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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไป      

 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ  วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2553  เรื่อง  การก าหนด และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ได้ก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
สงขลา  เขต 1  เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 6 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองสงขลา  อ าเภอสิงหนคร  อ าเภอ   
สทิงพระ  อ าเภอระโนด  อ าเภอกระแสสินธุ์  และอ าเภอนาหม่อม   

ที่ตั้ง 
 ทีต่ั้งส านักงาน  แยกเป็น  2  ส่วน 
 ส่วนที่ 1  เป็นอาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (เดิม)  ตั้งอยู่เลขท่ี 176  ถนนสงขลา-นาทว ี 
ต าบลเขารปูช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  เป็นส่วนปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ   กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสนิทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน  และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 2  เป็นอาคารส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา (เดิม)  ตั้งอยู่เลขท่ี 331 ต าบลพะวง  
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นส่วนปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

พื้นที่รับผิดชอบ 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแนวยาว  สถานศึกษาท่ีไกลสุดประมาณ 130 กิโลเมตร   จากลักษณะ
ดังกล่าว  จึงไดต้ั้งศูนย์ประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ขึ้น  เพ่ือให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ข้าราชการครู  จ านวน 2 ศูนย์  คือ 
           1.  ศูนย์ประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 (อ าเภอสทิงพระ)  เปิดท า
การเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2551   ตั้งอยู่บริเวณ   โรงเรียนในเมือง  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา (อาคาร
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอสทิงพระ เดิม)   
            2. ศูนย์ประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 (อ าเภอระโนด)  เปิดท าการ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2551  ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)   
 
อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  มีอ านาจหนา้ที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย   ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
      1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
      2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
      3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 



2 
 

 

      5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       8. ประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
              10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานด้านการศึกษา 
              11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.จ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1   
    จ าแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ ป.1-ป.6 ป.1-ม.3 ปฐมวัย-ป.6 ปฐมวัย- ม.3 อ.2-ป.6 รวม 
เมืองสงขลา - - 13 3 2 18 
ระโนด - - 33 6 4 43 
สทิงพระ - - 23 4 1 28 
กระแสสินธุ์ - - 9 1 - 10 
นาหม่อม - 1 5 1 3 10 
สิงหนคร 2 - 23 6 4 35 

รวม 2 1 106 21 14 144 
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2.สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน   
   ปีการศึกษา 2555 
 

ขนาดโรงเรียน  เมือง
สงขลา ระโนด สทิงพระ กระแส

สินธุ ์ นาหม่อม สิงหนคร รวม 

ขนาดที่ 1 (1-120 คน)  6  24 13 6 5 15 69 

ขนาดที่ 2 (121-200 คน)  4  12 8 2 4 10 40 

ขนาดที่ 3 (201-300 คน)  3  4 6 2 - 5 20 

ขนาดที่ 4 (301-499  คน)  3  2 1 - 1 2 9 

ขนาดที่ 5 (500-1,499  คน)  -  1 - - - 3 4 

ขนาดที่ 6 (1,500-2,499 คน)  2  - - - - - 2 

ขนาดที่ 7 (>=2,500 คน)  - - - - - - - 

รวม 18 43 28 10 10 35 144 
 
 

3.จ านวนนักเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  จ าแนกตามระดับ   
    ปีการศึกษา 2555 

 

อ าเภอ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น 

เมืองสงขลา 1,274 6,273 150 7,697 

ระโนด 1,091 4,413 233 5,737 

สทิงพระ 774 2,990 197 3,961 

กระแสสินธุ์ 278 863 46 1,187 

นาหม่อม 162 1,160 82 1,404 

สิงหนคร 1,064 5,315 298 6,677 

รวม 4,643 21,014 1,006 26,663 
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4.จ านวนผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2555  
            

อ าเภอ ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
เมืองสงขลา 29 391 5 1 426 
ระโนด 41 355 12 14 422 
สทิงพระ 29 236 4 7 276 
กระแสสินธุ์ 10 78 1 2 91 
นาหม่อม 12 92 1 5 110 
สิงหนคร 40 398 15 5 458 

รวม 161 1,550 38 34 1,783 
      

5.จ านวนครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1 ปีการศึกษา 2555   
    จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

   
 

              
หมายเหตุ  ไม่รวมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 

 
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา  2554 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละการสอบ NT และ  O-Net)   

6.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
 

 

วิชา 
เปรียบเทียบคะแนน NT ปีการศึกษา 2551-2554 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเพ่ิม/ลด 
2551 2552 2553 2554 51/52 52/53 53/54 

ภาษาไทย 52.64 48.47 51.77 55.25 -4.17 3.30 +3.48 
คณิตศาสตร์ 49.32 50.21 52.83 50.36 0.89 2.62 -2.47 
วิทยาศาสตร์ 49.11 44.54 50.80 - -4.57 6.26 - 

 
 
 
 
 
 

อ าเภอ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
เมืองสงขลา 2 360 63 - 425 
สทิงพระ 2 220 38 1 261 
ระโนด 8 342 45 1 396 
กระแสสินธุ์ 5 74 9 - 88 
นาหม่อม - 95 9 - 104 
สิงหนคร 5 378 54 - 437 

รวม 22 1,469 218 2 1,711 
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6.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา 
เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2551-2554 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเพ่ิม/ลด 
2551 2552 2553 2554 51/52 52/53 53/54 

ภาษาไทย 44.01 38.77 32.15 50.81 -5.24 -6.62 18.66 
คณิตศาสตร์ 44.56 36.05 34.86 53.67 -8.51 -1.19 18.81 
วิทยาศาสตร์ 53.56 39.25 42.38 40.48 -14.31 3.13 -1.90 
อังกฤษ - 29.22 15.81 34.17 - -13.41 18.36 
สังคมศึกษา - 34.41 48.05 52.57 - 13.64 4.52 
สุขศึกษา  - 67.98 54.88 59.70 - -13.10 4.82 
ศิลปะ - 42.15 40.02 47.03 - -2.13 7.01 
การงานอาชีพฯ - 52.45 52.93 56.35 - 0.48 3.42 

 
6.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิชา 
เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2551-2554 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเพ่ิม/ลด 
2551 2552 2553 2554 51/52 52/53 53/54 

ภาษาไทย 43.84 37.23 45.02 45.41 -6.61 7.79 0.39 
คณิตศาสตร์ 34.05 26.20 24.48 28.51 -7.85 -1.72 4.03 
วิทยาศาสตร์ 43.97 40.30 30.40 31.83 -3.67 2.95 0.93 
อังกฤษ 42.74 29.97 16.04 28.35 -12.77 0.43 12.31 
สังคมศึกษา 32.93 21.52 43.25 42.11 -11.41 -5.48 -1.14 
สุขศึกษา - 57.83 72.48 51.61 - 14.65 -20.87 
ศิลปะ - 33.20 28.33 41.15 - -4.87 12.82 
การงานอาชีพฯ - 36.31 49.05 47.23 - 12.74 -1.82 
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ส่วนที่ 2   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

 

------------------------------- 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   มอบนโยบายเพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  10 ข้อ  ประกอบด้วย 
นโยบายที่ 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศกึษา   

- การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
มาก และจากผลการประเมินด้านการศึกษาของเด็กไทยที่พบว่า เด็กเรียนเยอะ แต่รู้น้อย จึงควรมีการทบทวนว่า 
เด็กควรจะเรียนอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  รวมทั้งเนื้อหาสาระในหลักสูตร ที่ควรจะเน้นพ้ืนฐานคณิตศาสตร์เพ่ือต่อ
ยอดการผลักดันเรื่องการผลิตนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับภาษาอังกฤษก็มีความจ าเป็น เพราะจาก   
ผลการประเมินของบริษัท Education First ที่รายงานโดย New York Times ได้ประเมิน ๕๔ ประเทศที่ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ พบว่าประเทศไทยอยู่ใน ๕ อันดับสุดท้าย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการ
อย่างไรในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย รวมทั้งการใช้ภาษาไทยด้วย เพราะการอ่านเราก็ยังมีปัญหา รวมทั้ง
ควรสร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กด้วย 

-การผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ท้ังภายในประเทศและระดับสากล ขณะนี้ประเทศขาดบุคลากร ด้าน
การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งพยาบาลที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ คนไทยจะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปท างานในต่างประเทศได้ รวมทั้งเป็นการเตรียมคน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย    โดยครูอาจารย์จะต้องแนะน านักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ต้น   หากสนใจเรียนในสาขาท่ี 
ขาดแคลน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือเรียนพยาบาลที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนก็จะ
มีงานรองรับและมีรายได้ที่ดี แต่หากเลือกเรียนในสายสังคมหรือสาขาวิชาที่มีคนเรียนจ านวนมากแล้ว อาจไม่มีโอกาส
ได้ท างานตามสาขาที่เรียน หรืออาจต้องไปท างานในสาขาอ่ืนที่ไม่ได้เรียน ซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นให้
กระทรวงศึกษาธิการผลิตคนให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ คือในส่วนของอาชีวศึกษาที่
จะต้องเน้นทั้งด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมยานยนต์ 

- การปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกประชาธิปไตย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการเรื่องการ
ปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  เพราะการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ไม่ควรท าเป็นครั้งคราว แต่ควรมี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมด้านวินัยตั้งแต่เล็กๆ เกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ความเสียสละในห้องเรียน ทั้งนี้หากเราน าแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ หรือด าเนินโครงการครูพระสอนศีลธรรม รวมทั้ง
การด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้บริหารก็ถือเป็นนโยบายที่ดี เพราะเมื่อได้ผลในทางที่ดีขึ้น ก็ควรด าเนินการ
ต่อไป 

- การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ โดยเฉพาะด้านที่ขาดแคลน ซึ่งผลการประเมินต่างๆ พบว่ามีครู
ที่สอนไม่ตรงตามสาขาจ านวนมาก จึงต้องพัฒนาครูผู้สอนเหล่านี้รวมทั้งครูบรรจุใหม่ให้มีคุณภาพเช่นกันด้วย 
นอกจากนี้ปัญหาคนที่มีความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เต็มใจจะเข้ามาช่วย
สอน แต่ติดปัญหาไม่สามารถสอนได้ เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ความจริงคือบุคคลเหล่านั้นสามารถสอน
ในมหาวิทยาลัยได้   โดยมหาวิทยาลัยเชิญไปสอนได้ แต่จะไปช่วยสอนประจ าในโรงเรียนไม่ได้  ซึ่งต้องยอมรับว่า
หลายท่านมีความรู้มากกว่าครูที่เรามีอยู่เพราะเป็นสาขาที่เราขาดแคลน หรือกรณีท่ีน านักศึกษาจากอังกฤษเข้ามา
ช่วยสอนในโรงเรียน ก็ยังพบปัญหาเช่นกัน  
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- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เข้าใจว่าจะมี
หลายโรงเรียนที่ท าได้ดี มีการจัดระบบการศึกษาท่ีดี และมีโรงเรียนไปดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการควรจะ
ไปดูว่าโรงเรียนใดที่จัดการศึกษาได้ดี มีรูปแบบต่างๆ หลากหลาย และเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอ่ืนพิจารณาน าไปปรับ
ใช้ได้ จึงควรจะมีการกระจายแนวความคิดดีๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไป 
นโยบายที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา   ซึ่งจะครอบคลุม   2  เรื่อง คือ 

- สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพลภาพ อย่างทั่วถึง เช่น 
โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน ซึ่งเน้นให้โอกาสแก่คนที่ยากไร้ แต่ในระยะหลังได้เปิดโอกาสให้มีการสอบแข่งขัน ใครสอบ
ได้ดี ก็จะได้รับทุน จึงต้องการให้พิจารณาด้วยว่าถึงแม้จะมีทุนส าหรับเด็กเก่ง แต่คงต้องพิจารณาทุนส าหรับผู้ยากไร้
เพ่ิมเติมด้วย มิฉะนั้นคนที่ยากไร้ก็จะเสียโอกาสที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมทั้ งด้านความเสมอภาคต่างๆ 
ด้วย 

- การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เช่น การจัดการศึกษาของ กศน. ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่อยู่วัยท างานได้
ยกระดับตัวเอง พัฒนาให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต่อไปเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะคนอายุ ๖๐ ปี
ยังสามารถท าอะไรได้อีกมาก เพราะคนที่อยู่ในวัยท างานรองรับไม่เพียงพอ ในหลายประเทศให้คนที่อายุมากแล้ว 
แต่ไม่สูงมากเกินไป กลับมาเป็นปัจจัยการผลิตอยู่ เราจะด าเนินการให้ท่านเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเรื่องความรู้ การ
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้กลับมาเป็นก าลังการผลิตของสังคม มิฉะนั้นเด็กรุ่นหลังเรา จะแบกรับพวกเราไม่ไหว เพราะ
จ านวนน้อย แต่ผู้สูงอายุของเรามีจ านวนมากกว่า 
นโยบายที่ 3  การน าสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    

กระทรวงศึกษาธิการจะต้องประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อ านวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) 
ด าเนินการเรื่องนี้  ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้บอกว่า ต้องเน้นการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบสุขใน 3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่  4  การแก้ไขปัญหายาเสพติด    

ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องเข้มแข็ง ติดตามใกล้ชิดในสถานศึกษาต้อง 
ไม่มียาเสพติด ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่า "โรงเรียนสีขาว" 
นโยบายที่  5  แท็บเล็ต    

