
 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 
ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2562) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 





 
คํานํา 

 

ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดมอบนโยบายและแนวทาง             

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 1/2562 เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” เม่ือวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2562  โดยไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนน การมอบอํานาจ 

การกระจายอํานาจ การสรางความรวมมือและสรางเครือขายในการทํางาน โดยใหผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเปนฐานในการพัฒนา   

ซ่ึงจะตองประสานใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาในการทําความเขาใจเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยเนนผูเรียนและหองเรียนเปนสําคัญ และใหครูจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  และ

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ข้ึน 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจาปการศึกษา 2562 ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2562) ตามทิศทาง       

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนด หวังวาเอกสารนี้จะเปนกรอบและแนวทางในการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
14 มิถุนายน 2562 
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สวนท่ี  1   

สภาพการจัดการศึกษา 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนสวนราชการ จัดตั้งข้ึนตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ท่ีบัญญัติใหจัดระเบียบบริหาร

ราชการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 

                     1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของ
ทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน        
ดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ 
มอบหมาย 
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วิสัยทัศน (Vision) 
 
   สํานั กงานเขต พ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึ กษาพะ เยา  เขต 1เปนองค กร ช้ันนํ า             

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย

    

พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย 
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ท่ีเปนท่ียอมรับ           

ของทุกภาคสวน 
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 
๓) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการ 
๕) พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
๖) พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต       

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
๗) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม              

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
๘) สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
๑๐)  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 

 
 
 

พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 
 
    “สุสสูสา  สุตวฑฺฒนี” 

    การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู 
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คานิยมองคกร 

   P H A Y A O  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เปาหมายรวมของการพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.1 เปาหมายท่ีเกิดกับผูเรียนและประชากรวัยเรียน 

                 (1)  ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

         (2)  ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการแขงขัน 

                  (3)  ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                  (4)  ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ

อยางเทาเทียมและเสมอภาค 

• Professional 
• ความเปนมืออาชีพ P 

• Harmony 
• ความสามัคคี H 

• Accountaqbility 
• ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได A 

• Youth 
• เพ่ือเด็กและเยาวชน Y 

• Aim 
• การมุงสูเปาหมายรวมกัน A 

• Ownership 
• ความรูสึกเปนเจาขององคกร O 

มุง
สูค

วา
มเ

ปน
เล

ิศ 



 
 

4 
 

 

 3.2 เปาหมายท่ีเกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

3.3 เปาหมายท่ีเกิดกับองคกร 

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยูท่ี 598 หมู 11 ถนนสนามกีฬา  

ตําบลบานตอม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

จังหวัดพะเยาจํานวน 378  หมูบาน 36 ตําบล  15 องคการบริหารสวนตําบล 19 เทศบาลตําบล 4 อําเภอ ไดแก 

อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอภูกามยาว 

 อําเภอเมืองพะเยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   และเปนท่ีตั้งของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา              
 อําเภอแมใจ   ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร 
 อําเภอดอกคําใต ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร 
 อําเภอภูกามยาว   ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 



 
 

 
 

โครงสรางของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศกึษาพะเยาเขต 1 

กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

กลุมนิเทศ  ติดตาม      

และประเมินผล           

การจัดการศึกษา 

กลุมบรหิารงานบุคคล กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

หนวยตรวจสอบภายใน กลุมงานกฎหมายและคด ี กลุมสงเสรมิการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษา  

  85 โรงเรียน  
 

กลุมเมืองพะเยา 1 

13 โรงเรียน 
กลุมเมืองพะเยา 2 

10 โรงเรียน 
กลุมดอกคําใต 1 

 11 โรงเรียน 
กลุมดอกคําใต 2 

13 โรงเรียน 
กลุมแมใจ 

18 โรงเรียน 
กลุมภูกามยาว 

11 โรงเรียน 
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นายสุขุม  พรหมเสน 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 
นางสาวลาวัลย  ธุระเสร็จ 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

 

นายประถม  เช้ือหมอ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
กลุมกฎหมายและคดี 

กลุมบริหาร 

งานการเงิน 

และสนิทรัพย 

  โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ 

 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กศจ.พะเยา 

กลุม 

นโยบาย 

และแผน 

กลุมสงเสริม 

การศึกษา 

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

กลุม 

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุมสงเสริม 

การจัดการ 

ศึกษา 

กลุมพัฒนาครู และ

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม และ 

ประเมินผล 

การจัดการ

ศึกษา 

กลุม 

อํานวยการ 
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บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

จํานวนขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังตอไปนี้ 

 

1.  บุคลากรสํานักงาน 
     1.1 ขาราชการ 
 

สายงาน 

ระดับตําแหนง/วิทยฐานะ/ จํานวน 
รวม 
(คน) 

รอยละ 
ปฏิบัติงาน 

ชํานาญ 
งาน 

อาวุโส 
ปฏิบตัิ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ 
การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ไมมี 
วิทยะ 
ฐานะ 

สายงาน (ตําแหนง)           
1.ผูอํานวยการ สพท.      1     
2.รองผูอํานวยการ สพท.      3     
3.ศึกษานิเทศก     3 6     

รวม (1)     3 10   13  

4.เจาพนักงานธุรการ  2         
5.เจาพนักงานการเงินและบัญช ี  1         
6.นักจัดการงานท่ัวไป     2      
7.นักวิชาการเงินและบัญช ี    2 5 1     
8.นักวิชาการพัสดุ      1     
9.นักทรัพยากรบุคคล    1 5 1     
10.นิติกร      1     
11.นักวิเคราะหนโยบายและแผน     3 2     
12.นักวิชาการศึกษา     5 2     
13.นักวิชาการคอมพิวเตอร     1      
14.เจาพนักงานพัสดุ  1         
15.นักประชาสัมพันธ      1     

รวม(2)  4  3 21 9   37 100.00 
รวมท้ังส้ิน         50  
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    1.2  อัตราจาง 
 

สายงาน จํานวน รอยละ 
1. พนักงานทําความสะอาด 2  
2. เวร-ยาม 1  
3. พนักงานพิมพ 1  
4. พนักงานราชการ 1  

รวม 5  
 

2.  บุคลากรในสถานศึกษา   
  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้ 
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน 
 ขาราชการครู  

1 ผูอํานวยการโรงเรียน 72 คน 
2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน 
3 ครูผูสอน 619 คน 
4 ครูผูชวย 35 คน 

รวมขาราชการครู 730 คน 
 ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว   

5 ลูกจางประจํา 42 คน 
6 พนักงานราชการ 8 คน 
7 อัตราจาง 

7.1  ครูอัตราจาง 
7.2  เจาหนาท่ีธุรการ 
7.3  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
7.4  นักการภารโรง 

 
32 
84 
62 
39 

 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจํานวนลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว 267 คน 
รวมท้ังส้ิน 997 คน 
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 3.  จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
ปการศึกษา 2560 รวมจํานวน  9,716   คน  ปการศึกษา   2561  รวมจํานวน  9,526  คน  และปการศึกษา   
2562 2561  รวมจํานวน  9,159 คน  ลดลง จากปการศึกษา 2561 จํานวน  367 คน  โดยมีนักเรียนแตละ
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ปการศึกษา 2560 
(10 มิถุนายน 2560) 

ปการศึกษา 2561 
(10 มิถุนายน 2561) 

ปการศึกษา 2562 
(10 มิถุนายน 2562) 

ระดับกอนประถมศึกษา    
-ชั้นอนุบาลปท่ี 1 78 218 177 
-ชั้นอนุบาลปท่ี 2 841 751 757 
-ชั้นอนุบาลปท่ี 3 933 898 803 

รวมระดับกอนประถมศึกษา 1,847 1,867 1,737 
ระดับประถมศึกษา    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 995 1,085 1,052 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 1,085 951 1,061 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 1,082 1,075 976 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 1,145 1,067 1,089 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 1,234 1,150 1,068 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 1,218 1,228 1,164 

รวมระดับประถมศึกษา 6,755 6,556 6,410 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    
-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 361 359 350 
-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 404 355 322 
-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 340 389 340 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,105 1,103 1,012 

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 9,716 9,526 9,159 
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1. จํานวนโรงเรียน นักเรียน และครู ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1   

