางวัล
20,000

68,500

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
สิงหาคม นายวิชัย
2561 เพ็ชรเรืองและ
คณะ
ตลอดปี
การศึกษา
กันยายน
2561

“.........”

กันยายน
2561

“.........”

“.........”

11,500 100,000

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) นิเทศติดตามไม่ทั่วถึง
2) อุปกรณ์ในการจัดอบรมไม่เพียงพอ
3) เจ้าหน้าที่มีความชานาญงานการจัดอบรมไม่เพียงพอ
4) พื้นฐานความรู้ของครูไม่จบเอกภาษาไทย
5) นักเรียนบางคนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
แนวทางบริหารความเสี่ยง
1) สร้างเครือข่ายการนิเทศระดับอาเภอและศูนย์เครือข่าย
2) ให้โรงเรียนสนับสนุนโดยใช้วัสดุรายหัว โดยเฉพาะการอบรมผลิตสื่อการสอน
3) แต่งตั้งธุรการโรงเรียนมาช่วยเหลือ
4) วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ของครูก่อนการดาเนินการ
5) จัดแยกนักเรียนกลุ่มนี้ให้พัฒนาเฉพาะภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่าน และการเขียน
โดยเฉพาะ
6) ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูอนุบาลปีที่ 2 จากการเตรียมความพร้อมให้เริ่มอ่าน
เขียนในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
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โครงการ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 20 , 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายอภิชาติ พรหมฝาย
ลักษณะโครงการ
โครงต่อเนื่อง / วิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจาเป็นต้องค้นหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาระบบการศึกษา การศึกษา
ที่ถูกต้องสาหรับศตวรรษใหม่ ต้องเรียนให้บรรลุ ทักษะ คือต้องเรียนจากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชาเพื่อการดารงชีวิต
ในโลกแห่งความเป็นจริง (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) การจัดการเรียนรู้จึงต้องเน้น เรียนโดยการลงมือทาหรือการฝึกฝน
และคนเราต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จาเป็นตลอดชีวิต เครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จึ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการยกระดั บ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาครู แ ละผู้ เรี ย น บนฐานคิ ด
“กระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่า ความรู้ ” และ“กระบวนการหาคาตอบสาคัญกว่าคาตอบ”โดยใช้ฐานคิด“ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) เพื่อรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ใน ศตวรรษที2่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและส่งเสริมการผลิตกาลังคนที่มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ในเวทีเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยและฐานคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
เข้าใจตัวตนความเป็นไทยอย่างเข้มแข็งก่อนเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนอย่าง ยั่งยืน ดังนั้นการสร้างเครื่องมือเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้ถูกสร้างขึ้นผ่านฐานปรัชญา ความคิดและกระบวนการทางการวิ จัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กไทยให้บรรลุ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) ที่เน้นทักษะการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งครูมีบทบาทหน้าที่ เป็นผู้แนะนา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ในบริบทของความรู้ในปริมาณมาก ผู้ส อนต้องย่อย
ความรู้ให้เหลือแต่ส่าระสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและขยายผลไปยังบริบทสังคมและ
การเป็นพลโลกได้ การประเมินผลการเรียนรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ร่วมกับทฤษฎี วิธีการ และกลยุทธ์การสอนต่าง ๆ ได้
การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง แบบระหว่างการสอนและภายหลังจบการสอนสามารถช่วยกระตุ้น กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบให้กับผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรใช้คาถามกระตุ้นความคิด ทาให้ผู้เรียนมีความคิดที่จะนาประสบการณ์
หรือความรู้พื้น ฐานที่ผู้เรียนมีมาสร้างเป็น องค์ความรู้ใหม่ต่อไป นอกจากนี้การประเมิ นผลการเรียนรู้ยังช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียน ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันกับ ภาวะโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ที่สาคัญในการพัฒนาครู
ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ค รู ใช้ สื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร์เพื่ อ ดึ ง ความสนใจและสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอน ที่เป็น Active Learning ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อสร้างและพัฒ นาพัฒ นาระบบนิเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนเข้าถึงสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคลังความรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ครูทุกคนมีทักษะ กระบวนการในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคนเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ
4. ครู ผู้ บ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เทศก์ มี ก ระบวนการนิ เทศที่ เป็ น ระบบและมี ค ลั งความรู้เพื่ อ การนิ เทศและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. มีฐานข้อมูล ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อในการพัฒนาที่เป็นปัจจุบันทุกคนเข้าถึง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
2. ร้อยละ 100ของครู มีทักษะ กระบวนการในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21
3. ร้อยละ 100ของครูเข้าถึงฐานข้อมูลคลังข้อสอบ และมีกระบวนการสอบเพื่อสอนในแบบของตัวเอง
4. ร้อยละ 100ของครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ มีกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและมีคลังความรู้
เพื่อการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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4. รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. จัดหาสื่อการสอน และอบรมการติดตั้งสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ดึงดูดความ
สนใจ และสร้างแรงบันดาลใจที่จะเรียนวิทยาศาสตร์
2. อบรมสร้างเครื่องมือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ Google Application
- สารวจตนเองสู่เป้าหมาย
- Kahoot - Pad let
- จุดประกายการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
- C-Teacher
- หลากกลเม็ดการใช้สื่อเทคโนโลยี
- Google Drive Google form Google Sheet
- Google Doc Google Photo Google Calendar
-ปรับเปลี่ยนวิถีสู่การเปลี่ยนแปลง (ตอบคาถาม)
2. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบนิเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ศตวรรษ
ที่ 21 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา
งบประมาณ
มิถุนายน 2561
95,000
( 1 วัน )
มิถุนายน 2561
( 1 วัน )