จะจัดหาในปีนี้ส าหรับนักเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ โดยขอให้ดูแลในเรื่องการจัดหา โดยให้มี 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส   ที่ส าคัญเนื้อหาสาระในแท็บเล็ตต้องมีการพัฒนาเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ
ส าหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ 
นโยบายที่  6  การวิจัย   

เป็นเรื่องส าคัญ แต่ที่ผ่านมาเหตุที่งบประมาณการวิจัยลดลง ก็เพราะวิจัยไปแล้วคนไม่เห็น 
การน าไปใช้ประโยชน์ แต่หากวิจัยแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิต เป็นประโยชน์ต่อภาคอ่ืนๆ 
งบประมาณวิจัยจะไหลเทมาทั้งจากภาครัฐและเอกชน แนวทางแก้ไขอย่างแรกคือ ขอให้ไปดูงานวิจัยที่ท าไว้แล้ว  
ที่อยู่บนชั้น บนหิ้งทั้งหลาย งานวิจัยใดที่น ามาปรับใช้เป็นประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้ ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจ หรือภาคสังคม น ามาปัดฝุ่น แล้วให้คนได้เห็นว่า สิ่งที่วิจัยไปแล้วใช้ได้จริง เป็นประโยชน์จริง อย่างที่สอง 
เวลาจะวิจัยอะไร หากได้มีการท างานร่วมกับคนที่จะใช้ผลงานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์จริง  งานวิจัยก็จะมี
ความส าคัญ  ซึ่งสามารถส่งเสริมพัฒนางานวิจัยได้มากขึ้น    
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นโยบายที่  7  กองทุนตั้งตัวได้   
   ขณะนี้เมื่อพิจารณาผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว พบว่ามีความพร้อมพอสมควร สามารถด าเนินการ
นโยบายดังกล่าวได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่มีระบบช่วยสนับสนุน  
ก็สามารถด าเนินการในส่วนที่ช านาญ แต่ส่วนที่ไม่ช านาญอาจมีระบบที่มีผู้ด าเนินการให้ ซึ่งอาจไปจ้างอีกประเภท
หนึ่งมาด าเนินการ เช่น ผู้ประกอบการบางรายเก่งในด้านการผลิต แต่เรื่องการท าบัญชี การบริหารต่างๆ อาจมี
ระบบใดเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้หรือไม่ 
นโยบายที่  8  การผลักดันการปฏิรูปการเมือง   

เพ่ือให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน โดยกระทรวงศึกิการจะมี 
ส่วนร่วมในการรณรงค์ ท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
นโยบายที่  9 งบประมาณ     

กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด แต่สิ่งที่จะขอให้พิจารณา 
คืองบลงทุน โดยขอให้เร่งด าเนินการให้มีการเบิกจ่าย โครงการเดียวกันให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ให้
เงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย อย่าไปปล่อยค้างท่อจนกระทั่งปลายปี
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างก็ให้ด าเนินการตามระบบที่โปร่งใส หากไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีกรณีพิเศษ ก็ขอให้
จัดซื้อจดัจ้างโดยระบบปกติ เพ่ือจะได้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
นโยบายที่  10  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

- ความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น นายกรัฐมนตรีย้ าให้ดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
เต็มที่ ต้องพยายามไม่ให้เกิดข้อครหา โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายต าแหน่ง เพราะหากหน่วยงานใดที่มีข้อครหา
เกี่ยวกับการซื้อขายต าแหน่ง ก็หลีกไม่พ้นที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นตามมา ซึ่งจะส่งผลให้คนที่ท างานอย่างเข้มแข็ง 
ตรงไปตรงมา ท างานอย่างทุ่มเท ก็จะหมดก าลังใจ จึงขอให้ช่วยกันดูแลให้ดี 

- การล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา อีกส่วนหนึ่งที่มีข่าวบ่อยๆ ถือเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่ง คือ 
การล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์กับนักศึกษา และในส่วนของบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ให้คนในวงการเดียวกันมาท าอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หากเราด าเนินการอย่าง
จริงจัง เรื่องเหล่านี้ก็จะน้อยลง แต่หากเราไม่เอาจริง ดูเป็นเรื่องที่ไม่ให้ความสนใจ ก็จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นบ่อยๆ ใน
สถานศึกษา 

- ประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโรงเรียนขนาดเล็กมาก ซึ่งผลประเมินคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับที่ต่ า แต่หากเราจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนอีกโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้ง
ห่างไกลออกไป แต่มีคุณภาพดีกว่า โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น 
รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย แต่การด าเนินการจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องมวลชน คือชาวบ้านก็ไม่ติดใ จ 
และจัดระบบวิธีการที่ดีในการรับส่งนักเรียนอย่างสะดวก ตรงนี้คือส่วนที่จะช่วยกันพัฒนาขึ้นมา 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล  และสูงเท่าค่าเฉลี่ยของโลก  ภายในปี  2563  รวมทั้งลดช่องว่าง 
ของโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
 
พันธกิจ 
  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 
 

ค่านิยมองค์กร 
  องค์กรมีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 
 

เป้าประสงค์ 
  1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
  3.ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
  4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5.การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  ครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 
 

กลยุทธ ์
  จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด 
กลยุทธ์  ปีงบประมาณ  2556  จ านวน  6  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 
      ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  (Raising  the bar) 

กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง  (Moral  and  Ethics) 

กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า  ผู้เรียนได้รับโอกาส 
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling  the gap) 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ   (Teacher  Enhancement) 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
      จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  (Good  Governance) 

 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสันติสุข ( Education  for  Peace  and  Harmony)   
      ในเขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 

 
จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ 2556  ดังนี้ 

ข้อที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET) เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  ร้อยละ 3  (Student  Achievement) 

ข้อที่ 2  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  (EQ : Emotion Quotient) 

ข้อที่ 3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น  และนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง  คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน (Literacy,numeracy & 
Reasoning Abilities) 

ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นชาติไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง  
(Sufficiency & Public Mind) 

ข้อที่ 5 นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ ทุกคนได้รับ 
การส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ  (Excel  to Excellence) 

ข้อที่ 6 ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย  เพ่ือลด 
อัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน  ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ  (Alternative  Access ) 

ข้อที่ 7 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  และสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน (Southern-Border  
Provinces) 

ข้อที่ 8  นักเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  (ASEAN  Community) 

ข้อที่ 9  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็ง  
และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality  Schools)  

ข้อที่ 10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Effective  Service  Areas) 
 



 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 
   ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  (Raising  the  bar) 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ(EQ : Emotion Quotient) 

-ยกระดับคุณภาพการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดเตรียม
ความพร้อมปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร 

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคน อ่านออก เขียนได้  คิดเลข
เป็น  และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง   คิดเลข
คล่อง และมีทักษะการคิด     
ขั้นพ้ืนฐาน (Literacy, numeracy 
& Reasoning Abilities) 

-พัฒนาคุณภาพการเรียน  
การสอนภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออก เขียนได้    
คิดเลขเป็น 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใช้เวลา
อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนโดยเฉลี่ย  
อย่างน้อยวันละ  60 นาที 

 -เร่งรัดพัฒนาการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-ร้อยละ80 ของนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ตาม
ระดับการศึกษา 

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เพ่ิมข้ึนโดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ   (O-NET) เพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย ร้อยละ 3 
(Student  Achievement) 

-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  8 กลุ่มสาระ โดย
เน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  สังคมศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ 

-เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการ
ประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

4.นักเรียนมีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
(Excel  to Excellence) 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ
การสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา  
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ที่
ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1:10   
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
สาระท่ีมีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้ 
สถานศึกษาเลือกใช้อย่างหลากหลาย  

 -ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

-นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจ านวน 3,456 คน ได้รับการ
พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
-สถานศึกษาจ านวน 195 แห่ง ได้รับการ
สนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

5.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
พหุวัฒนธรรม  (ASEAN  
Community) 

-พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะภาษาท่ีสอง
และมีความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตร    
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบ
ประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

 -พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และระบบเศรษฐกิจสังคม  
พหุวัฒนธรรมรองรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน 

- ร้อยละ 80 ของโรงเรียน จัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
- ร้อยละ 60 ของนักเรียน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
-ร้อยละ 60 ของโรงเรียนต้นแบบสามารถ
สร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 -พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตในการป้องกัน    
ภัยพิบัติได้ 
-สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ   
การป้องกันภัยพิบัติตาม  
สภาพภูมิศาสตร์ 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
รับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน สามารถ
เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์กับ
ภัยพิบัติ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากร
ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
               ของเศรษฐกิจพอเพียง  (Moral and  Ethics) 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.นักเรียนทุกคนมีความส านึก
ในความเป็นชาติไทย มี        
จิตสาธารณะ และอยู่อย่าง
พอเพียง (Sufficiency & 
Public Mind) 
 

-ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ส่งเสริมจิตส านึกความเป็นไทย
ในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความส านึก
ในความเป็นไทย 

 -ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย        
มีความเป็นพลเมืองไทยและ    
พลโลก 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

 -ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ)และกตัญญู 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และสังคมอย่าง
สม่ าเสมอ 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด 
 -ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
- โรงเรียนร้อยละ 100  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 -ส่งเสริมการด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ขยายผลโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 

     เต็มตามศักยภาพ  (Filling  the  gap) 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.ประชากรวัยเรียนทุกคน     
มีโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาด้วยทางเลือก       
ที่หลากหลาย  เพ่ือลดอัตรา
การตกหล่น ออกกลางคัน  
ส่งเสริมการเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพ (Alternative  
Access) 

-เร่งรัดให้ประชาชนวัยเรียน    
ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

- ร้อยละของผู้เรียนต่อจ านวนประชากร 
วัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 
- ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

-สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความ 
พึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 -เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน 

- อัตราการออกกลางคันลดลง 
- อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 สูงขึ้น 
- จ านวนนักเรียนอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 ที่ตั้งครรภ์ลดลง ร้อยละ 100 
- จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูด าเนินคดี
โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ลดลงร้อยละ 100 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 -ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด - นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ          
สารเสพติดลดลง  ร้อยละ 100  
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ติด         
สารเสพติดเข้ารับการบ าบัด 

 -ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางเลือกโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ  องค์กรเอกชน 

- ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษา
ทางเลือกตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
-ร้อยละ 100 ของผู้เรียนโดยการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและสถาน
ประกอบการ องค์กรเอกชน   
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 -ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

- ร้อยละ 90 ของผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 -ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้พิการ 

- ผู้พิการ จ านวน 6,600 คน ได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ 
- ร้อยละ 65 ของผู้พิการมีความพร้อม   
เข้าเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ร้อยละ 80 ของผู้พิการผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาสมรรถภาพ ตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
- ร้อยละ 65 ของผู้พิการที่จบการศึกษา
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
- ร้อยละ 80 ของผู้พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพตามก าหนดเวลา 
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กลยุทธ์ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher  Enhancement) 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  (ASEAN  
Community) 

-ประสานการวางแผนผลิตพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นระบบ  มีปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

-ร้อยละ 100  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีผ่านการประเมินความ 
เข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับดี 

 -พัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท้ังระบบให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการ
พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและ
บริบทรอบตัวผู้เรียน 
- ร้อยละ 80 ของครูได้รับการพัฒนา
เป็นครูเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม 
-ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีพัฒนาครูด้วยระบบ IT 
- ร้อยละ 100  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีพัฒนาครูให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาท่ีสองเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- ร้อยละ 60 ของครูที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

 -คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระ
งานอ่ืนที่ไม่จ าเป็น และจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนเพียงพอ
เพ่ือให้ครูได้ท าหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และมีโอกาส
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

-ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนบุคลากรมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้
ร้อยละ 30 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
    จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  (Good  Governance) 

 
จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มี
ระบบประกันภายในที่เข้มแข็ง 
และได้รับการรับรองจาก การ
ประเมิน (Quality  Schools) 
 

-พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงาน   
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
 
 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการประกับคุณภาพภายใน    
ที่เข้มแข็ง ครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้า
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสามได้รับการรับรองคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่    
ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ได้รับการแก้ไขแทรกแซงเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ 

 -พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 

- ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการ 

 -นิเทศ ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า
ของสถานศึกษา และให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายโรง 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือการด าเนินงานให้มีคุณภาพ 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกแห่งมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Effective  Service  Areas) 
 

-พัฒนาการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

-ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทีผ่่านการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ร้อยละ 100 ของผู้รับการบริการ   
มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติสุข  (Education  for  Peace and  Harmony) 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน และ
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของตนเอง (Southern-Border 
Provinces) 

-จัดการสอนเสริมและเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ได้รับการเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกพ้ืนที่ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
-สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนา
คุณภาพ 
 

 -จัดและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนสามัญควบคู่อิสลามศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐ 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีอัตราการ
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ ากว่าระดับ
เฉลี่ยของภาคใต้ 
 

 -จัดระบบสวัสดิการ และสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
จัดระบบรักษาความปลอดภัยครู
และสถานศึกษา  ตลอดจนจัดที่อยู่
อาศัยที่ปลอดภัยให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

-ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจใน
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจัดสวัสดิการ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นองค์กรบริหาร และให้บริการ 