จําแนกตาม  กลุมโรงเรียน  ประจําปการศึกษา 2562 
 

ท่ี กลุมโรงเรียน 
จํานวน 

โรงเรียน นักเรียน คร ู
1. เมือง 1  16 1,475 132 

2. เมือง 2  13 2,997 195 

3. ดอกคําใต 1  11 1,361 119 

4. ดอกคําใต 2  13 1,172 105 

5. แมใจ 19 1,486 146 

6. ภูกามยาว 12 668 72 

 รวม 84 9,159 769 
 

2. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตามระดับชั้น       
ประจําปการศึกษา 2562 

ท่ี กลุมโรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน
รายกลุมอําเภอ 

จํานวนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในแตละระดับช้ัน 

อ.1 อ.2 อ.3 ประถม 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

1. เมือง 1  16 26 139 143 986 181 
2. เมือง 2  13 78 237 230 2222 230 
3. ดอกคําใต 1  11 47 114 129 878 193 
4. ดอกคําใต 2  13 22 63 67 889 131 
5. แมใจ 19 4 152 149 963 218 
6. ภูกามยาว 12 - 52 85 472 59 
 รวม 84  

3. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562 

ที่ 
โรงเรียนที่มีจํานวน

นักเรียน 
จํานวน 

(โรงเรียน) 
อําเภอ 

เมืองพะเยา1 เมืองพะเยา2 ดอกคําใต1 ดอกคําใต2 แมใจ ภูกามยาว 

1. นักเรียน  0 – 20    คน 4 1 1 1 - - 1 
2. นักเรียน  21 – 40  คน 10 3 2 - 1 1 3 
3. นักเรียน  41 – 60  คน 15 2 1 1 5 5 1 
4. นักเรียน  61 – 80  คน 16 2 1 1 1 6 5 
5. นักเรียน  81 – 100 คน 12 2 3 2 2 3 - 
6. นักเรียน  101 – 120 คน 5 2 - 2 1 - - 
 รวม 62 12 8 7 10 15 10 

ขอมูลทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562) 
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4. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
(จัดการศึกษาตั้งแตชั้น อ.1 – ม.3) 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

นักเรียน คร ู
1. บานจําปาหวาย เมืองพะเยา 139 15 

2. บานตอม เมืองพะเยา 225 16 

3. บานรองหา เมืองพะเยา 178 16 

4. บานต๊ําพระแล เมืองพะเยา 138 12 

5. บานแมกา เมืองพะเยา 156 17 

6. อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก เมืองพะเยา 220 16 

7. บานภูเงิน เมืองพะเยา 176 16 

8. บานหวยบง เมืองพะเยา 87 15 

9. ชุมชนบานแมใส เมืองพะเยา 181 16 

10. บานหนองหลม ดอกคําใต 132 15 

11. บานดง ดอกคําใต 128 15 

12. บานจําไก ดอกคําใต 260 17 

13. บานปางงุน  ดอกคําใต 73 11 

14. บานคา ดอกคําใต 168 16 

15. บานรองจวา ดอกคําใต 89 14 

16. บานปาง ดอกคําใต 73 9 

17. บานปน ดอกคําใต 197 16 

18. บานทุงตนศรี ดอกคําใต 114 11 

19. บานดงอินตา แมใจ 170 15 

20. บานดงบุญนาค แมใจ 64 9 

21. บานไรออย แมใจ 134 15 

22. ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี  แมใจ 67 8 

23. ชุมชนบานแมสุก แมใจ 102 10 

24. อนุบาลแมใจ (บานศรีถอย) แมใจ 169 17 

25. เจริญใจ แมใจ 39 8 

26. บานอิงโคง ภูกามยาว 123 15 

27. บานหวยแกว ภูกามยาว 29 7 

รวม 3,636 367 
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5. จํานวนโรงเรียนท่ีเรียนรวม 

    5.1 เรียนรวมทุกชั้น 

ท่ี โรงเรียนเรียนรวม อําเภอ 
จํานวน 

โรงเรียนหลัก 
นักเรียน คร ู

1. บานดอกบัว(บุญมานุเคราะห) เมืองพะเยา 12 4 บานศาลา 

2. บานไร เมืองพะเยา 24 4 บานแมนาเรือใต 

3. บานแมต๋ําบุญโยง เมืองพะเยา 22 4 อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก 