มิถุนายน 2561

5,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคนเข้าถึง
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ
2. ร้อยละของครูวิทยาศาสตร์มีทักษะ กระบวนการในการใช้สื่อการ
สอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละของครู เข้าถึงฐานข้อมูลคลังข้อสอบ และมีกระบวนการ
สอบเพื่อสอนในแบบของตัวเอง
4. ร้อยละของ ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีกระบวนการนิเทศที่เป็น
ระบบและมีคลังความรู้เพื่อการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.มีรูปแบบการสอน เทคนิคการสอน ที่เกิดในห้องเรียน
6. งานวิจัยเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนารูปแบบการสอน
7. คลังสื่อการเรียนการสอนและการเข้าถึง

วิธีการประเมิน
สอบถาม รายงาน
นิเทศ
นิเทศการสอน

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม
แบบรายงาน
แบบนิเทศ
นิเทศการสอน

นิเทศการสอน

นิเทศการสอน

แบบรายงาน
แบบรายงาน
คลังความรู้เพื่อการ Web Site
นิเทศแลกเปลี่ยน เพื่อการนิเทศและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูได้เทคนิควิธีการ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
2. มีคลังสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21
3. มีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตในระหว่างการอบรม
2. ความแตกต่างในด้านทักษะด้าน ICT ของครูที่เข้าอบรม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. .ประสานงานกับบริษัทที่ให้บริการให้เพิ่มเติมช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างอบรม
2. เตรียมวิทยากรผู้ช่วย แบ่งพื้นที่การบริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคนเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ
2. ครูทุกคนมีทักษะ กระบวนการในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. ครูทุกคนเข้าถึงฐานข้อมูลคลังข้อสอบ และมี
กระบวนการสอบเพื่อสอนในแบบของตัวเอง
4. ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและ
มีคลังความรู้เพื่อการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. มีฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อในการ
พัฒนาที่เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย
100%
100%
100%
100%
100%
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการ
2. ร้อยละ 100ของครู มีทักษะ กระบวนการในการใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ 100ของครูเข้าถึงฐานข้อมูลคลังข้อสอบ และมี
กระบวนการสอบเพื่อสอนในแบบของตัวเอง
4. ร้อยละ 100ของศึกษานิเทศก์มีกระบวนการนิเทศที่เป็น
ระบบและมีคลังความรู้เพื่อการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. มีฐานข้อมูล ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อในการ
พัฒนาที่เป็นปัจจุบันทุกคนเข้าถึง

ค่าเป้าหมาย
100%
100%
100%
100%
100%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูได้เทคนิควิธีการ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
2. มีคลังสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
3. มีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