การศึกษามุ่งสู่มาตรฐานภายในปี 2556 
 
ค่านิยม   

“รักองค์กร  ทันสมัย  มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีจิตสาธารณะ” 
UNITY  MODERN  ACHIEVEMENT  SERVICE  MIND : (UMAS)  
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตาม และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 
2.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวและองค์กร   
3.พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและ ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียน ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา    
    มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ที่ สพฐ.ก าหนด 
2. สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
3. บุคคล ครอบครัวและองค์กร   สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน พึงพอใจการให้บริการ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 น านโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายจังหวัดสงขลา และนโยบายการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตลอดจนจุดเน้นการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  มาก าหนดเป็นกลยุทธ์และจุดเน้นเพ่ือการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2556  ดังนี้  
กลยุทธ์    ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการปฏิบัติงาน  จ านวน 5  กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 
    ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า  ผู้เรียนได้รับโอกาส 
     ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมี 
              ส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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จุดเน้นเพื่อการปฏิบัติงาน สพป.สงขลา เขต 1 
  จุดเน้นเพ่ือการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประกอบด้วย  13  จุดเน้น  ดังนี้  

ข้อที่ 1  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  (EQ : Emotion Quotient)  

ข้อที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น  และนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง  คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน (Literacy, numeracy 
& Reasoning Abilities)  

ข้อที่ 3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนโดยผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย  ร้อยละ 4  (Student  Achievement) 

ข้อที่ 4  นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ ทุกคน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel  to Excellence) 

ข้อที่ 5  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  (ASEAN  Community) 

ข้อที่ 6 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นชาติไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง  
(Sufficiency & Public Mind) 

ข้อที่ 7 ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย  
เพ่ือลดอัตราการตกหล่น ออกกลางคัน  ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative  Access) 

ข้อที่ 8  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  (ASEAN  Community) 

ข้อที่ 9  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็ง  
และได้รับการรับรองจากการประเมินภายนอก  (Quality  Schools)  

ข้อที่ 10 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อที่ 11 สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ข้อที่ 12 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ข้อที่ 13 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (Effective Service Areas) 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

           กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 
   ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 
จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ 
(EQ : Emotion  Quotient) 

-ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดเตรียมความ
พร้อมปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา ตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร 

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคน อ่านออก เขียนได้  คิดเลข
เป็น  และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง   คิดเลข
คล่อง และมีทักษะการคิด     
ขั้นพ้ืนฐาน (Literacy, numeracy 
& Reasoning Abilities) 

-พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้     
คิดเลขเป็น 
2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดพ้ืนฐาน 
2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใช้เวลา
อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนโดยเฉลี่ย อย่าง
น้อยวันละ 60 นาที 

 -เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
 

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เพ่ิมข้ึน โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ   (O-NET) เพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย  ร้อยละ 4 
(Student  Achievement) 

-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
8 กลุ่มสาระโดยเน้น 5 กลุ่มวิชา
หลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ 

3.1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
ร้อยละ 4 และค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม       
พหุวัฒนธรรม  (ASEAN  
Community) 

-พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะภาษาท่ีสองและ
มีความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

5.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.2 สพป.สงขลา เขต 1 ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
5.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีหลักสูตร
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
5.4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบประเภท
ต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 -พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ระบบเศรษฐกิจสังคมพหุ
วัฒนธรรมรองรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

5.5 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน จัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
5.6 ร้อยละ 60 ของนักเรียน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
5.7 โรงเรียนต้นแบบทุกโรง สามารถสร้าง
เครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

 -พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
ชีวิตในการป้องกันภัยพิบัติได้ 
-สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยพิบัติตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ 

5.8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
รับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
5.9 ร้อยละ 100 ของนักเรียน สามารถเรียนรู้
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์กับภัยพิบัติ 
5.10 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากร
ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.นักเรียนทุกคนมีความส านึกใน
ความเป็นชาตไิทย มีจิตสาธารณะ 
และอยู่อย่างพอเพียง 
(Sufficiency & Public Mind) 
 

-ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ส่งเสริมจิตส านึกความเป็นไทย 
ในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความส านึก
ในความเป็นไทย 

 -ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย    
สังคมศึกษา ประชาธิปไตย  มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

 -ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

1.4  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
1.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด 
สามัคคี มีน้ าใจ) และกตัญญู 
1.6 ร้อยละ 100 ของนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
 

 -ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1.7 โรงเรียนร้อยละ 100  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 -ส่งเสริมการด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ขยายผลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.9 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

 -ปลูกฝังอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสงขลา  “แหลงใต้ ไหว้สวย” 

1.10  ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช้ 
ภาษาใต้ และไหว้สวย 
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กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
      ตามศักยภาพ 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.ประชากรวัยเรียนทุกคนมี
โอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาด้วยทางเลือกที่
หลากหลาย  เพื่อลดอัตราการ     
ตกหล่น ออกกลางคัน  ส่งเสริม
การเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ 
(Alternative  Access) 

-เร่งรัดใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนต่อจ านวนประชากร 
วัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 
1.2  ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามก าหนดเวลาหลักสูตร 

-สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.4 ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 -เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน 

1.5 อัตราการออกกลางคันลดลง 
1.6 อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 สูงขึ้น 
1.7  จ านวนนักเรียนอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 ที่ตั้งครรภ์ลดลง  ร้อยละ 100 
1.8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา
สังคมให้กับผู้เรียน 
 

 -ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 1.9 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด
ลดลง  ร้อยละ 100  
1.10 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ติด       
สารเสพติดเข้ารับการบ าบัด 

 -ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางเลือก 

1.11 ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษา
ทางเลือกตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

 -ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.12 ร้อยละ 90 ของผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 -ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้พิการ 

1.13 ผู้พิการทุกคน ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ 
1.14 ร้อยละ 65 ของผู้พิการมีความพร้อม 
เข้าเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.15 รอ้ยละ 80 ของผู้พิการผ่านเกณฑ์   
การพัฒนาสมรรถภาพ ตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

 

24 



13 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1.16 ร้อยละ 65 ของผู้พิการที่จบการศึกษา

ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
1.17 ร้อยละ 80 ของผู้พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพตามก าหนดเวลา 
 

 
กลยุทธ์ 4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 
              มีประสิทธิภาพ 

 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  (ASEAN  
Community) 

-พัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท้ังระบบให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการพัฒนา
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน 
1.2 ร้อยละ 80 ของครูได้รับการพัฒนาเป็น 
ครูเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม 
1.3 ร้อยละ 100  ของครูได้รับการพัฒนาด้วย
ระบบ  IT 
1.4 ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.5 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาท่ีสอง เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.6 ร้อยละ 60 ของครูที่สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษในการสื่อสารได้ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก 
               ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับ     
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็ง 
และได้รับการรับรองจาก การ
ประเมิน (Quality  Schools) 
 

-พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
 
 

1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ 
การประกับคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ได้รับการรับรองคุณภาพ 
1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม่ผ่าน 
การรับรองคุณภาพภายนอกได้รับการแก้ไข
แทรกแซงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 

 -พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
 
 

1.4 ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการ 
 

2.สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

-สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนา
ภูมิทัศน์โรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

-ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน ครู 
ประชาชน 

3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการ
พัฒนาสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ครู ประชาชน 
 

4.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

-นิเทศก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของสถานศึกษา และให้ความ
ช่วยเหลือที่หลากหลาย 

4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพ 
 

5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1  
มีคุณภาพ   ตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Effective  Service  Areas) 
 

-พัฒนาการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 ผ่านการประเมนิคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
5.2  ร้อยละ 100 ของผู้รับการบริการ มีความ
พึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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จุดเน้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 
(นายปราโมทย์  ส่งสงิห์) 

- - - - - - -  
นโยบายข้อที่ 1  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก ร้อยละ 4  และค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
นโยบายข้อที่ 2  พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้น ป.3 
นโยบายข้อที 3  ส่งเสริมการใช้  ICT และ Tablet  เพ่ือการเรียนรู้ 
นโยบายข้อที่ 4  อาเซียนศึกษา และภาษาอาเซียน 
นโยบายข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
นโยบายข้อที่ 6  สร้างโอกาสทางการศึกษา (ส่งเสริมการเข้าเรียน  แก้ปัญหาและลดอัตรานักเรียนตกหล่น/ 
                    นักเรียนออกกลางคัน) 
นโยบายข้อที่ 7  ส านักงานมีคุณภาพ 
นโยบายข้อที่ 8  การพัฒนาสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  (สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย  
                    บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้) 
นโยบายข้อที่ 9  ปี 2555-2559  ปีทองของการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 

โครงการและงบประมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ได้ก าหนดโครงการเพ่ือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ   2556  ให้สนองและสอดคล้องกับ 

กลยุทธ์จุดเน้น เพื่อการปฏิบัติงาน  ทั้งหมด35โครงการ  งบประมาณ  4,200,000 บาท   โดยใช้งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  1,200,000 บาท   
และงบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  จ านวน  3,000,000.-บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งบเพ่ิมประสิทธิผล
กลยุทธ์ 

รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ 

9 300,000 1,295,930 1,595,930 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

1 - - - 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า   
ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

5 97,700 194,000 291,700 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 37,800 530,000 567,800 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

16 764,500 980,070 1,744,570 

รวม 35 1,200,000 3,000,000 4,200,000 
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งบประมาณเพ่ือการปฏิบัติงาน  สพป.สงขลา เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จ าแนกรายกลยุทธ์และรายกลุ่ม 

กลยุทธ์ โครง 
การ 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบรหิาร  
งานการเงิน

ฯ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัด 

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ 

กลุ่ม
นโยบายฯ 

ตสน. 
รวม

งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 

9 - - - 300,000 1,295,930 - - 1,595,930 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย  
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

1 - - - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความ 
เหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพ 

5 - - - 291,700 - - - 291,700 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ      
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 - 457,800 - - - 110,000 - 567,800 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

16 631,322 113,178 100,000 16,000 704,070 156,000 24,000 1,744,570 

รวม 35 631,322 570,978 100,000 607,700 2,000,000 266,000 24,000 4,200,000 
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รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด าเนินงาน สพป.สงขลา เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  จ าแนกรายกลยุทธ์และโครงการ 

ที ่ กลยุทธ์ สพป./โครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งบเพ่ิม
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
1 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย - 176,030 176,030 นางสายสวาท ปั้นแก้ว 
2 อ่านเขียน คิดเลข  100 % - 130,000 130,000 นางกฤติกา อรุณรัตน์ 
3 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแดกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

- 260,740 260,740 นางสุนีย์ สงพะโยม 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
(ประวัติศาสตร์) 

- 50,000 50,000 นายจิระ เรืองคล้าย 

 
5 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - 190,160 190,160 นายค านวณ เตชะพันธ์ 
6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- 300,000 300,000 นายจิระ เรืองคล้าย 

7 การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน - 100,000 100,000 นายสุทิพย์ พูลสวัสดิ์ 
8 พัฒนาภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์-ก้าวสู่อาเซียน - 89,000 89,000 น.ส.จตุพร จันทร์เรือง 
9 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 

2555 จังหวัดภูเก็ต 
300,000 - 300,000 นางสุพิศ สงอุ่น 

 
 รวมกลยุทธ์ที่ 1 300,000 1,295,930 1,595,930  

 กลยทุธ์ท่ี 2 ปลกูฝังคณุธรรมความส านึกในความเป็นชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10 โครงการประกวดร้องเพลงชาติไทย ธงไตรรงค์ธ ารงไทย   - - - นางธนัช  แสงจันทร์ 
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ที ่ กลยุทธ์ สพป./โครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งบเพ่ิม
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
11 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา (ติดตามนักเรียนออกกลางคัน) 23,000 - 23,000 นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 
12 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 22,700 - 22,700 นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 
13 ขยายโอกาสทางการศึกษา - 47,000 47,000 น.ส.ศิริพร นิลรัตน์ 
14 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา (สร้างเกราะชีวิตด้วยวัคซีนการศึกษา) 52,000 - 52,000 นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 
15 เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 147,000 147,000 น.ส.กิตติมา บุญวรรณโณ 
 รวมกลยุทธ์ที่ 3 97,700 194,000 291,700  

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
- 280,000 280,000 นายพิภพ เสนีย์ 

17 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและ  
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

- 110,000 110,000 นายสมชาย แก้วภิบาล 

18 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.สงขลา เขต 1 สู่ประชาคม
อาเซียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

- 140,000 140,000 นายพิภพ เสนีย์ 

19 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 37,800 - 37,800 นายพิภพ เสนีย์ 
 รวมกลยุทธ์ที่ 4 37,800 530,000 567,800  
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ที ่ กลยุทธ์ สพป./โครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งบเพ่ิม
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม 
               สนับสนุนการจัดการศึกษา 
20 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพ่ือ

รองรับการประเมินภายนอก 
- 116,420 116,420 นางดนยวรรณ  ขุนปราบ 

21 ทดลองการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก      
ในสังกัดสพป.สงขลา เขต 1 

- 409,750 409,750 ว่าที่ พ.ต.ไพโรจน์  
เอมวัฒน์ 

22 โครงการ  2556-2559 ปีทองของการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 177,900 177,900 น.ส.ขนิษฐ์  สุวรรณคีรี 

23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่ 372,322 - 372,322 น.ส.ละม้าย  พูลสวัสดิ์ 
24 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน 
43,000 - 43,000 นางอัจจิมา  ซ้ายสุวรรณ 