4. บานต๊ําดอนมูล เมืองพะเยา 0 0 บานต๊ําพระแล 

5. บานต๊ํามอน เมืองพะเยา 20 4 บานต๊ําพระแล 

6. บานต๊ําเหลา เมืองพะเยา 21 3 ชุมชนบานตุมทา 

7. บานหนองลาว ภูกามยาว 8 1 บานหวยแกว 

8. บานแมจวาใต แมใจ 12 3 ชุมชนบานแมสุก 

 
6. จํานวนโรงเรียนประชารัฐ  

ท่ี โรงเรียนหลัก อําเภอ 
จํานวน 

โรงเรียนเครือขาย 
นักเรียน คร ู

1 ชุมชนบานแมใส เมืองพะเยา 181 16  
2 บานจําปาหวาย เมืองพะเยา 139 15  
3 อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก เมืองพะเยา 220 16 บานแมต๋ําบุญโยง 
4 บานแมกา เมืองพะเยา 156 17  
5 บานสาง เมืองพะเยา 117 7  
6 บานดอกบัว(ราษฎรบํารุง) เมืองพะเยา 157 11  
7 บานตอม เมืองพะเยา 225 16  
8 บานต๊ําพระแล เมืองพะเยา 138 12 1.บานต๊ํามอน 2.บานต๊ําดอนมูล 
9 ชุมชนบานตุมทา เมืองพะเยา 76 6  
10 บานหวยบง เมืองพะเยา 87 15  
11 บานใหม เมืองพะเยา 63 5  
12 บานจําไก ดอกคําใต 260 17  
13 บานคา ดอกคําใต 168 16  
14 ชุมชนบานหวยลาน ดอกคําใต 95 8  
15 บานถํ้าประชานุเคราะห ดอกคําใต 236 12  
16 บานปน ดอกคําใต 197 16  
17 บานแมใจ(แมใจเพาะวิทยาการ) แมใจ 62 7  
18 บานดงอินตา แมใจ 170 15  
19 อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) แมใจ 169 17  
20 ชุมชนบานปาแฝกสามัคค ี แมใจ 67 8  
21 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 140 10  
22 บานอิงโคง ภูกามยาว 123 15  
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7. โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
นักเรียน คร ู

1 บานตอม เมืองพะเยา 225 16  

2 ชุมชนบานแมใส เมืองพะเยา 181 16  

3 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 140 10  

4 อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) แมใจ 169 17  

5 บานดอกบัว(ราษฎรบํารุง) เมืองพะเยา 157 11  
 

8. จํานวนโรงเรียน ICU 
 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

นักเรียน คร ู หอง 
1 บานดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) เมืองพะเยา 64 8 5 
2 บานต๊ําเหลา เมืองพะเยา 21 8 3 
3 บานปาคา เมืองพะเยา 61 8 6 
4 บานภูเงิน เมืองพะเยา 176 11 16 
5 บานศาลา เมืองพะเยา 55 8 6 
6 บานดอกคําใต ดอกคําใต 7 5 4 
7 บานรองจวา ดอกคําใต 89 12 14 
8 บานบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห) ดอกคําใต 43 8 4 
9 บานสันจกปก ดอกคําใต 36 8 4 
10 บานดง ดอกคําใต 128 11 15 
11 บานคาบน ดอกคําใต 95 8 7 
12 บานทุงตนศรี ดอกคําใต 114 12 11 
13 บานเนินสมบูรณ ดอกคําใต 63 8 5 
14 บานวังขอนแดง ดอกคําใต 40 9 8 
15 บานปาง ดอกคําใต 73 9 9 
16 บานโพธิ์ทอง ดอกคําใต 35 6 5 
17 บานหนองหลม ดอกคําใต 132 11 15 
18 บานใหม ดอกคําใต 110 6 7 
19 บานปางงุน ดอกคําใต 73 11 11 
20 บานดงบุญนาค แมใจ 64 10 9 
21 บานปาสักสามัคคี แมใจ 62 8 5 
22 เจริญใจ แมใจ 39 10 8 
23 บานปาแฝกเหนือ แมใจ 47 8 4 
24 บานเจน(เจนจันทรานุกูล) ภูกามยาว 53 8 5 
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ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

นักเรียน คร ู หอง 
25 บานแมอิง ภูกามยาว 52 8 4 
26 บานกวานเหนือ(สุทัศนอุปถัมภ) ภูกามยาว 54 8 5 
27 บานรองปอ ภูกามยาว 47 7 4 
28 บานหวยแกว ภูกามยาว 29 10 7 
29 บานมวงคํา ภูกามยาว 57 8 5 
30 บานกาดถี ภูกามยาว 59 8 5 
 