87
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โครงการ

พัฒนาครู ในการสอนภาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก ( Active Learning )
สนองยุทศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 , 4 , 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ในโลกปัจจุบัน การสื่อสารภาษาอังกฤษนับเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้า
สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ส่งผลให้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษยิ่งมีความจาเป็นต่อองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน บุคลากรขององค์กรที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็น
เสมื อนฟั น เฟื อ งส าคั ญ ในการขับ เคลื่ อ นองค์ กรไปข้างหน้ า ตอบสนองความต้ องการและแผนงานขององค์ กรไปสู่
ความสาเร็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
เชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ( Active Learning ) เพื่อให้
ครูผู้สอนภาอังกฤษได้ฝึกปฏิบัติการจัดทาสื่อการสอนและออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสท่อสารในห้ องเรียน
พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยโดยห้องเรียนและโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามบริบทที่สอดคล้องกับสภาพจริงเพื่อทาให้ เกิดการจัดการเรียนรู้และมีเทคนิคการสอน “การสื่ อสอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพเพื่อสู่ยุ ค AEC” อย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพมุ่งตอบสนองความต้องการดังกล่ าว โดยได้รับการออกแบบมา
โดยเฉพาะ เพื่อเริ่มต้นพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของครูสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
2.วัตถุประสงค์
2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีเทคนิคการสอนและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้เรียนได้อย่างมั่นใจ
2.2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จานวน 240 โรงเรียน
มีครูภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจัดการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารในห้องเรียนได้
3.เป้าหมาย
3.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน 100 คน จาก 20 ศูนย์พัฒ นาคุณภาพการศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการและทา
คู่มือภาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้ในห้องเรียนได้จริง
3.2 เพื่อออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารภาอังกฤษลงสู่ห้องเรียน
3.2 ครูเปลี่ยนวิธีสอนและมีเอกสารการสอนที่เน้นการสื่อสารได้ในห้องเรียน
3.3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษสูงขึ้น
เชิงปริมาณ
1.ครูสอนภาษาอังกฤษ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพจานวน 20 ศูนย์ จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถใช้ภาษอังกฤษในการสื่อสารได้
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4.วิธีดาเนินการ
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 กิจกรรม : พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning )
ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1.1 การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษด้านการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก เน้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในเครือข่าย
เพื่อจัดทาเอกสารการสอนที่เน้นการสอน
เชิงรุก
1.3 กานนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active learning
ด้วยสื่อการสอนของครูที่เน้นการสื่อสารภา
อังกฤษ
1.4 ครูผู้สอนนาเสนอและแสดงผลงานทาง
วิชาการผ่านนิทรรศการวิชาการการจัดการ
สอนภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

5.ระยะเวลาดาเนินการ
5.1 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
5.2 สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
6. งบประมาณ
6.1 100,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล
และคณะ
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม : พัฒนาครู ในการสอนภาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก ( Active Learning )
ค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 100 คนละ 150 บาท x 2 วัน
30,000 บาท
1.2 ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
บาท
1.3 ค่าตอบแทนทีมวิทยากร
20,000 บาท
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
10,000 บาท
1.5 การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ
15,000 บาท
1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยนามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการนิเทศติดตาม ฯ
25,000 บาท
รวม
100,000 บาท
7.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตาม
การจัดการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อสารแบบ active learning ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง
2.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการ
นิเทศติดตามด้านเทคนิคการอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
การจัดการสอนแบบ active
learning

วิธีการประเมิน
1. การออกนิเทศติดตามการ
จัดการสอนภาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยเน้นห้องเรียนและ
โรงเรียนเป็นฐาน
2. การออกนิเทศติดตามการจัดกี่
สอนของงโรงเรียนโดยเน้นที่
ห้องเรียนและผู้เรียนเป็นฐาน

เครื่องมือการประเมิน
1.แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล การจัดการสอนเชิงรุก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล การจัดการสอนเชิงรุก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูมีพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยจัดการสอนเชิงรุกได้อย่างมั่นใจและปรับเปลี่ยนเทคนิค
การสอนเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนได้ และได้รับการนิเทศเพื่อเสริมสร้างกาลังใจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการ
เรียนการมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารในห้องเรียนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น
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โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ประจาปีการศึกษา 2561
สอดคล้องยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 - 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญที่สุดสาหรับการเรียนรู้ จากงานวิจัยด้านการศึกษาได้ค้นพบเกี่ยวกับการ
ทางานของสมองสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีทางสมองและการเรียนรู้ว่า กระบวนการเรียนรู้ ของมนุษย์จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบแผน และสมองของมนุษย์สามารถขยายขอบข่ายความสามารถได้ดีที่สุดในช่วงแรกเกิดถึง 5 ปี และ
พัฒนาการการเรียนรู้อย่างรวดเร็วหากได้รับการส่งเสริมสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มี วินั ย ภู มิใจในชาติและมี ความรับ ผิ ดชอบต่ อตนเอง ครอบครัว ชุ มชน สั งคมและ ประเทศชาติ ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัย มีความ
กระตือรือร้นที่จะส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสิทธิที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษา
ที่มีคุณภาพ จึงจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้
เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.3 เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
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3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
3.2 ครูปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
3.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4. กิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. วางแผน จัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 1 ต.ค.2560 – 28 ก.พ.2561
ปฐมวัย ประจาปีการศึกษา 2561 เสนอขออนุมัติ
โครงการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตาม
1 – 31 มี.ค.2561
โครงการฯ
3. จัดอบรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม 15 เม.ย. – 15 พ.ค.2561
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4.นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 15 มิ.ย. – 31 ส.ค.2561
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560
5. สรุปและรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน
1 – 30 ก.ย.2561
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ของโรงเรียนในสังกัด เสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
3,000 บาท
7,000 บาท
80,000 บาท
7,000 บาท
3,000 บาท