25 การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

- 146,000 146,000 นางฐิดายุ  สรรพสิน 
นงาเสาวลักษณ์ สงคราม 

26 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่      
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

47,000 - 47,000 น.ส.มาหรัน  สุขพันธ ์

27 ตรวจสอบประเมิน และรายงานคุณภาพ สพป.สข.1 23,000 - 23,000 นางอัจจิมา  ซ้ายสุวรรณ 
28 ตรวจสอบประเมิน และให้ค าปรึกษา 24,000 - 24,000 นางเยาวเรศ  ทีปรักษ์พันธ์ 
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ที ่ กลยุทธ์ สพป./โครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งบเพ่ิม
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

29 ประชุมเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 

83,178 - 83,178 นายพิภพ  เสนีย์ 

30 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินบัญชี และพัสดุ - 100,000 100,000 น.ส.ยุพาภรณ์  สังข์ด้วง 
31 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาในงานวันครู 30,000 - 30,000 นายธันวา  ลิ่มสถาพร 
32 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3,000 30,000 33,000 นางสุพิศ  แก้วแสงทอง 
33 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2556 16,000 - 16,000 นางวิภาดา  อุเทนพันธ์ 
34 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 
85,000 - 85,000 นางสุพิศ  แก้วแสงทอง 

35 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ สพป.สงขลา 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

38,000 - 38,000 น.ส.นุชฎา  จินนานันท์ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 5   764,500 980,070 1,744,570  
 รวมทั้งหมด 1,200,000 3,000,000 4,200,000  
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ส่วนที ่ 4 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   

1 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม 
1.พัฒนารูปแบบการบรหิาร   
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้    
ที่เป็นเลิศ(Best Practies) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ออกแบบเครื่องมือประเมิน
รูปแบบการจดัประสบการณ์   
ที่เป็นเลิศ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมระดับ
เครือข่าย 
1.3 ประเมินรูปแบบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้         
ที่เป็นเลิศ  
1.4 ประชุมสรุปและจดัท า
เอกสาร (Best Practice) 
 
 

1. เพื่อให้ครูปฐมวัย    
ในโรงเรียนศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบ/
เครือข่าย โรงเรียนทีไ่ม่
รับรองผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.และ
โรงเรียนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมและพัฒนา   
ต่อยอดการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
2. เพื่อให้โรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ/
เครือข่าย  เป็นผู้น าทาง
วิชาการ เป็นแหล่งการ
เรียนรูด้้านการศึกษา
ปฐมวัย และให้การ
ช่วยเหลือโรงเรียนทีไ่ม่
รับรองผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.และ
โรงเรียนทั่วไป ให้
สามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

1.พัฒนาโรงเรียน
ปฐมวัยต้นแบบ/
เครือข่าย 
2.ประเมินโรงเรียน
ปฐมวัยทุกโรง 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 ไดรู้ปแบบ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีเ่ป็นเลศิ แบ่งตาม
ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 

รูปแบบการจดั 
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เป็นเลิศ  โรงเรียน
ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก  
 

มีนาคม –กันยายน 
2556 

176,030 นางสายสวาท             
      ปั้นแก้ว 
กลุ่มนิเทศ ฯ  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  3. เพื่อให้โรงเรียนที่เปดิ
สอนปฐมวัยทุกโรงเรียน 
ได้รับการนิเทศ แนะน า
ช่วยเหลือ และพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย 
4. เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
อบรมเลี้ยงดูเด็กให้
เจริญเติบโต ทุกด้าน
เต็มศักยภาพอย่างถูกวิธี 
โดยเฉพาะการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและ
คุณธรรม จรยิธรรมใน
วัยเด็ก 
5. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้และเผยแพร่
ผลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
(Best  Practice) ของ
ครูปฐมวัยและผู้บริหาร
โรงเรียน ให้กับโรงเรยีน
อื่นๆ ที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  2.6 เพื่อให้เด็กปฐมวยั
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเต็มตาม
ศักยภาพและมีความ
พร้อมในการเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

      

2 อ่าน เขียน คิดเลข  100 % 
กิจกรรม 
1.จัดท าเครื่องมือตดิตาม 
ทดสอบการอ่านไม่ออก     
เขียนไมไ่ด ้
2.นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทดสอบการ
อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น
ของนักเรียน ช้ัน ป.3 และ   
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ช้ัน ป.6 
3.ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติและ
สร้างขวัญก าลังใจโรงเรียนท่ี
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ช้ัน ป. 3 และอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ช้ัน ป.6 
 

1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
อ่านออก เขียนได้  
คิดเลขเป็นทุกคน 
2. เพื่อส่งเสรมินักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
3. เพื่อให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6     
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
4. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนใช้เวลาว่าง    
ให้เกิดประโยชน์และ   
มีนิสัยรักการอ่าน 
 

1.นิเทศ ติดตาม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทดสอบการ
อ่านออก เขียนได ้ 
คิดเลขเป็นของ
นักเรียน ช้ัน ป.3 และ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ช้ัน ป.6  
2.ยกย่องเพื่อเป็น
เกียรติและสร้างขวัญ
ก าลังใจโรงเรียนท่ี
ปลอดนักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไมไ่ด ้ ช้ัน 
ป. 3 และอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ช้ัน ป.6 
 

1. โรงเรียน  ผู้บริหาร  
ครู นักเรียนมีความ
ตระหนักในความส าคญั
ของการส่งเสริมการอ่าน
และสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
2.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
และสามารถอ่าน เขยีน
ภาษาไทย  
3.นักเรียนสามารถ  
อ่านออก  เขียนได้และ
คิดเลขเป็นตามศักยภาพ
ของนักเรียน 
 

- กุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม 2556 

130,000 นางกฤติกา อรุณรตัน ์
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 

 

 



 
 

38 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

3 พัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กิจกรรม 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 3 วัน 170 คน 
2.การนิเทศติดตาม และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้3 วัน       
15 คน 
3.สรุปและรายงานผล 
 

2.1   เพื่อให้โรงเรียน  
ในสังกัดสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 
 2.2   เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้โรงเรียนใน
สังกัดได้ใช้กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้
 2.3  เพื่อให้ผู้เรยีนใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการพัฒนา
และเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ ตามเกณฑ์     
ที่หลักสูตรก าหนด 
 

1.พัฒนาครูผู้สอน
กลุ่มสาระหลักทุก
โรงเรียน 
2.นิเทศติดตาม และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
3.สรุปรายงานผล 
 

1.ครูผูส้อนสามารถ   
ใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้                
อย่างยั่งยืนและสอด 
คล้องกับธรรมชาติของ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.โรงเรียนในสังกัดได้
วิธีการหรือรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีและ  
มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ 
ที่หลักสูตรก าหนด 
3.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

1.ได้รูปแบบหรือวิธีการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
แต่ละกลุ่มสาระ      
การเรยีนรู ้
2.ร้อยละของครผูู้สอน
กลุ่มเป้าหมายมีความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนา
ทักษะการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้
3.ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนในกลุม่
สาระการเรียนรู้         
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สูงขึ้น 

มีนาคม – 
มิถุนายน  2556 

260,740 นางสุนีย์  สงพะโยม 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา (ประวตัิศาสตร์) 
กิจกรรม 
จัดประชุมปฏิบัติการจัดท า
หน่วยการเรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและ
แกนกลางช้ัน ป.2 และ ป.4
จ านวน 35 คน 3 วัน 
 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนรู้ของนักเรียน
และพัฒนาศักยภาพ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นท่ีและ
ความเป็นไทย 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีและ
ใช้หลักสูตรสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
3 เพื่อยกผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
(ประวัติศาสตร์)และใช้
หลักสตูรสาระความเป็น
ท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และคิดวเิคราะห์
สังเคราะห์ได ้
4. เพื่อส่งเสรมิและ
สร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาประวัติศาสตร์ให้กับ
ครูผูส้อนประวตัิศาสตร์
ในพื้นที่ 
 

พัฒนาครูผูส้อนวิชา
ประวัติศาสตร์  
ช้ัน ป.2 และ ป.4 

1.ครูและนักเรียน
เสรมิสร้างยกระดับ
ความสามารถทาง 
ประวัติศาสตร์แกนกลาง
และท้องถิ่นใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียน/สามารถ
สืบค้นความรู้จากแหล่ง
เรียนรูผ้่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต/ผู้ปกครอง
2.นักเรียนมสี่วนร่วม
และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
3.โรงเรียนมีและใช้
หลักสตูรสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมีทักษะ
ด้านการคดิวิเคราะห์
และสังเคราะห ์
 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนประวัติศาสตร์
ระดับชั้น ป.2/4 เพิ่มขึ้น 
2.นักเรียนทุกคนมีความ
ส านึกในความรักชาต ิ
3.โรงเรียนมีและใช้
หลักสตูรสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
 

กุมภาพันธ์ – 
สิงหาคม 2556 

50,000 นายจิระ  เรืองคล้าย 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  5.เพื่อสามารถ
ประยุกต์ใช้การบริหาร
จัดการคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารข้อมลูผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็
เพื่อการเรยีนการสอน
ได้  
6. เพื่อให้โรงเรียนมสีื่อ 
อิเลคทรอนิกส์ 0nline   
แสวงหาความรูด้้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

      

5 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กิจกรรม 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
หัวหน้างานวิชาการของ
โรงเรียน 144 โรง  1 วัน 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ข้อสอบ แก่ครูผูส้อน 5 กลุ่ม
สาระ ๆ ละ 10 คน และ
คณะท างาน 10 คน           
รวม 60 คน เวลา 2 วัน 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวหน้างานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัด 144 โรง      
1 วัน  
 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ทุกกลุ่ม
สาระ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญและเน้น
กระบวนการคดิ 
2.เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ครูผูส้อนใน
ทุกกลุ่มสาระ 
3.เพื่อจัดท าข้อคลัง
ข้อสอบ และท า  
Pre O-NET ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อ
โรงเรียนสามารถน าไป 
ใชไ้ด้ 

1.พัฒนาทักษะ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
การคิดวิเคราะห ์
2.จัดท าคลังข้อสอบ 5 
กลุ่มสาระ 
3.พัฒนากระบวนการ
วัดและประเมินผล
การจัดการเรยีนรู้
ระดับชั้นเรียน 8 กลุ่ม
สาระ 
4.จัดท าข้อมูล
สารสนเทศงานวัดผล 
 

ครูผูส้อนไดร้ับการ
พัฒนาท้ังทางด้าน
ความรู้ และทักษะใน
การจัดการเรยีนรู้ และ
ครูผูส้อนมีเครื่องมือ
ส าหรับใช้ในวัดและ
ประเมินผลที่มีคณุภาพ
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกคนในสังกัด
สูงขึ้นโดยเฉพาะผลจาก
การทดสอบ (O-NET) 
ของช้ันประถมศึกษา 
ปี่ท่ี 6 และ (NT) ของ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

1.ครูผูส้อนทุกคนใน
สังกัดมีทักษะและ
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการคิดวเิคราะห์ 
2.โรงเรียนในสังกัดใช้
ข้อสอบจากคลังข้อสอบ
ของเขตพื้นท่ีในการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
3.การวัดและประเมินผล
ในระดับชั้นเรยีนของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร 
 

มกราคม – 
กันยายน 2556 

190,160 นายค านวณ  
         เตชะพันธ์ 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 4.จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (ONET) และ 
(NT) ของโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 144 โรง 
 

   4.ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 
ทุกคนสามารถน าไปใช้ได ้

   

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรยีน 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
เป็นเครื่องมือการเรยีนรู ้
กิจกรรม 
1.พัฒนาบุคลากรดา้นการ 
บูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการเรยีนรู้
ด้วย Tablet  144 รร. 170 
คน 2 วัน 
2.คัดเลือกโรงเรยีนและนักเรียน
ดีเด่นในการบรูณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้และนเิทศ   
ติดตามผล 144 โรงเรียน 5 วัน 
3.ประชุมปฏิบตัิการผลติสื่อ 
ICT เพื่อการเรยีนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ช้ัน ป.2 และ  
ป.4 จ านวน 20 คน 5 วัน 
 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู ้
2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ส าคัญของ             
รองผู้อ านวยการ/
ศึกษานิเทศก์/   
ผู้บริหารโรงเรียน ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบ
แท็บแล็ต 
3.เพื่อจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดใน
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

1.พัฒนาบุคลากรดา้น
การบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู ้
(Tablet) 
2.คัดเลือกโรงเรยีน
และนักเรียนดเีด่น   
ในการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้
และนิเทศ ติดตามผล 
3.ผลิตสื่อ ICT เพื่อ
การเรยีนการสอน 
4.พัฒนาทักษะ
ความสามารถการ    
ใช้อินเตอร์เน็ตและ
ข้อมูลผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน 

รองผู้อ านวยสพป.
สงขลา เขต 1 ทุกคน 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน 
และครสูอนคอมพิวเตอร์ 
ครูผูส้อน มีสมรรถนะ
ส าคัญทางด้านการ 
บูรณาการเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู้ ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  
 
 
 

 

ร้อยละของครูและ
นักเรียนท่ีมีความ 
สามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
การเรยีนรู ้
 

มกราคม –
กันยายน 2556 

300,000 นายจิระ  เรืองคล้าย 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 4.พัฒนาทักษะความสามารถ
การใช้อินเตอร์เน็ตและข้อมลู
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรยีนการสอน ศูนย์
เครือข่ายละ 3 คน รวม 50 คน 
3 วัน 
 

4.เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถการใช้
อินเตอร์เนต็และข้อมลู
ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอรไ์ด้   
5.เพื่อ สามารถ
ประยุกต์ใช้การบริหาร
จัดการคอมพิวเตอร์ 
และการสื่อสารข้อมลู
ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็เพื่อ 
การเรยีนการสอนได ้

      

7 การจัดการเรยีนรูสู้่ประชาคม
อาเซียน 
กิจกรรม 
1.ประชุมปฏิบตัิการ ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาการโรงเรียน
ทุกโรงเรียนใน สพป.สงขลา 1 
จ านวน 144 คน ประธานครู
เครือข่ายโรงเรียน 14 คน  และ
คณะท างาน 25 คน รวม 183 
คน  
2.นิเทศติดตาม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 14 เครือข่าย 
รวม  2 วัน 2 คน 
 

1.เพื่อให้มีผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีต่อการศึกษาได้
ตระหนักต่อการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ.2558 
2. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพครู  
ผู้บริหาร และบุคลากร
ให้เกิดองค์ความรู้  
สมรรถนะส าคัญ อาทิ  
ภาษาอังกฤษตลอดถึง
ภาษาที่พลเมืองรัฐ
สมาชิกอาเซียนและ  

1.พัฒนาครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.นิเทศติดตาม และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
3.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1.สถานศึกษาในสังกัด 
ได้ขับเคลื่อนอาเซียน
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
2.ครูผูส้อนน าอาเซียน
ศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนได้
อย่างมีกระบวนการ 
3.นักเรียนปรับเปลีย่น
พฤติกรรมตระหนักต่อ
ความเป็นพลเมือง
อาเซียนร่วมกันใฝ่สันติ 
ท่ามกลางสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 

1.ครูผูส้อนทุกคน
ออกแบบ/จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนโดย
บูรณาการกิจกรรม    
การเรยีนรู้สูป่ระชาคม
อาเซียนได ้
2.ครู ผู้น าท้องถิ่น 
ร่วมกันออกแบบ/จัด
กิจกรรมการเรียนรู้     
ที่เน้นทักษะเชิงพหุ
วัฒนธรรมได ้
 

มกราคม –
กันยายน 2556 

100,000 นายสุทิพย์ พูลสวัสดิ ์
กลุ่มนเิทศ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 3.ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน  2 วัน 5 คน 

ประเทศคูเ่จรจาใช้   เช่น 
มลายูท้องถิ่น , มาลายู
กลาง , พม่า , กัมพูชา 
จีน ,เกาหลี ฯลฯ 
3.เพื่อให้ทุกโรงเรียน  
จัดท าและน าหลักสูตร 
บูรณการอาเซียนไปใช้
ในการออกแบบจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้

 4.สถานศึกษาสามารถ
พร้อมวางแผนอนุรักษ์
ทรัพยากรและเรียนรู้
การเผชิญกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาต ิ

3. นักเรียนใช้ภาษา 
อังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
ในอาเซียนเพื่อการ
สื่อสารได ้

   

8 พัฒนาภาษาอังกฤษยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ-ก้าวสู่อาเซยีน
กิจกรรม 
1.ศึกษาสภาพการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษฯ 
  1.1 ประชุมจัดท าเครื่องมือ 
รวบรวบข้อมูล จ านวน 5 คน 
ระยะเวลา 2 วัน          
  1.2 เก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล  5 คน  2 วัน 
2.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อวางแผนใน
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  10 คน  1 วัน 

1.เพื่อศึกษาสภาพ   
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.สข.1 
2.เพื่อศึกษาความ
ต้องการในการ
พัฒนาการของครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.สข.1 
3.เพื่อพัฒนาการจัด 
การเรยีนรู้ของครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษตาม 
สภาพปัญหาและ 
ความต้องการ 
 

1.ศึกษาสภาพ 
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.สข.1 
2.พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครผููส้อน
ภาษาอังกฤษ 
3.นิเทศ ติดตาม  
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

-ครูสามารถจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
สูงขึ้น และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได ้

1.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษในการ
พัฒนานักเรียน 
2.ร้อยละ  100  ของ
สถานศึกษามผีลสัมฤทธ์ิ
ภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
3.ร้อยละ  60  ของ
นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 
 

มกราคม – 
กันยายน 2556 

89,000 
 
 

น.ส.จตุพร จันทร์เรือง 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 2.2 จัดท าแผนการพัฒนา /
เครื่องมือ /สื่อ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ของ
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  10 คน 
3 วัน 
2.3 ประชุมชี้แจงการใช้สื่อ 
เครื่องมือ ที่จัดท าข้ึนเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาการจัด 
การเรยีนรู้ของครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ  300 คน 1 วัน  
3.นิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
3.1 จัดท าเครื่องมือนิเทศ 
3.2 นิเทศติดตามผลการจดั 
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  
2 คน 5 วัน 
3.3 จัดท ารายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

       

9 โครงการงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนภาคใต้ครั้งท่ี 62  
ปีการศึกษา 2555 จังหวัดภูเก็ต 
กิจกรรม 
1.จัดนิทรรศการผลงานของ 
สพป.สงขลา เขต 1 
ณ จังหวัดภเูก็ต 
 

1.เพื่อให้นักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น   
ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้และพัฒนา 

1.นักเรียน ครู และ
บุคลากรทาง 
การศึกษาทุกสังกัดใน 
สพป.สงขลา เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ณ จังหวดั
ภูเก็ต 

1.นักเรียนในพ้ืนท่ีได้
พัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้าน
วิชาการและกิจกรรม
สร้างสรรคส์ู่ความเป็น
เลิศในการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคและ
ระดับประเทศต่อไป 

-ร้อยละของนักเรยีน
ได้รับเหรยีญรางวัลจาก
การแข่งขันระดับภาค 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2555 

300,000 นางสุพิศ สงอุ่น 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 2.ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมในระดับภาค ณ 
จังหวัดภูเก็ต จ านวน 399 คน  
108 ประเภทรายการ 

ความสามารถสู่ความ
เป็นเลิศในการแข่งขัน
ระดับภูมิภาค 
2.เพื่อน าเสนอผลงาน
เด่นของสถานศึกษาใน
พื้นที่ สพป.สงขลา 
เขต 1 ต่อสาธารณชน
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกับหน่วยงาน
ในระดับภมูิภาค 

2.เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ
วิชาการสาขาต่าง ๆ 
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน 
 

2.นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทาง 
การศึกษา  เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ด้
ประสบการณ์ร่วมกัน 

    

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10 การประกวดร้องเพลงชาตไิทย 

ธงไตรรงค์ธ ารงไทย 
กิจกรรม 
1.ประกวดร้องเพลงชาติไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น 1 วัน 
-ประถมศึกษา  14 เครือข่าย ๆ 
ละ 10 คน รวม 140 คน 
-ม.ต้น 13 เครือข่าย ๆ ละ 10 
คน รวม 130 คน 
-ครู 108 คน และคณะท างาน 
25 คน 
 

1.สร้างความภาคภมูิใจ
ในศักดิ์ศรี สิทธิเสรภีาพ
ระหว่างคนในชาต ิ
2.ปลุกใจให้เกิดความรัก
ชาติ ระลึกถึงความเป็น
ไทยและเชิดชูเกียรติยศ
พระมหากษตัริย ์
3.เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการร้อง
เพลงชาต ิ

ประกวดร้องเพลงชาติ
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1.นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี 
สิทธิ เสรภีาพ ระหว่าง
คนในชาติ 
2.นักเรียนเกิดความรัก
ชาติ ระลึกถึงความเป็น
ชาติไทยและเชิดชู
เกียรตยิศ
พระมหากษตัริย ์
3.นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการร้อง
เพลงชาติไทย 

1.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามส านึก 
ในความเป็นชาติไทย 
2.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
สังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก 

มิถุนายน-สิงหาคม 
2555 

240,040 นางธนัช  แสงจันทร์ 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 2.มอบรางวัลผู้ชนะเป็นเกียรติ
บัตรพร้อมโล่และเงินรางวัล ๆ 
ละ  2 ระดับ 
 -ชนะเลิศ  เงิน 5,000 บาท  
-รองชนะเลิศล าดับที่ 1  
  เงิน 3,000 บาท 
-รองชนะเลิศล าดับที่ 2 
 เงิน 2,000 บาท 
-รองชนะเลิศล าดับที 3 
เงิน 1,000 บาท 
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ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับโอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
11 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

(ติดตามนักเรียนออกกลางคัน)  
กิจกรรม 
1.ส ารวจข้อมลูนักเรยีนออก
กลางคัน ปีการศึกษา 2555 
2.ประชุม ผอ.โรงเรียนทีม่ี
นักเรียนออกกลางคัน 
3.ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
4.สรุปและรายงานผล 

-เพื่อให้นักเรียนออก
กลางคัน  ได้กลับมา 
เข้าเรียน  
-เพื่อให้นักเรียนออก
กลางคันมีโอกาสได้
เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
-เพื่อให้นักเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

 

1.ติดตามนักเรียน
ออกกลางคนั   
จ านวน 50 คน     
(ไม่รวมก่อนประถม) 
2. นักเรียนออก
กลางคันทุกคน  
กลับมาเข้าเรียน
โรงเรียนในระบบ/
นอกระบบ/ 
ตามอัธยาศัย 

1.นักเรียนออกกลางคัน  
ได้กลับมาเข้าเรียน 
2.นักเรียนออกกลางคัน
มีโอกาสได้เรียนต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
3.นักเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ 

-ร้อยละ  60 ของ
นักเรียนออกกลางคัน         
ได้กลับมาเข้าเรียน 

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2556 

23,000 -นางลดาวรรณ์  
       ภาโอภาส 
-กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

12 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
กิจกรรม 
1.จัดท าเอกสารแนวทางการ
ด าเนินงานตาม พรบ.การศึกษา
ภาคบังคับ 
2.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์
การรับนักเรียน ปี 2556 
3.ตรวจสอบผลการเกณฑ์    
เด็กเข้าเรียน 
4.ประชุมผู้บริหาร รร.ทีไ่ม่มี
ข้อมูลการเข้าเรียนของเด็ก   
ในเขตพื้นท่ีบริการ 
5.ส ารวจข้อมลู นร.ที่จบช้ันป.6 
และคาดว่าไมเ่ข้าเรียนช้ัน ม.1 
 

1. เพื่อให้ครูมีแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ                  
พ.ศ. 2545  สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.  เพื่อให้ประชากร    
วัยเรยีนที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ  
ไดร้ับการศึกษาภาคบังคับ 

1. เด็กท่ีเกิด ปี  
พ.ศ. 2549  ทุกคน
เข้าเรียนช้ัน    
ประถมศึกษา          
ปีท่ี 1/ช้ันอ่ืน                       
2. เด็กท่ีจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
ทุกคนได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 

1. ครูมีแนวทางในการ
ด าเนินงานตาม พรบ.
การศึกษาภาคบังคับ                  
พ.ศ. 2545  สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ประชากรวัยเรียนท่ี
อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ 
 

- ร้อยละ  99.06  ของ
ประชากรวัยเรียน                
ได้เข้าเรียนในระดับ    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/
ช้ันอ่ืน  
- ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนจบ ป.6           
เรียนต่อ ม.1 

ธันวาคม 2555- 
กันยายน 2556 

22,700 -นางลดาวรรณ์  
       ภาโอภาส 
-กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 



 
 

48 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 6.ประชุมผู้บริหาร รร.ที่คาดว่า 
นร.จบ ป.6 ไม่เรียนต่อ 
 ม.1 จ านวน 45 คน 
7.ประชุมสรุปผลการติดตาม  
นร.ที่จบ ป.6 ไม่เรียนต่อช้ัน ม.1 

       

13 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
กิจกรรม 
1.พัฒนาครูและผู้บริหาร
โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วมเพื่อจัดท าแผน IEP 
และIIP 40 โรงเรียน ๆ ละ 2 
คนจ านวน 80 คน และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 87 คน 1 วัน 
2.อบรมคร ูผู้บริหารโรงเรียนท่ี
มีเด็กพิการในเขตพื้นท่ีบริการ
ไม่เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  
7 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 
14 คน และผู้เกี่ยวข้อง รวม 21 
คน  1 วัน  

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ให้สามารถจัดการเรยีน
การสอนเด็กพิเศษเรียน
ร่วม ได้อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ  
2. เพื่อส่งเสรมิการจดั
การศึกษาเรยีนร่วมใน
รูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับบุคคล 
3. เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพของผู้พิการ
ให้มีความพร้อมในการ
เข้าศึกษาและจบตาม
ก าหนดระยะเวลาของ
หลักสตูร 

พัฒนาครู  และ
ผู้บริหารโรงเรียนจดั
การศึกษาพิเศษเรียน
ร่วม  
 

1.ครูผูส้อนที่ไดร้ับการ
พัฒนาจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการและท า
แผนการจดัการศึกษา       
เฉพาะบุคคล IEP และ
แผนการสอน  IIP 
สามารถน าไปใช้สอน
นักเรียนกลุม่ดังกลา่วได ้

2.นักเรียนได้รับ
การศึกษาในรูปแบบ    
ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กลุ่มเป้าหมาย และ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ร้อยละ 100 ของ
ครูผูส้อนจัดท าแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 
และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล  IIP ได ้