100,000 บาท

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทุก
โรงเรียน
5.2 ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ทุกคน
5.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย เต็มตามศั กยภาพของ
แต่ละบุคคล ทุกคน
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โครงการ

การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 5 , 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษที่ 21 สังคมเปลี่ย นแปลงไปไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียนต้องมีทักษะ มีคุณ ลั กษณะ มีจุดเน้น และ
มีคุณธรรม ที่นาไปสูการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคม จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ได้ ให้ ความส าคั ญ กั บ การศึ กษา และการศึ กษาเป็ น สิ่ งส าคัญ ยิ่งในการพั ฒ นาประเทศ เนื่ องจากปั จจั ยส าคั ญ ของ
การพัฒนาประเทศคือ คุณภาพของคน และการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคน ดังนั้น การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สามารถพัฒ นาคนในประเทศให้ เป็ น มนุ ษย์ ที่สมบูรณ์ สมดุล ทั้งสติปัญ ญา จิตใจ ร่างกายและสั งคม เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมย่อมเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศในทุกด้าน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
และเทคโนโลยีนั้น ครู ถือเป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒ นา
ผู้เรียนในทุกด้าน วิชาชีพครูจึงควรเป็นวิ ชาชีพของคนเก่ง คนดี ในสังคม ครูควรเป็นต้นแบบของความดีงาม เพราะ
หน้าที่ครูมีความสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการปฏิรูปการศึกษา โดยกาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ของชาติ (สานักงานเลขาธิการรัฐสภา 2545 : 38) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 7 ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒ นาครู โดยมาตรา 52 กาหนดให้
กระทรวงมีการส่ งเสริมและสร้างมาตรฐานที่เหมาะกับการเป็นวิชาชีพชั้นสู ง โดยสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
ความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาจากคุณภาพระดับโรงเรียนพบว่ามีโรงเรียนที่มีผลผลิตของระบบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
หลั กสูตรจากหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปจนถึงหลักสูตรระดับชั้นเรียนสะท้อน
การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษา ขั้ นพื้นฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปีของผู้เรียนทุกคน และผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน
จาก การใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระดังนี้ คือ 1) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4) กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ที่ ไม่ ได้ท าการทดสอบ O-NET ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ห ลายโรงเรีย นยั งขาด
เครื่องมือการวัดและประเมิน ผลที่ เป็ น มาตรฐาน ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานเลขาธิการโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้ คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 2561) ก าหนดค่ าเป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาไทยมี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานระดั บ สากล ระบุ ว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาอื่นๆ ในกลุ่มสาระที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ควรมีการวัดและประเมินผลคุณภาพ
นักเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 คือ จากการทดสอบควรมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 จึงจะแสดงให้
เห็นว่าผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ และจากการวัดและประเมินผลคุณภาพนักเรียน การนาข้อสอบมาตรฐาน
จากการทดสอบที่มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตร นามาใช้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้
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ความเข้าใจ (Understanding) ที่ ยั่ งยื น ได้ เกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทั กษะกระบวนการ เฉพาะวิช าที่
สะท้อนสภาพความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดหลักสูตร
ดังนั้ น ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประศึกษาชั ยภูมิ เขต 1 ได้จัดทาโครงการการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET เพื่อพัฒ นาคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมิ น ผลที่ มี ม าตรฐาน กระตุ้ น ให้ ค รู ผู้ บ ริ ห ารและโรงเรีย นในสั งกั ด ทุ ก โรงมี ค วามพยายามในการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาชัยภูมิ เขต 1
และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาครู และผู้เรียนให้เกิดคุณภาพพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพสื
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพั ฒนาครูให้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ การพัฒนาการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ตรงกับความต้องการของมาตรฐานหลักสูตร ที่สามารถประเมินผู้เรียนได้รอบด้านและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ในจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาเครือข่ายการพัฒ นาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET และนาไปใช้ในจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาชั ย ภู มิ เขต 1 จ านวน 240 โรง ได้ รับ การส่ งเสริม และ
พัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ในจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั ย ภู มิ เขต 1 มี ค วามรู้ ในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมิ น ผลใน 4 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าการทดสอบ O-NET ตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร ของหลั ก การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา/และการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จานวน 100,000 บาท
กิจกรรม
1.วางแผนโครงการการพัฒนาการ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้
ทาการทดสอบ O-NET ตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ในสังกัดจานวน 240 โรง
2. อบรม และประชุมปฏิบัติการ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้ครูผู้สอนในการพัฒนาการ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร
3. พัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET
ที่สามารถประเมินผู้เรียนได้รอบด้าน
และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
5. นิเทศติดตามความรู้ความสามารถ
ของครูผู้สอนในการนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ
O-NET ไปใช้ในโรงเรียน
6. การสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET
ตามหลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดจานวน 240 โรง
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