กุมภาพันธ-์ 
มิถุนายน 2556 

47,000 น.ส.ศิริพร  นิลรตัน ์
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 
 

14 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
(สร้างเกราะชีวิตด้วยวัคซีน
การศึกษา) 
กิจกรรม 
 
 

1. เพื่อช่วยเหลือและ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
 

1.จัดการศึกษา
ทางเลือกให้กับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
50 คน  

1.นักเรียนท่ีออก
กลางคันไดม้ีโอกาส   
จบการศึกษาภาคบังคับ 
2.ผู้บริหาร/ครู มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาทางเลือกเพิ่มขึ้น 

1.นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
2.นักเรียนร้อยละ 80  
จบการศึกษาตาม
หลักสตูร 

ตุลาคม 2555- 
30 กันยายน 2556 

52,000 นางสิรภัทร  
         ปิ่นทองพันธ์ 
กลุ่มส่งเสรมิการ 
จัดการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  2. เพื่อแก้ปัญหาเด็ก
ด้อยโอกาสใหไ้ดร้ับ
การศึกษา ใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
และจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3. เพื่อส่งเสรมิพัฒนา
ครูผูส้อนและผู้บรหิาร
สถานศึกษา ให้มีความรู้
และได้รับประสบการณ ์
เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.นักเรียนท่ีได้เข้า
โครงการการศึกษา
ทางเลือก ได้รบั
การศึกษาในระดับ  
ที่สูงข้ึนและสามารถ
ศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ   

     

15   เสริมสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรม 
 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
ปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 2 วัน   
162 คน 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมการรายงานข้อมูล
การคัดกรองนักเรียน ในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยใช้โปรแกรม Scan Tool3 

 

1. เพื่อส่งเสรมิให้งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง 
2. เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบ 
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 
 
 

1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันปญัหาสังคม
ให้กับผู้เรยีน 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมการ
รายงานข้อมูลการคัด
กรองนักเรียนในระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยใช้
โปรแกรม  
Scan Tool3 

1.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนใน
สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง 
2 ครูที่รับผิดชอบงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรม              
การเรยีนการสอนเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะชีวิต
ให้กับนักเรียน 
 

1.จ านวนนักเรียนอาย ุ
ต่ ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์
ลดลง ร้อยละ 100 
2.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนที่จดักิจกรรม
พัฒนาทักษะเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันปญัหาสังคม
ให้กับผู้เรยีน 
3. นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ   
สารเสพตดิลดลง      
ร้อยละ 100 
 

ธันวาคม  2555- 
กันยายน 2556 

147,000 น.ส.กิตตมิา  
       บุญวรรณโณ 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 3.ประกวดผลงานเพื่อยกย่อง
โรงเรียนทีด่ าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนเป็นเลิศ 

3.เพื่อเสรมิสรา้ง      
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน
เพื่อป้องกันตนเองจาก
ปัญหาสังคม 

3.ประกวดผลงานเพื่อ
ยกย่องโรงเรียนที่
ด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
เป็นเลิศ 

3.นักเรียนมภีูมิคุ้มกัน
ป้องกันตนเองจาก
ปัญหาสังคม 

4. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีตดิสารเสพติด
ได้เข้ารับการบ าบัด 

   

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการ

สื่อสารส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม 
- ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 90 คน  3 วัน 
 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีทักษะภาษาท่ีสอง และ
มีความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารรองรบั
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.บุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 
100 
2.บุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์
จริงในการจัดและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.บุคลากรผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 80 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได ้
2.บุคลากรผู้เข้ารบัการ
อบรม ร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจ 
 

กุมภาพันธ์ 
2556 

280,000 นายพิภพ  เสนีย ์
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

17 พัฒนาระบบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีน   
การสอนและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาครูและผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน ใหส้ามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจดัการ และ 

1.พัฒนาครูและ
ผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน 
 

-ครูและผู้ดูแลระบบ
ในโรงเรียน มีความรู้  
สามารถจัดการระบบ
เครื่องแม่ข่ายได ้ตลอด 
จนกระตุ้นใหผู้้บริหาร
และครู ใช้เทคโนโลย ี

1. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถ
จัดการระบบเครื่องแม่
ข่ายได ้
2.จ านวนสถานศึกษา
สามารถใช้สื่อ eDLTV 

มกราคม – 
มิถุนายน 2556 

110,000 นายสมชาย แก้วภิบาล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 กิจกรรม 
1.ประชุมคณะท างานฯ 10 คน 
2 วัน 
2.ประชุมปฏิบตัิการใช้สื่อ 
eDLTV 53 รร. ๆ ละ  2 คน 
คณะท างาน 10 คน รวม 116 
คน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
3.ติดตาม แนะน า ช่วยเหลือ
การจัดการแม่ข่าย ฯ 53 
โรงเรียน 5 คน 15 วัน 

พัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนการดูแลรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอรไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพการสอนของครู
ด้วยการใช้สื่อออฟไลน์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
3. เพื่อให้สถานศึกษา
บริหารจดัการโดยใช้
ทรัพยากรที่ได้รับให้เกดิ
ประโยชน์ และคุ้มคา่อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 

2.ยกระดับคณุภาพ
การสอนของครูโดย
การใช้สื่อออฟไลน์
ในการจัดการเรียน
การสอน 
 

คอมพิวเตอร์ในการ
บริหารจดัการ และ
สามารถน าสื่อการเรยีน
การสอนมาใช้พัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถ
เรียกใช้สื่อ eDLTV จาก
เครื่องแม่ข่ายได ้
 

   

18 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ของ สพป.สงขลา เขต 1 สู่
ประชาคมอาเซียนด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
กิจกรรม 
1.ผลิตสื่อมลัติมเิดียเพื่อให้
ความรู้แก่บุคลากร 
1.1 ประชุมคณะท างาน 2 ครั้ง 
1.1.1  ครั้งท่ี 1 จัดท าราย 
ละเอียดข้อมูลเนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 10 คน 5 วัน 

1.เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นท่ี ได้รับรู้ตระหนัก
ต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
2.เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสังกัดให้เกิด
ความรู้ สมรรถนะ 

-พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
บริบทของอาเซียน 

-ผู้บริหารสถานศึกษา /
ครู/นักเรียน ตลอดถึง
ภาคประชาสังคม ใน
พื้นที่เขตบริการโรงเรียน 
ได้ตระหนักรู้ ตื่นตัว มี
ความกระตือรือร้นต่อ
โอกาสใหม่ๆ  ที่จะมา
พร้อมกับการก้าวสู่
ประชาคมเดียวกัน ในปี 
2558 พร้อมเตรียมตัว
ต่อการเผชิญซึ่งมาพร้อม 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้น าชุมชน/ประธาน 
สถานศึกษา ตระหนัก 
เข้าใจ ปฏิบัติตนไดต้าม
บทบาทในบริบท ความ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
“ASEAN”ในบทบาทที ่ 
ท้าทาย 
 
 
 

มกราคม – 
กันยายน 2556 

140,000 นายพิภพ  เสนีย ์
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 1.1.2 ครั้งท่ี 2 จัดท าสคริป 
สตอรีบอร์ด วางแผนกระบวน 
การผลิตสื่อ 17 คน 5 วัน 
1.2 ด าเนินภาคสนาม 12 คน  
5 วัน 
 1.2.1 ถ่ายท าภาคสนาม 
 1.2.2 ตัดต่อ บันทึกเสียง 
จัดท าคู่มือการใช้/การวัด 
ประเมินผล 
 1.2.3 ปรับปรุงพัฒนาสื่อ 
1.3 ขยายผลการใช้สื่อ 
 1.3.1 ประชุม/อบรม
ปฏิบัติการการใช้สื่อด้วยระบบ 
ออนไลน ์
1.4 ติดตามประเมินผล 
 

ส าคัญ ในบริบทอาเซียน  
ทั้งสามประชาคมย่อย 
(การเมืองความมั่นคง ,
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม)ตลอดถึง
ความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษา อังกฤษและ
ภาษาของประเทศคูเ่จรจา 
เช่น จีน ,เกาหลี ฯลฯ 
3.เพื่อให้ทุกโรงเรียนใช้สื่อ
ประเภทมัลติมิเดีย  
ที่สนุกเร้าใจ ตอบสนอง 
การเรยีนรู้ได้ดี ในบริบท
ของพื้นที่ซึ่งออกแบบผลิต
โดยคณะครูในสังกัด และ
คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นที่ปรึกษา 

 ทั้งโอกาส และข้อจ ากัด 
เพื่อการด ารงอยู่ในวิถี
แห่งความสุข สันติภาพ
เป็น “พลเมืองอาเซียน”
ร่วมกันฉันพ่ีน้องดุจ
เสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน 

2.ครู/นักเรียน/บคุลากร
ทางการศึกษา ตลอดถึง
ผู้ปกครอง  ไดเ้กิดการ
เรียนรู/้ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม ตระหนักรู้ 
ต่อการเข้าสู่ประชาคม
เดียวกันในปี ๒๕๕๘ 
3.ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ขยายผล ใช้สื่อ อย่าง
กว้างขวาง เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวัน 

   

19 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
กิจกรรม 
-ประชุมเสวนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ บุคลากรของ สพป.
สงขลา เขต 1 จ านวน  90  คน 
1 วัน 

1.เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากร    
มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนางานตามอ านาจหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ 
การพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองสู่คณุภาพงาน 

-พัฒนาบุคลากรของ 
สพป.สงขลา เขต 1 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1.บุคลากรปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
 

- มกราคม 2556 37,800 นายพิภพ  เสนีย ์
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  2.เพื่อเปิดโอกาสให้บคุลากร
ได้มีการถอดประสบการณ์
จากการปฏิบตัิจริงและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที ่
3.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานท า
ให้เกิดความรัก ความเข้าใจ
อันดีต่อกันส่งผลต่อการ
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งในองค์กร 

 2.บุคลากรสามารถ
พัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
3.บุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความรัก 
ความเข้าใจ ท าให้
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

    

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
20 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาใหเ้ข้มแข็ง
เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก 
กิจกรรม 
1.พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบ
ประกันคณุภาพภายในที่
เข้มแข็ง 
1.1 จัดท าคู่มือประเมินคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1.เพื่อให้สถานศึกษามี
ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีเข้มแข็งตาม
กฎกระทรวง 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาให้มีความ
พร้อมเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 
 

1.พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา    
ที่เข้มแข็ง  
2.พัฒนาสถานศึกษา
ที่ไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพให้มคีวาม
พร้อมเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 
(ซ้ า) 

สถานศึกษาท่ีเป็นกลุม่ 
เป้าหมายของโครงการฯ
มีระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ี
เข้มแขง็ มีผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ระดับดี มีความพร้อมรับ 

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีระบบประกันคณุภาพ
ภายในเข้มแข็ง 
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบสาม 
 

มกราคม – 
กันยายน 2556 

116,420 นางดนยวรรณ  
      ขุนปราบ 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 1.2 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินภายนอก 
รอบสาม 23 โรง 56 คน 1 วัน 
1.3 นิเทศ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  23 โรง 
2.พัฒนาสถานศึกษาที่ไมผ่่านการ
รับรองคุณภาพให้มีความพร้อมรับ
การประเมินภายนอกรอบสามซ้ า   
 2.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีไมผ่่านการรับรอง 
สมศ.รอบ 3 จ านวน  
60 คน 1 วัน 
3.พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่
ติดตามตรวจสอบ  
3.1 ประชุมปฏิบัติการก าหนด
กรอบและหลักสตูรอบรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน 1 วัน 
 3.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 60 คน  1 วัน 
3.3 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
การท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 60 คน 1 วัน 

3. เพื่อช่วยเหลือ
และพัฒนา
สถานศึกษา ที่ไม่
ผ่านการรับรอง
คุณภาพรอบสามให้
มีความพร้อมเข้ารับ
การประเมินคณุภาพ
ซ้ าภายในสองป ี
 4.เพื่อพัฒนาผู้ทรง 
คุณวุฒิให้ท าหน้าท่ี
ติดตามตรวจสอบ 
และประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา
ในสังกัด 
 

4.พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ 
 

การประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม 

3.ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่ไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และพร้อมรับการประเมิน
รอบสาม(ซ้ า) 
4.ร้อยละของผู้ทรงคุณวุฒิ
สามารถท าหน้าท่ีติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

21 ทดลองการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 
กิจกรรม  
1.ประชุมคณะท างานก าหนด
กรอบการจัดการเรียนการสอน 
2.ประชุมสมัมนาผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก 
3.สนับสนุนปัจจยัค่าพาหนะ
เดินทางให้โรงเรียน120 คน ๆ 
ละ 3,000 บาท 
4.นิเทศ ก ากับ ติดตามผล 
5.ประเมินและรายงานผล 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บนขีดจ ากัดของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก  
2.เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครู ครไูม ่
ครบชั้น และครูไมต่รง
วุฒิที่ขาดแคลน  
3.เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของโรงเรียน
ขนาดเล็กกลุ่ม 
เป้าหมาย 