18,000

ระยะเวลา

5,000

เม.ย. 61

36,000

เม.ย.61-พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

-

18,000

25,000

พ.ค.61-ส.ค.61

1,2000

ส.ค.61-ส.ค.61

5,000

ส.ค.61-ก.ย.61

82,000

-

100,000

นางปวีณวัชร์
มณธีเพ็ชร
และคณะ
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5. การประเมินผล (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. โรงเรียนรับการพัฒนาการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ
O-NET ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
จานวน 240 แห่ง
2. โรงเรียนมีการพัฒนาการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลใน
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้
ทาการทดสอบ O-NET
จานวน 240 แห่ง
3. โรงเรียนนาเครื่องมือในการ
พัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล จากการพัฒนาการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการ
ทดสอบ O-NET ไปใช้ในการวัดและ
ประเมินผลในโรงเรียนจานวน240 โรง

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

แบบเก็บข้อมูลการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

แบบเก็บข้อมูลการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ

สอบถาม สารวจ

แบบสอบถาม
แบบสารวจ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาครู ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกระบวนการ การพั ฒ นาการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ตรงกับความ
ต้องการ ของมาตรฐานหลักสูตร สามารถประเมินผู้เรียนได้รอบด้านและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
6.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ในจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
6.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาเครือข่ายการพัฒ นาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลใน 4 กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ที่ ไม่ ได้ ท าการทดสอบ O-NET และน าไปใช้ ในการประเมิ น ผู้ เรียนได้รอบด้ านและมี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร
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โครงการ
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 12
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายวิษณุ ฉลองขวัญ และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักที่มีความสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดี จะสามารถนาไปใช้ แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ ควรให้ความสาคัญ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดจุดเน้นการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน 3 ด้าน ได้แก่
จุดเน้นด้านผูเ้ รียน จุดเน้นด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน้นด้านการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการขับเคลื่อนของสานักงานในส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา
ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนค่อนข้างต่า ซึ่งพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า การประเมิน
โรงเรียนทั่วประเทศ มีแนวโน้มไม่ได้มาตรฐานขั้นต่า ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึง
มีความสาคัญมากที่ต้องเร่งดาเนินการช่วยเหลือโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนและเป็นการเตรียมการพัฒนากาลังคนของ
ประเทศด้านคณิตศาสตร์ในระยะยาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตระหนัก และเห็นความสาคัญของ เรื่องดังกล่าว
จึงได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2.2 เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สพป.ชย1 มีผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพป.ชย. 1 โดยเป็นครูระดับประถมศึกษาจานวน 20 ศูนย์
และครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนขยายโอกาส จานวน 56 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 151 คน ได้รับการพัฒนา
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์
O-NET สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
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4. วิธีการดาเนินงาน/ งบประมาณ จานวน 100,000 บาท สถานที่ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เขต 1
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูคณิตศาสตร์
จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูผู้สอนชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน96 คน
1. วิทยากร 4 คน
( 2 วัน X 3,600 บาทX 5 คน )
2. ผู้เข้าอบรม 151 คน
( 2 วัน X 190 บาทX 151 คน )
รวม

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
สอย

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน
2561

36,000
36,000

-

-

57,380 6,620

นายวิษณุ
ฉลองขวัญ
และคณะ

-

57,380 6,620 100,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
7.1.1 ด้านครูผู้เข้ารับการอบรม ครูที่เข้าอบรมไม่ใช่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ทาให้ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในงาน หรือไม่สนใจเข้าร่วมอบรม ขาดความตระหนัก
7.1.2 ด้านผู้บริหาร ขาดการนิเทศติดตาม
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
7.2.1 ด้านครูผู้เข้ารับการอบรม กาหนดรายละเอียดในหนังสือแจ้งโรงเรียนให้ส่งครูคณิตศาสตร์ เข้า
รับการอบรม และแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนทาการอบรม
7.2.2 ด้านผู้บริหาร แจ้งเป็นหัวข้อการประชุมผู้บริหาร ให้เกิดความตระหนักในนโยบายนี้
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80
1. ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เชิงคุณภาพ
ระดับดี
1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ชย1 มีความรู้ความสามารถในจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
9.2 นักเรียนในสังกัด สพป.ชย1 มีผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
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โครงการ

สานฝันการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นายสุรศักดิ์ ฦๅชา 2. นางดวงพร ไตรเสนีย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
เมษายน – สิงหาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จุดเริ่มแห่งรางวัลพระราชทานนี้ เกิดจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ที่มีต่อ ม.ล. ปิ่น มาลากุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น ) เมื่อคราวเสด็จพระราชดาเนินเปิดงาน
การแสดงกลุ่มศิลปหัตถกรรมนักเรียน เมื่ อปี พ.ศ. 2506 ที่ว่า “นักเรียนจานวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมี
ความพยายามศึกษาเล่าเรี ยนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนซึ่งมีการจัดสถานศึกษาดีนักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวสมควรได้รับพระราชทานรางวัล …” ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งของการจัดการศึกษาของชาติ
กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารภนามาดาเนินการนับแต่นั้นมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน ได้กาหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติในการคัดเลื อกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล
พระราชทานจนถึงปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้ส่งเข้า
ประกวดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน อันเป็นรางวัลสูงสุดยิ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1 จึง
จัดทาโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนางานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ส่งเสริมให้นักเรียน ได้ตระหนักในการสร้างความดีทุกทางให้มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตื่นตัวและมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการประเมินโรงเรียนและ
และนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2.3 เพื่อประเมิน คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา
รับยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินคัดเลือกระดับเขตการศึกษา
ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด จานวน 20 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน รวม 40 คน
ด้านคุณภาพ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียน ได้ตระหนัก
ในการสร้างความดีทุกทางให้มากยิ่งขึ้น
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
จัดอบรมสัมมนาประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เมษายน-กรกฎาคม 60
การศึกษา 20 ศูนย์ และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
40 คน วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนส่งครูและประธาน
ศูนย์พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา เข้ารับการ
อบรมสัมมนา
3. ออกนิเทศกากับส่งเสริมให้โรงเรียนและ
นักเรียนที่มีผลงานส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด
ต่อไป
4. ดาเนินการกิจกรรมประเมินนักเรียนและ
สิงหาคม 2560
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผล
การดาเนินงาน

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
จัดอบรมสัมมนา ระหว่าง เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2560 ทีห่ ้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
6. งบประมาณ 60,000 บาท
- จัดอบรมสัมมนา จานวน 1 รุ่น ทีห่ ้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
1.1 ค่าอาหารครู/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 60 คน คนละ 80 บาทต่อมื้อ 1 มื้อ
4,800 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 60 คน
คนละ 35 บาทต่อมื้อ 2 มื้อเป็นเงิน
4,200 บาท
1.3 ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
3,600 บาท
1.5 ค่าสถาน
3,000 บาท
1.6 ค่าวัสดุ
10,400 บาท
รวมเป็นเงิน
26,000 บาท
- ออกนิเทศโรงเรียนที่มีนักเรียนและโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ส่งเขารับการ
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ จานวน 9 คน กับ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
จานวน 10 วัน เป็นเงิน
24,800 บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 10 วันๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน
10,000 บาท
รวมเป็นเงิน
34,000 บาท
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
1. โรงเรียนมีภารกิจมากในการรับการประเมินต่างๆ จึงไม่ค่อยส่งโรงเรียนและนักเรียนเข้ารับการประเมิน
2. ผู้บริหารและครูมักจะเข้าใจว่าการส่งนักเรียนและสถานศึกษาเป็นรางวัลที่ยากจะได้รับรางวัลเพราะต้องใช้
งบประมาณในการจัดทาผลงานมาก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดอบรมสัมมนาทาความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน
2. ส่งเสริมสนับสนุน ด้วยการออกนิเทศ ให้โรงเรียนและนักเรียนที่มีความพร้อมและมีผลงานดีเด่นส่ง
เข้ารับการประเมิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. มีโรงเรียนตัวแทนแต่ละศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ส่งโรงเรียนและนักเรียนเข้ารับการประเมิน ทั้ง 20 ศูนย์ อย่างน้อยศูนย์ละ 1
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียน ได้ตระหนักในการสร้าง
ความดีทุกทางให้มากยิ่งขึ้น