สถานศึกษาขนาดเล็ก  
ทีก่ลุ่มเป้าหมายทุกโรง 
มีความพร้อมในบริหาร
การจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษาขนาดเล็ก
กลุ่มเป้าหมายทุกโรงมีการ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ    
2.สถานศึกษาขนาดเล็ก
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ทดแทนครูที่ขาดแคลนจาก
การบริหารแบบเรียนรวม   
3. ผลสมัฤทธ์ิของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
กลุ่มเป้าหมายมีค่าพัฒนา
เป็นบวก 

ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

409,750 ว่าท่ี พ.ต. ไพโรจน์  
เอมวัฒน์ 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

22 โครงการ  2556-2559 ปีทอง
ของการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการจดั
การศึกษา 
กิจกรรม 
1. จัดท าเครื่องมือนิเทศควบคมุ
ภาระงานของโรงเรียน 
  1.1 จัดท าแฟ้มขอ้มูล online 
ประจ าโรงเรยีนเพื่อการนิเทศ 
และจัดท าเอกสาร เครื่องมือ 
การนิเทศ 
  -ประชุมศึกษานเิทศก ์จัดท า
เครื่องมือ แบบสอบถาม และ
ข้อมูล Online 
  1.2 ด าเนินการนเิทศ 
  -จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่ายและโรงเรียนทีเ่ป็น
ฐานการนิเทศ 5 ศูนย ์ๆ ละ 
7,000 บาท 
2.นิเทศเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามความต้องการ
ของโรงเรียน 
2.1 ศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่ายนิเทศโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายการศึกษา144 โรง 

2.1 เพื่อนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งระบบ
ครอบคลมุภาระงาน 
ทุกงาน 
 2.2 เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

1.นิเทศโรงเรยีนทั้ง
ระบบครอบคลุมทุก
ภาระงาน โดยใช้ศูนย์
เครือข่ายการศึกษา
เป็นฐาน 5 ศูนย์
เครือข่าย  
2.นิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ตามความต้องการ
ของโรงเรียน 
 

โรงเรียน และ สพป.
สงขลา เขต 1 มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพตามความ
ต้องการ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

มกราคม –
กันยายน 2556 

177,900 น.ส.ขนิษฐ์ สุวรรณครี ี
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เคลื่อนที ่
กิจกรรม 
-จัดประชุมสัญจรผู้บริหาร 
สพป. ผู้บรหิารสถานศึกษา  
และผูเ้กี่ยวข้อง  5 ครั้ง ๆ ละ 
210 คน 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร
สพป.สข.1 ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบ
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและน าไป
ปฏิบัต ิ
2.เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน
ในสังกัดรับทราบ
นโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานใน
การบริหารจัดการศึกษา
ของ สพป.สข.1 
3.เพื่อให้สถานศึกษา 
รับฟังและเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และ          
มีการบรหิารจดัการที่ดี
มีประสิทธิภาพ  
 
 

ประชุมผู้บริหาร 
สพป.ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ผู้บริหาร สพป.ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ผู้บริหาร สพป.ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง ไดร้ับทราบ
นโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานของ สพป. และ
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 
3. ผู้บริหาร สพป.ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับทราบ ปัญหา 
อุปสรรค และความ
ต้องการของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1. ผู้บริหารระดับ 
สพป. และผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัด
สพป.สข.1 ทุกคน
ทราบและเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายและ
หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการ 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัด  
สพป.สข.1 สามารถ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานได้และ
สามารถปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

มกราคม – 
กันยายน 2556 

372,322 น.ส.ละม้าย พูลสวสัดิ ์
กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  4. เพือ่สร้างความพันธ์ 
ที่ดีระหว่าง สพป. สข.1
กับสถานศึกษาและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

      

24 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน 
กิจกรรม 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าเอกสารคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานการควบคมุภายใน
ของโรงเรียน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าประชุม 
30 คน 3 วัน 
 
 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแนว
ทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในใช้ใน
การรายงานการควบคุม
ภายในที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้โรงเรียนจดัท า
รายงานการควบคมุ
ภายในได้ถูกต้องตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน      
ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุ
ภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
 

-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
เอกสารคูม่ือแนว
ทางการการ
ด าเนินงานควบคุม
ของสถานศึกษา 

1. มีคู่มือการด าเนินงาน
การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของโรงเรียน
ในสังกัด เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานระบบควบคุม
ภายใน  
2. โรงเรียนในสังกัดสามารถ
รายงานการควบคมุภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ข้อ 6 ได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันตามก าหนดเวลา 
3. ผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด สพป. 
สข.1 มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น สามารถ
ป้องกัน และลดการผิดพลาด 
ความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นได้  

โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา 
เขต 1  มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถวาง
ระบบการควบคุม
ภายในไดต้าม
มาตรฐานการควบคมุ
ภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544   
 

เมษายน –
กันยายน 2556 

43,000 นางอัจจิมา   
      ซ้ายสุวรรณ 
กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

25 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
กิจกรรม 
1. จัดท าวารสาร ปีละ 3 ครั้ง ๆ 
ละ 500 เล่ม 
2. ผลิตเอกสาร “จดหมาย
ข่าว”  อย่างน้อยเดือนละ 
2 ครั้ง ๆ  ละ  450  ชุด 
3.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ ์
หน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 
700 ฉบับ 
4. จัดท าสมุดโทรศัพท์
หน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง 
5.จัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์  
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
6. เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ 
สพป.สงขลา เขต 1  เว็บไซต์ 
สพฐ. และเว็บไซต์อื่น ๆ อย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 10 ครั้ง 
7.เผยแพร่ข่าวสารผ่านบอรด์
ประชาสมัพันธ์  อย่างน้อย
สัปดาหล์ะ  2 ครั้ง 
 
 

1.เพื่อให้การ
ด าเนินงาน/ผลงานของ 
สพป.สข.1  และ
สถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการเผยแพรสู่่
สาธารณชนผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์ทุกแขนง 
2.เพื่อให้ สพป.สข.1    
มีระบบการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ประชาชน
ยอมรับและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของ 
สพป.สข.1  และ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

1 จัดท าวารสาร  
2.ผลิตเอกสาร 
“จดหมายข่าว”  
3.จัดท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์
หน่วยงาน 
4.จัดท าสมดุโทรศัพท์
หน่วยงาน     
5. จัดท าไวนิล
ประชาสมัพันธ์   
6. เผยแพร่ข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ สพป.
สงขลา เขต 1  
เว็บไซต์ สพฐ. และ
เว็บไซต์อื่น ๆ  
7.เผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านบอร์ด
ประชาสมัพันธ์   
 

1. สพป.สข.1 สถานศกึษา 
และสือ่มวลชนทุกแขนง     
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   
น าไปสูค่วามร่วมมือในการ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของ
หน่วยงาน 
2.ผูร้ับผดิชอบงาน
ประชาสมัพันธ์ของ
สถานศึกษา และ สพป.สข.1 
มีความรู้เกีย่วกับการ
ประชาสมัพันธ ์เพิม่ขึ้น  และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 
3. การด าเนินงาน/ผลงาน
ของ สพป.สข. 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด  ได้รับ
การเผยแพร่สูส่าธารณชน
อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 
4. สพป.สข.1  มรีะบบการให้
ข้อมูลขา่วสารที่มี
ประสทิธิภาพ   
 

1. ร้อยละ 80 ของ
ข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา 
เขต 1 ได้รับการ
เผยแพรผ่่านสื่อทุก
แขนง 

2. ร้อยละ 95 ของ
ผู้รับบริการข้อมลู
ข่าวสารได้รับความ 
พึงพอใจสูงสุด 

ตุลาคม 255 – 
กันยายน 2556 

146,000 -นางฐิดายุ สรรพสิน 
-นางเสาวลักษณ์  
      สงคราม 
-กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

    5.ประชาชนยอมรับและ
ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของ สพป.สข.1  
และสถานศึกษาในสังกัด 
6.ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด 

    

26 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน 
ภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 1 
กิจกรรม 
1. จัดมุมกาแฟ มุมหนังสือ  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ส านักงานฯให้สวยงามน่าอยู่ 
น่าท างาน 
3. ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
บริเวณจุดต่าง ๆ ภายใน
ส านักงานฯ 
4. ปรับปรุงสภาพอาคาร
ส านักงานฯ ให้พร้อมใช้งาน
และน่าอยู่ น่าใช้ 
 

1. เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ 
ทัศนียภาพท้ังภายนอก
และภายในตัวอาคาร   
มีสภาพแวดล้อมท่ี
สะอาด  สวยงาม 
น่าด ูน่าอยู่ น่าท างาน  
2. เพื่อให้ตัวอาคาร
ส านักงาน  ได้รับการ
ปรับปรุง พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  และมีมมุ
พักผ่อนที่ได้มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศน์ภายใน และ
ภายนอกส านักงาน 

1. ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการให ้
บริการของ สพป.สข.1 
มีความสวยงามน่าอยู ่
2. สพป.สข.1 มีความ
สวยงามน่าอยู ่
3.  สพป.สข.1 มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ท างาน 

-ร้อยละ 95 ของ
ผู้รับบริการมคีวาม 
พึงพอใจต่อ สพป.สข.1 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

47,000 น.ส.มาหรัน สุขพันธ์ 
กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

27 ตรวจสอบ ประเมิน และ
รายงานคุณภาพ สพป.สข.1 
กิจกรรม 
1.ประชุมปฏิบตัิการตรวจสอบ
ประเมินและรายงานมาตรฐาน 
สพป.สข.1 จ านวน 15 คน  
2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
2.ประชุมชี้แจงการจัดท า
รายงานผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สพป.สข.1 
จ านวน 15 คน 2 ครั้งๆ ละ  
1 วัน 
 

1. เพื่อตรวจสอบ  
ประเมิน และจดัท า
รายงานการประเมิน
ตนเองของ สพป.สข.1 
2. เพื่อช้ีแจงการจัดท า
รายงานผลตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  
 

1.เพื่อตรวจสอบ 
ประเมินและ
รายงานการ
ประเมินคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
สพป.สข.1  
2.เพื่อตรวจสอบ
การประเมินและ
จัดท ารายงานผล
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติ ราชการ  
 

1. สพป.สข.1 สามารถ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไดส้อดคล้อง
ตามมาตรฐานส านักงาน  
2.บุคลากรของ สพป. 
สข.1  มีความรู้ ความเข้าใจ
ให้การจัดท ารายงานผลตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการเป็นอย่างด ี

1.สพป.สข.1 สามารถ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสพป.ตาม
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ส านักงาน  
2.บุคลากร ของ สพป.สข.1 
มีความรู้ความเข้าใจให้การ
จัดท ารายงานผลตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เป็นอย่างด ี
 

ตุลาคม 2555 – 
กันยายน 2556 

23,000 -น.ส.เรณู  อินแก้ว 
-นางอัจจิมา 
      ซ้ายสุวรรณ 
-กลุ่มอ านวยการ 

28 ตรวจสอบ ประเมิน และให้
ค าปรึกษา 
กิจกรรม 
1.ตรวจสอบการด าเนินงานของ 
สพป.สข.เขต 1 
 1.1 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์
 1.2 กลุ่มอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายเฉพาะเรื่องจาก    
ผอ.สพป.สข.เขต 1 
 

1. การตรวจสอบด้าน
การเงิน การบัญชีและ
พัสด ุ
1.1 เพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลข
ต่าง ๆ ทางด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ 
รายงานทางการเงิน 
และด้านอื่น ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1.ตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้าน
การเงิน บัญชีและ
พัสด ุ
-สถานศึกษา 48 
แห่ง 
-กลุ่มบริหารงาน
การเงิน และกลุ่ม 
อื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1. สพป.สข.1 และ
สถานศึกษาในสังกัดมคีวาม
พร้อมและความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา มีคณุภาพตาม
มาตรฐานของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ผู้บริหารไดร้ับทราบถึง
ปัญหาและข้อเท็จจริงตา่งๆ 
และสามารถ 

1.ร้อยละ 100 ของผู้รับ
ตรวจท่ีได้รับการตรวจสอบ 
ประเมินและให้ค าปรึกษา
ตามแผนการตรวจสอบ 
2.ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการงบประมาณ 
การเงิน บัญชี พัสดุ ของ 
สพป. และสถานศึกษา 
3.ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม  

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

24,000 -นางเยาวเรศ  
    ทีปรักษ์พันธ์ 
-หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 2.ตรวจสอบสถานศึกษา 
  2.1 สถานศึกษา 48 โรง  
ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
2.2 สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมายเฉพาะเรื่อง
จาก ผอ.สพป.สข.เขต 1 

1.2 เพื่อให้ทราบว่าการ
ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ 
เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ระบบวิธีการ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งแสดงข้อมูลทาง
การเงิน การบัญชี และ
พัสดุให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
1.3 เพื่อสอบทานระบบ
การควบคุมภายในและ
ประเมินประสิทธิภาพ 
ความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจว่ามีความ
เหมาะสม เพียงพอ 
หรือไม ่
1.4 เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผนงาน        
ที่เกี่ยวกับการบรหิาร
งบประมาณ การบริหาร
การเงิน การบรหิารพสัดุ 
และทรัพยส์ิน            

 น ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจ 
ปรับปรุงและแก้ไขปญัหา
ต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ ์

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับตรวจ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  การบริหารงานด้านอื่น ๆ 
รวมทั้งการรายงานผล 
การตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะ 
1.5 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะ
วิธีการหรือมาตรการใน
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
หน่วยรับตรวจปฏิบัติงาน
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
ประหยัด และเพื่อป้อง
ปรามมิให้เกดิความ
เสียหายเกี่ยวกับการเงิน 
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ทางราชการ 
1.6 เพื่อให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้ทราบปญัหา
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว และทันเหตุการณ ์
 