1. มีโรงเรียนส่งเข้ารับการ
ประเมิน อย่างน้อย 20 แห่ง
2. มีตัวแทนเขตพื้นที่เข้ารับ
การประเมินระดับจังหวด
3. มีตัวแทนระดับจังหวัดส่ง
เจ้ารับการประเมินระดับกลุ่ม
จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับภายในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร และได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทุกคน
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โครงการ
เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศรีรุ้ง บุตะเขียว และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม - กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การที่ค นเราอยากมีสุ ขภาพดี ไม่เจ็ บป่ ว ย ซึ่งการกิน อาหารถูกต้ อง เหมาะสม และพอเพี ย งจะทาให้
มีโภชนาการดี และน าไปสู่ การมีสุ ขภาพดี ในทางตรงกันข้ามหากกินอาหารที่ ไม่มีป ระโยชน์ ไม่เพี ยงพอจะท าให้
ขาดสารอาหาร หรือถ้ากิน อาหารมากเกินไป ก็จะทาให้เป็นโรคอ้วน หรือโภชนาการเกิน “โภชนาการ” จึงเป็น เรื่อง
ของการกิ น “อาหาร” ที่ ร่ า งกายเราน า “สารอาหาร” จากอาหารไปใช้ ป ระโยชน์ และด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้
อย่างเป็นสุข อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยต่างๆ ใน
วงจรชีวิตมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัยทั้ง เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ฯ โดยเฉพาะในเด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัย
ที่
อยู่ ในระยะส าคั ญ ของชี วิ ต เป็ น วั ย รากฐานของพั ฒ นาการ การเจริ ญ เติ บ โตทั้ งร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม
และสติปั ญ ญา จึ งเป็ น วัย ที่มีความส าคัญ เหมาะสมที่สุ ดในการวางพื้ นฐาน เพื่ อยกระดับ การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต
โดยเฉพาะในระยะ 2 ปี แรกของชีวิต เป็นระยะที่ร่างกายและสมอง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจาเป็นต้องได้รับการ
เลี้ยงดูที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมพัฒ นาการรอบด้าน อาหารและภาวะโภชนาการที่ดี เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กวัยก่อนวัยเรียน ปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ภาวะการเจริญเติบโต
ไม่ ส มวั ย จากโรคขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิ น การขาดสารไอโอดี น ภาวะโลหิ ต จางจากการขาดธาตุ
เหล็ก โดยมีสาเหตุสาคัญจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง การให้อาหารตามวัยแก่
เด็กเร็วเกินไปและไม่ถูกต้อง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั ย ภู มิ เขต 1 ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
เฝ้ าระวังทางโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน เพื่ อให้ เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีการเจริญเติบโตของสมองและ
ร่ างกายเหมาะสมตามวัย เติ บ โตเป็ น ทรั พ ยากรบุ คคลที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ น อนาคตที่ ส าคั ญ ของประเทศชาติ ต่ อ ไป
จึงได้จัดทาโครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ ในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ
2.2 กิจกรรมการให้ความรู้ด้าน Good Manufacturing Practices แก่ครูอาจารย์
2.2 กิจกรรมการจัดเมนูอาหารให้เหมาะสมแก่นักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
อบรมผู้บริหารโรงเรียน / ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จานวน
237 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เกิดสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว เพื่อนและชุมชน
3.2.2 สร้ า งความตระหนั ก และจิ ต ส านึ ก ให้ กั บ ครู แ ละนั ก เรี ย นในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของตนเอง
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนขึ้น อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
4. รายละเอียด/ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน / ครูปฐมวัย
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด จานวน 237 โรงเรียนเพื่อส่งรายชื่อ ผู้ พฤษภาคม – กันยายน
เข้ารับการอบรม
2561
2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
3. ดาเนินการจัดอบรมโครงการฯ
3.1 ค่าอาหาร วิทยากร คณะทางาน และครูผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 250 คนๆละ 80 บาท (250x80) เป็นเงิน
20,000 บาท
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทางาน และครูผู้เข้าร่วม
อบรม จานวน 250 คนๆละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ เป็นเงิน
(250 x 35 x 2 ) = 17,500 บาท
3.5 ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท
(600 x 5 x 2) เป็นเงิน 6,000 บาท
3.5 ค่าวัสดุ
- จัดทาคู่มือและอื่นๆ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

20,000
17,500
6,000
6,500
50,000

สถานที่ดาเนินการ
- ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ครูที่ผู้รับผิดชอบเด็กปฐมวัยได้รับ
๑.การสังเกต
1. แบบสังเกต
ความรู้ดา้ นภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัย
๒.การสอบถาม
2. แบบทดสอบ
เรียนอย่างมีอย่างถูกต้อง
2.เด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เด็กก่อนวัยเรียน ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการได้รับการเฝ้าระวังและติดตามทาง
โภชนาการ
6.2 เด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย
6.3 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านโภชนาการในเด็ก
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โครงการ
แข่งขันเปตอง สู่ความเป็นเลิศ
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 18
หน่วยงานที่รับผิดขอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ผู้รับผิดชอบ
นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม – กันยายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพ มีจุดประสงค์ในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ช่วยปรับปรุงร่างกายที่
ทรุดโทรมให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง การเล่นกีฬานอกจากจะทาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายและช่วยเสริมสุ ขภาพจิตแล้ ว ยังสามารถป้องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ตลอดจนการ
เสื่อมสภาพตามอายุของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ มีประโยชน์ทั้งในด้านร่างกาย
และจิตใจ นอกจากนี้กีฬายังทาให้ผู้เล่น เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน หรือการละเล่นต่างๆ
ที่ใช้แรงกายในรูปแบบ ในปัจจุบันการออกกาลังกายได้รับความนิยมอย่างมากในผู้คนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น กีฬาถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รู้ จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและการทางานร่วมกัน และในปัจจุบันนี้กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่กาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหลายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างนักกีฬาเปตองระดับนักเรียนให้มีความสามารถไปสู่จุดสูง สุดที่
จะเข้ า ร่ ว มในการคั ด เลื อ กเป็ น นั ก กี ฬ าตั ว แทนที ม ชาติ ไทยในอนาคต ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรัฐ บาล ที่ มี
จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและเชื่อมต่อการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยให้นักเรียนและ
เยาวชนทดสอบความสามารถทางการกีฬาด้วยตนเองและพยายามพัฒ นาทักษะในการเล่นกีฬาเพื่อเป็นทีมชาติใน
โอกาสต่อไป อีกทั้งยังเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่ได้ทรงริเริ่มและเป็นองค์อุปถัมภ์กีฬาเปตองในประเทศไทย
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั ย ภู มิ เขต 1 ได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของเยาวชนที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า กิจกรรมกีฬาจะช่วยสร้างคนให้มีระเบียบวินัย เคารพกฎ
กติกา มีน้าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและ
สังคม และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมการสร้างนักกีฬาเปตองระดับนักเรียน ไปสู่การกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง สู่ความเป็นเลิศ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกาลังกาย
2. เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาเปตอง
4. เพื่อให้นักเรียนได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่ได้ทรงริเริ่ม และเป็นองค์อุปถัมภ์กีฬาเปตองในประเทศไทย
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จานวน 237 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีสุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง มีทักษะในการเล่นกีฬาเปตองมากยิ่งขึ้น
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4. ประเภทการแข่งขันกีฬาเปตอง
1. รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
2. รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
5. รายละเอียดกิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดทาโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันกีฬาเปตอง
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน/คณะกรรมการตัดสิน
4. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินกีฬา
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทาปฏิทินและดาเนินการแข่งขัน
.- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา (15 คน)
- ค่าอาหารกลางวัน
กรรมการดาเนินงาน / ครู (40 คน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน (200 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กรรมการดาเนินงาน / ครู (40 คน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน (200 คน)
- ค่าโล่รางวัล
- ค่าตกแต่งสถานที่แข่งขัน
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม 2561
มีนาคม–กันยายน 2561

งบประมาณ

มีนาคม – กันยายน
2561

4,000

6,000
3,200
10,000
2,800
6,000
4,000
1,000
33,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกาลังกาย
3. นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม
4. นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาเปตองที่ดีขึ้น
5. นักเรียนได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่ได้ทรงริเริ่มและเป็นองค์อุปถัมภ์กีฬาเปตอง ในประเทศไทย