      

 

 



 
 

64 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  2.2 การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
 2.1 เพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการเงิน
และงบประมาณของงาน/
โครงการ ว่าเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประหยัด
และเกดิประสิทธิผล โดย
ได้รับผลคุ้มค่าของเงินท่ีได้
ใช้จ่ายไปและผลการ
ด าเนนิงานบรรลผุลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2.2 เพื่อตรวจสอบว่า  
การด าเนินงานของงาน/
โครงการ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ปฏบิัต ิ
ถูกต้อง ตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ 
แผนงาน มติคณะรัฐมนตร ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  2.3 เพื่อตรวจสอบว่า
ผลสัมฤทธ์ิ จากการ
ด าเนินงานของงาน/
โครงการ มผีลลัพธ์หรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
อย่างไร ทั้งในด้านบวก
และลบ 
 2.4 เพื่อติดตามและ
เร่งรัดการด าเนินงาน 
ตลอดจนให้ข้อสังเกต 
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของงาน/โครงการ ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว หรืองาน/โครงการ
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งงาน/
โครงการที่จะจัดท าใน
อนาคต เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลผุล
ส าเรจ็และเป็นไปตาม
แผนการที่ก าหนดไว ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  2.5 รายงานผลการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้
หัวหน้าส่วนราชการได้
ทราบถึงปัญหาและ
ข้อเทจ็จริงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา
ในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

      

29 ประชุมเชิดชูเกียรติบุคลากร
ของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา               
เขต ๑ 
กิจกรรม 
1.จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
ลูกจ้าง สพป.ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ    
2556 และผูเ้กี่ยวข้อง จ านวน 
117 คน ประกอบด้วย 
-ผู้เกษียณอายุราชการ  51 คน 
-ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  66 คน 

1.เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการ/
ลูกจ้าง ของ สพป.สข.1
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2556 
2. เพื่อให้ข้าราชการ/
ลูกจ้างของ สพป.สข.1 
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2556 มี
ความตระหนักในการให้
การสนับสนุนการศึกษา 
และการรักษาสุขภาพ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการ ลูกจ้าง 
สพป.สข.1ที่จะ
เกษียณอายรุาชการ
ในปีงบประมาณ 
2556 

1.ข้าราชการ/ลูกจ้าง 
ก่อนเกษียณอายรุาชการ
มีขวัญ ก าลังใจ และ 
พึงพอใจต่อการจัด 
กิจกรรมการเชิดชูเกียรต ิ
2.ข้าราชการ/ลูกจ้าง 
ก่อนเกษียณอายรุาชการ
สามารถน า
ประสบการณ์จากการ 
ประชุมสมัมนาไป
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได ้
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ    
ในการประกอบวิชาชีพ 
ร้อยละ ๘๕ 

สิงหาคม – 
กันยายน 2556 

83,178 นายพิภพ  เสนีย ์
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  หลังเกษียณอายุราชการ 
 ๓. ข้าราชการ/ลูกจา้ง 
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 2556
จ านวน  117  คน                 
มีขวัญและก าลังใจและ
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการอย่างมีความสุข 

      

30 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การเงิน/บญัชีและพสัด ุ
กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญช ี
และพัสดุ ของโรงเรียน 2 รุ่น ๆ 
ละ 160 คน 
 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
การเงิน/บญัชี และพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัด 
สพป.สข.1 มีความรู ้
ความเข้าใจ ในระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพสัด ุ
2.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
การเงิน/บญัชี และพัสดุ
ของโรงเรียนสังกดั 
สพป.สข.1.มีทักษะ 
ประสบการณ์ ความ
ช านาญงานมากยิ่งขึ้น 
สามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานได้อย่าง 

พัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของโรงเรียน 

1.เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน/บญัชี และพัสดุ   
มีความรู้ ความเข้าใจ  
สามารถน าไปปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงาน 
พัสดุมีทักษะความช านาญ
งาน มีประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงานด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP และ 
e-Auction สามารถ
ปฏิบัติงานระบบการ
จัดซื้อ-จัดจ้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และผา่นการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สพป. 

1.ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรมสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีผลการเบิกจา่ยเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และผา่นการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สพป. 

มิถุนายน 2556 
 

100,000 น.ส.ยุพาภรณ์   
       สังข์ด้วง 
กลุ่มบรหิารงาน
การเงิน ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  ถูกต้อง ครบถ้วน และ 
มีแนวปฏิบัตไิปใน
แนวทางเดียวกัน 
3.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุของโรงเรยีนใน
สังกัด มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งการเบิก
จ่ายเงินในระบบ 
GFMIS และการจัดซื้อ/
จัดจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ 
e-GP  และ e-Auction 
4. เพื่อให้โรงเรียนใน
สังกัดสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  และผ่านการ
ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ 
สพป. 

 3.โรงเรียนในสังกัดสามารถ
เบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ มรีวดเร็ว 
มากยิ่งข้ึนและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

31 ยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูและ
บุคลากรทางการศึกษาในงาน
วันครู 
กิจกรรม 
1.ส่งเสรมิยกย่องเชิดชูเกียรติ
และพัฒนาวิชาชีพคร ู
กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน 
  -กิจกรรม ระลึกถึงพระคณุ
บูรพาจารย ์
 -ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
2.สนับสนุนงบประมาณการจดั
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 
6 อ าเภอ 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสรมิเชิดชู
เกียรติครูและวิชาชีพคร ู
2.เพื่อสร้างเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบวิชาชีพ 
3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
ด้านคารวะธรรมแก่
บุคลากรในสังกัด 
4.เพื่อเสรมิสรา้ง
สมัพันธภาพที่ดีแก่
บุคลากรในสังกัด 
5.เพื่อสร้างความรู้สึก  
ที่ดีต่อองค์กร 
 

ยกย่องเชิดชูเกียรตคิรู 
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

1.ข้าราชการครู          
ผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา มีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
2.ข้าราชการครู          
ผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา ไดร้ับการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านคารวะ
ธรรมและสามัคคีธรรม 
3.ข้าราชการครู          
ผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษามสีัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน และมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร 
 
 

ร้อยละ 85 ของครูและ  
บุคลการทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในการ
ประกอบวิชาชีพ 

3-25  มกราคม 
2556 

30,000 นายธันวา  ลิ่มสถาพร 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

32 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
ของสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1.ประกวดโรงเรียนสวย 
 1.1 ประเมินโรงเรียนที่จดั
สภาพภมูิทัศน์สวยงาม 3 ขนาด 
คือขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อ
รับรางวัลที่ 1-3 และชมเชย  
2 รางวัล 
1.2 ประกวดสวนหย่อม  
สวยงามรับรางวัลที่ 1-3 และ
ชมเชย 2 รางวัล 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
สถานศึกษามีการพัฒนา
สภาพภมูิทัศน์ให้
สวยงาม ร่มรื่น  
ปลอดภัย เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ และ 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
2. เพื่อยกย่อง
สถานศึกษาท่ีจัด   
สภาพภมูิทัศน์ดีเด่น 
3.เพื่อให้เป็น
สถานศึกษาได้บริหาร
จัดการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยดั คุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตระหนักถึงผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงของสิ่งแวดล้อม 

1. ประกวดโรงเรียน 
ที่จัดสภาพภูมิทัศน์
สวยงามตามขนาด
ของโรงเรียน 3 ขนาด
คือขนาดใหญ่   
ขนาดกลาง  และ
ขนาดเล็ก 
2.ประกวดโรงเรียน  
ที่จัดสวนหย่อมได้
สวยงาม (สวนสวย
ด้วยมือหนู) 
3. ทุกโรงเรียนมี
สภาพภมูิทัศน์ท้ัง
ภายในและภายนอก
สวยงาม ปลอดภัย 
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน (เรยีนรู้) 
ของนักเรียนและ
ชุมชน 
 
 

1. โรงเรียนในสังกัด 
สพป.สข.1 มีการจัด
สภาพภมูิทัศน์ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนสวยงาม  
สะอาดร่มรื่น ปลอดภยั  
นักเรียนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และ     
ภูมิปัญญาเพื่อพฒันา
คุณภาพการเรยีนรู ้
2.มีโรงเรยีนต้นแบบ
การจัดสภาพภมูิทัศน์
ให้โรงเรียนอื่น
ด าเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให ้
เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

1.ร้อยละ  100 ของ
โรงเรียนจัดสภาพภมูิทัศน ์
ได้สวยงามเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.ร้อยละ 90  ครู นักเรยีน 
มีความพึงพอใจการจัด
สภาพภมูิทัศน์ของโรงเรยีน 
 

กรกฎาคม 
2556 

33,000 นางสุพิศ 
     แก้วแสงทอง 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

33 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556 
กิจกรรม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556 
กับกาชาดจังหวัดสงขลา ณ 
ต าหนักเขาน้อย เป็นคา่อาหาร
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 400 กล่อง 

1.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดร้่วมเฉลิม
ฉลองได้รบัความ
สนุกสนานในวันเด็ก
แห่งชาต ิ
2.เพื่อส่งเสรมิพัฒนา
เด็กให้มีความพร้อมตาม
วัยท่ีเหมาะสมและได้รับ
ประสบการณ์
นอกเหนือจากห้องเรียน 
3.เพื่อส่งเสรมิการมี 
ส่วนร่วมในการระดม
สรรพก าลังการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ร่วมกับกาชาดจังหวัด
สงขลา 

1.หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้ความร่วมมือ
บริจาคทรัพยแ์ละสิ่งของ
ช่วยเหลือพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ของเด็กและเยาวชน 
2.เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกด้านความรู้ 
ความสามรรถ มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์
ในกิจกรรมที่เข้าร่วม
และน าไปพัฒนาชาติ
ต่อไป 
3.เด็กและเยาวชนเห็น
คุณค่าและประโยชน์
ของตนเองส่งผลให้เป็น
แรงจูงใจในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และ
สังคม เพื่อพัฒนาชาติ
ต่อไป 
 
 

1.โรงเรียนร้อยละ 100  
จัดกิจกรรมวันเด็ก 
2.นักเรียนร้อยละ 90  
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 

12-19 มกราคม 
2556 

16,000 นางวิภาดา   
      อุเทนพันธ์ 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

34 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
กิจกรรม 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
จ านวน 30 คน 3 วัน 
2.ประชุมพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณตามแผนปฏิบัต ิ
การ ฯ 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัตปิระจ าป ี 
พ.ศ.2557-2560 ผู้เข้าประชุม 
30 คน 3 วัน 
3.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ 
สพป.สข.1 ประจ าปี
งบประมาณ 2556 จ านวน 
30 เล่ม  และเอกสาร
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  
พ.ศ.2557-2560 จ านวน   
30 เล่ม 
 

1.เพื่อให้ สพป.สข.1 มี
กรอบและแนวทางใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่และ
นโยบายของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
2.เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง   
ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย
ที่ก าหนดและเกิดผล
ส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้สถานศึกษา 
ในสังกัดของ สพป.สข.1      
ใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาให้
สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2557-2560 
2.จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
 

1.สพป.สข.1 ใช้
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี  ในการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน ให้เกิดผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย     
ที่ก าหนด 
2.สพป.สข.1 สามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการจดั
การศึกษาภาคบังคับได้
สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.มีเอกสารแผนปฏบิัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2556   ของ สพป.
สงขลา เขต 1         
2.มีเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา  ประจ าปี พ.ศ.
2557-2560 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2555 

85,000 นางสุพิศ  
       แก้วแสงทอง 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

35 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สพป.สงขลา 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
กิจกรรม 
1.รับการตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
ของ สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ  2556  จ านวน 
2 ครั้ง 
 1.1 ประชุมมอบหมายภารกิจ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
จุดเน้น และประเด็นการ
ติดตามผล จาก สพฐ. 
 1.2 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูลการด าเนินงานตาม
ประเด็นการตดิตามผลฯ จาก 
สพฐ. 
1.3 จัดท าเอกสารผลการ
ด าเนินงาน ตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
และประเด็นการตดิตาม ฯ ของ 
สพป. 
1.4 ประชุมน าเสนอผลการ
ด าเนินของ สพป.ต่อ
คณะกรรมการตดิตามของ 
สพฐ. ฯ 

1.เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า     
ปัญหา อุปสรรค การ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์  สพฐ. 
2.เพื่อสรุป น าเสนอและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้   
การด าเนินตามนโยบาย
และกลยุทธ์ของ สพฐ. 
3.เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของ สพฐ./
สพป. และสถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
จาก  สพฐ. 

-เพื่อรับการตดิตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินตามกลยุทธ์
จุดเน้น ของ สพฐ. 

สพป.สข.1 และ
สถานศึกษา สามารถ
บริหารจดัการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้สอดคล้อง
กับนโยบาย และกลยุทธ์ 
สพฐ. ให้มีคุณภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

ระดับผลสัมฤทธ์ิการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
ปีงบประมาณ 2556 
ของ สพป.สข.1 สูงขึ้น 

ตุลาคม 2555- 
กันยายน 2556 

38,000 น.ส.นุชฎา จินนานันท ์
กลุ่มนโยบายและแผน 
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