9. จํานวนโรงเรียน 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 

ท่ี โรงเรียน ตําบล อําเภอ 
จํานวน 

คร ู นักเรียน หอง 
1 อนุบาลพะเยา เวียง เมืองพะเยา 85 1898 56 
2 บานรองคํา แมนาเรือ เมืองพะเยา 6 65 8 
3 บานดอกบัว (ราษฎรบํารุง) บานตุน เมืองพะเยา 11 157 9 
4 บานต๊ําพระแล บานต๊ํา เมืองพะเยา 12 138 11 
5 บานตอม บานตอม เมืองพะเยา 16 225 11 
6 บานหวยบง แมปม เมืองพะเยา 15 87 12 
7 อนุบาลเมืองพะเยา(บานโทกหวาก) แมกา เมืองพะเยา 16 13 220 
8 บานใหม บานใหม เมืองพะเยา 5 63 8 
9 บานจําปาหวาย จําปาหวาย เมืองพะเยา 15 139 11 
10 บานศาลา ทาวังทอง เมืองพะเยา 6 8 55 
11 ชุมชนบานแมใส แมใส เมืองพะเยา 16 181 12 
12 บานสาง บานสาง เมืองพะเยา 7 117 8 
13 ชุมชนบานตุมทา ทาจําป เมืองพะเยา 6 76 8 
14 ตําบลสันปามวง สันปามวง เมืองพะเยา 4 50 8 
15 บานสันจกปก ดอกคําใต ดอกคําใต 4 36 8 
16 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต) ดอนศรีชุม ดอกคําใต 14 302 13 
17 บานถํ้าประชานุเคราะห บานถํ้า ดอกคําใต 12 236 13 
18 บานปน บานปน ดอกคําใต 16 197 11 
19 บานทุงตนศรี หวยลาน ดอกคําใต 11 114 12 
20 บานจําไก สันโคง ดอกคําใต 17 260 11 
21 บานคา ปาซาง ดอกคําใต 16 168 11 
22 บานหนองหลม หนองหลม ดอกคําใต 15 132 11 
23 บานดง ดงสุวรรณ ดอกคําใต 15 128 11 
24 บานบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห) บุญเกิด ดอกคําใต 4 43 8 
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ท่ี โรงเรียน ตําบล อําเภอ 
จํานวน 

คร ู นักเรียน หอง 
25 บานรองจวา สวางอารมณ ดอกคําใต 14 89 12 
26 บานโพธิ์ทอง คือเวียง ดอกคําใต 5 35 6 
27 บานแมใจ (แมใจเพาะวิทยาการ) แมใจ แมใจ 7 62 8 
28 อนุบาลแมใจ (ศรีถอย) บานศรีถอย แมใจ 17 169 11 
29 ชุมชนบานแมสุก แมสุก แมใจ 10 102 11 
30 ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี ปาแฝก แมใจ 68 67 10 
31 บานไรออย บานเหลา แมใจ 15 134 11 
32 บานหวยเจริญราษฎร เจริญ

ราษฎร 
แมใจ 5 73 7 

33 บานอิงโคง หวยแกว ภูกามยาว 15 123 11 
34 อนุบาลภูกามยาว ดงเจน ภูกามยาว 10 140 8 
35 บานแมอิง แมอิง ภูกามยาว 4 52 8 

 

 ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา 
 

1. ผลการดําเนินงานขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   2 ด ี
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน    

3 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ 

3.67 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

3 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวน
รวม 

4 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.81 ดีมาก 
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2. ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน 

 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561  
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 59.32 54.61 55.90 

คณิตศาสตร 43.38 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร 41.49 38.83 39.93 
ภาษาอังกฤษ 43.02 35.47 39.24 
คะแนนเฉล่ีย 46.80 41.14 43.14 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

เปรียบเทียบระดับประเทศ จําแนกรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยในทุกระดับ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีดานภาษาไทย รอยละ 59.32 ดานคณิตศาสตร รอยละ 

43.38 ดานวิทยาศาสตร รอยละ 41.49 ภาษาอังกฤษ รอยละ 43.02 

 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 56.13 55.04 54.42 

คณิตศาสตร 27.64 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร 37.64 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 27.24 29.10 29.45 
คะแนนเฉล่ีย 37.16 37.71 37.50 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561  

เปรียบเทียบระดบัประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีดานภาษาไทย รอยละ 56.13 ดานคณิตศาสตร รอยละ 

27.64ดานวิทยาศาสตร รอยละ 37.64 ภาษาอังกฤษ รอยละ 27.24 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561  
 

การประเมิน 
2561 2560 ผลตาง 

เพ่ิม/ลด คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙� คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙� 
ภาษาไทย 59.32 50.38 8.94 

คณิตศาสตร 43.38 41.80 1.58 
วิทยาศาสตร 41.49 41.10 0.39 
ภาษาอังกฤษ 43.02 38.51 4.51 
คะแนนเฉล่ีย 46.80 42.95 3.86 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 

2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.86 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.94   วิชา

คณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.58 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.39 วิชา

ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.51 ตามลําดับ       

 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561   
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561  
 

การประเมิน 
2561 2560 

ผลตาง 
เพ่ิม/ลด 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 

𝒙� 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 

𝒙� 
ภาษาไทย 56.13 50.16 5.97 

คณิตศาสตร 27.64 24.58 3.06 
วิทยาศาสตร 37.64 32.70 4.94 
ภาษาอังกฤษ 27.24 29.08 -1.84 
คะแนนเฉล่ีย 37.16 34.13 3.03 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561   

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 

2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.03 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.97 วิชาคณิตศาสตร 

คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.06 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.94 วิชาภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยลดลงรอยละ – 1.84 ตามลําดับ 
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5. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ดานภาษา (Literacy) 57.01 52.73 53.18 
ดานคํานวณ(Numeracy) 53.15 47.89 47.19 
ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 49.48 47.57 48.07 

ภาพรวม 53.22 49.39 49.48 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปรียบเทียบระดับประเทศ พบวา คะแนน
เฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีดานภาษา รอยละ 47.92 ดานคํานวณ รอยละ 53.15 ดาน
เหตุผล รอยละ 49.48 ในภาพรวมการประเมินท้ังสามดาน คิดเปนรอยละ 53.22 ผลการประเมินอยูในระดับ 
พอใช  

 

6. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

การประเมิน 

2561 2560 
ผลตาง 

60-61 
คะแนนเฉลี่ย

รอยละ �̅� 

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ �̅� 

ดานภาษา (Literacy) 57.01 55.86 1.15 

ดานคํานวณ(Numeracy) 53.15 44.02 9.13 

ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 49.48 47.94 1.54 

ภาพรวม 53.22 49.27 3.95 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา  

2560  และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 รวมการ

ประเมินท้ังสามดานคิดเปนรอยละ 3.95 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ความสามารถดานคํานวณ คะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.13 ความสามารถดานเหตุผล คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.54  ผลการประเมิน

ความสามารถดานภาษา คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.15  ตามลําดับ 

เม่ือเทียบผลปท่ีผานมาพบวา คะแนนเฉลี่ยป 2561 สูงกวาปท่ีผานมาทุกดาน โดยภาพรวม 

สูงเกินรอยละ 3 คือดานการคํานวณ 
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7. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        
ปการศึกษา 2561ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 
2561 
 

ปการศึกษา 
การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง 

รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

�̅� 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

�̅� 
2561 65.12 70.63 67.87 
2560 69.00 69.44 69.69 

เพ่ิม/ลด -3.88 1.19 -1.82 
รอยละ -5.96 1.68 -2.68 

 

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 

พบวา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํา กวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ -2.68 เม่ือจําแนกรายดาน 

พบวา ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)ดานการอานออกเสียง 

คะแนนเฉลี่ยลดลงรอยละ -3.88 ดานการอานรูเรื่อง คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.68  ตามลําดับ 
 

8. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        
ปการศึกษา 2561ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
การอานออกเสียง 65.12 65.74 66.16 
การอานรูเรื่อง 70.63 71.20 71.27 

ภาพรวม 67.87 68.47 68.72 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปรียบเทียบระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ คะแนนเฉลี่ย
การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ี ดานการอานออกเสียง รอยละ 65.12 ดานการอานรูเรื่อง รอยละ 70.63 ใน
ภาพรวมการประเมินท้ังสองดาน คิดเปนรอยละ 67.87ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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 สภาพปญหาปจจุบัน  ปญหา และแนวทางแกไข 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  ท่ี จั ดตั้ ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มีหนาท่ีหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสั ง กัด ท้ั งการ ศึกษาในระดับปฐมวัยและการ ศึกษา                     
ในระดับข้ันพ้ืนฐานมีพ้ืนท่ีบริการ 4 อําเภอ คืออําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต อําเภอแมใจ และอําเภอภูกามยาว                 

ปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 9,526 คน จํานวนโรงเรียนใน
สังกัด 85 โรงเรียน เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน จํานวน 75 โรง และเปนโรงเรยีนขนาดเล็ก จํานวน 6 โรง           

จากการท่ีมีจํานวนนักเรียนท่ีลดลงสงผลใหเกิดโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก สงผลตอยุบรวมโรงเรียน
ทําใหโรงเรียนมีจํานวนลดลง  

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากรายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 พบวา  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ประจําปการศึกษา 2561  ท่ีมีคะแนนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  สูง
เปนลําดับ 9 ของประเทศ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 
2561 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  สูงเปนลําดับ 4 ของ
ประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2560 ท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  สูงเปนลําดับ 9 
ของประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2560 มีคะแนน
เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  สูงเปนลําดับ 4 ของประเทศ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20ป 
(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560- 2579) นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตรหนวยงานท่ีเก่ียวของ มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา            
งานตามภารกิจ 4 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารท่ัวไป         
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 โดยนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ พระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ยุทธศาสตรและนโยบายท่ีเก่ียวของทุกระดับ รวมท้ังสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการพัฒนา มากําหนดกลยุทธท่ีสงเสริมคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จํานวน 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี  1   จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ยุทธศาสตรท่ี  2  
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ยุทธศาสตรท่ี  4   
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ยุทธศาสตร ท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเทคนิค 6 ข้ันตอน
คุณภาพ (SIX MODEL) ประกอบดวย 
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1) สรางความตระหนัก เพ่ือเปนการกระตุนใหครูและบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ เห็น 
ความสําคัญจําเปนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนการวางเปาหมายรวมกัน   

2) รักการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวิเคราะหสภาพ 
ปจจุบันปญหาจากการนิเทศติดตามประเมินผลของสถานศึกษา   จากแผนการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
จากความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ID PLAN ) นํามาสรุปเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพาผูบริหาร ครู 
รวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพตอไป 

3) พาเรียนรู เม่ือกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาผูบริหาร 
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตรงกับความตองการ จึงนําสูการ
ปฏิบัติ ดวยการทําขอตกลง (MOU) กับทุกภาคสวนท่ีมีความเก่ียวของ ไดแก ครูทํา MOU กับผูบริหาร
โรงเรียนผูบริหารโรงเรียนทํา MOU กับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

4)  สูการนิเทศ เปนการนิเทศ ติดตาม กํากับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร 
สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัดอยางท่ัวถึง  อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/โรงเรียน 
มีลักษณะการนิเทศ 2 รูปแบบ คือ การนิเทศแบบกลุม (ประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และศึกษานิเทศก)  การนิเทศเดี่ยว คือ การนิเทศเฉพาะศึกษานิเทศกตามโรงเรียนท่ีศึกษานิเทศก
รับผิดชอบประมาณ 7-10 โรงเรียน ตอศึกษานิเทศก 1 คน สวนงานท่ีนิเทศประกอบดวย นิเทศติดตามงาน
นโยบาย นิเทศติดตามแผนงานโครงการของสํานักงานเขต และการนิเทศติดตามความตองการหรือตามคํารอง
ขอของผูรับการนิเทศ โดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย เชน การ Coaching การสังเกตการสอน  การนิเทศแบบ
เยี่ยมเยือน การนิเทศแบบพาทํา 

5) ขอบเขตการประเมิน  ในข้ันตอนนี้เปนการดําเนินงานท้ังในรูปแบบของการพัฒนาและการ 
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการการพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผล
แกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเรื่องการวัดผลประเมินผลการเรียนรู  

6) เพลิดเพลินกําลังใจ  ในข้ันตอนนี้ เปนการใหขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เม่ือโรงเรียนหรือ 
ครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนได 
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สวนท่ี  2   
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามนโยบายของเลขาการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

พะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสูการปฏิบัติ โดยไดกําหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาโดยเทคนิค 6 ข้ันตอนคุณภาพ (SIX MODEL) ประกอบดวย 

1. สรางความตระหนัก เพ่ือเปนการกระตุนใหครูและบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ เห็น 

ความสําคัญจําเปนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนการวางเปาหมายรวมกัน   

2. รักการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวิเคราะหสภาพ 

ปจจุบันปญหาจากการนิเทศติดตามประเมินผลของสถานศึกษา   จากแผนการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

จากความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ID PLAN ) นํามาสรุปเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพาผูบริหาร ครู 

รวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพตอไป 

3. พาเรียนรู เม่ือกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาผูบริหาร 

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตรงกับความตองการ จึงนําสูการ

ปฏิบัติ ดวยการทําขอตกลง (MOU) กับทุกภาคสวนท่ีมีความเก่ียวของ ไดแก ครูทํา MOU กับผูบริหาร

โรงเรียนผูบริหารโรงเรียนทํา MOU กับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

4. สูการนิเทศ เปนการนิเทศ ติดตาม กํากับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร 

สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัดอยางท่ัวถึง  อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/โรงเรียน 

มีลักษณะการนิเทศ 2 รูปแบบ คือ การนิเทศแบบกลุม (ประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และศึกษานิเทศก)  การนิเทศเดี่ยว คือ การนิเทศเฉพาะศึกษานิเทศกตามโรงเรียนท่ีศึกษานิเทศก

รับผิดชอบประมาณ 7-10 โรงเรียน ตอศึกษานิเทศก 1 คน สวนงานท่ีนิเทศประกอบดวย นิเทศติดตามงาน

นโยบาย นิเทศติดตามแผนงานโครงการของสํานักงานเขต และการนิเทศติดตามความตองการหรือตามคํารอง

ขอของผูรับการนิเทศ โดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย เชน การ Coaching การสังเกตการสอน  การนิเทศแบบ

เยี่ยมเยือน การนิเทศแบบพาทํา 

5. ขอบเขตการประเมิน  ในข้ันตอนนี้เปนการดําเนินงานท้ังในรูปแบบของการพัฒนาและการ 

ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการการพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผล

แกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเรื่องการวัดผลประเมินผลการเรียนรู  

6. เพลิดเพลินกําลังใจ  ในข้ันตอนนี้ เปนการใหขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เม่ือโรงเรียนหรือ 

ครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนได 
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SIX MODEL 
นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเทคนิค 6 ข้ันตอนคุณภาพ (SIX MODEL) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIX 
Model 

สรางความ
ตระหนัก  

เพลิดเพลิน
กําลังใจ   

ขอบเขต
การ

ประเมิน   

สูการนิเทศ  

พาเรียนรู  

รักการ
พัฒนา  

1. สรางความตระหนักใหครูภาคภมูิใจ 
2. พัฒนาคุณธรรมปลุกจติสํานึก 
3. ประชาสัมพันธผลการสอบ  
    NT/O-NET 
4. จัดประชมช้ีแจง 
 

1. สพป. ทํา ID PLAN 
   ผลการดาํเนินงานป
ท่ีผานมา 
2. สถานศึกษา/กลุม
โรงเรียน 
   - พัฒนาผลงาน 
   - วิเคราะหผลงาน 
   - ทํา MOU 
 
 

1. ลักษณะการนิเทศ - ทีม 

  - เดี่ยว 

2. งานท่ีนิเทศ - ตามโครงการ 

  - ตามนโยบาย 

  - ตามคํารองขอ 

 

1. ยกยองชมเชย 
2. มอบโลรางวัล/
เกียรติบัตร 
3. ความดีความชอบ 
4. ศึกษาดูงาน 
5. โยกยายประจําป 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

วิสัยทัศน 

       พัฒนาศักยภาพของผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมี

สวนรวมจากภาคีเครือขาย   

พันธกิจ (Mission) 
 

1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 
3) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการ 
5) พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
6) พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี21 
7) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม              

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
8) สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
9) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
10)  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 

เปาประสงค (Goals) 
เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

๑) มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท 

๒) มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย   และรวดเร็ว 

๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

๔) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสมกับการใชงาน 

๕) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

๖) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

๗) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวฒันธรรม                       

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

๘) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

๙) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบรหิารจัดการและบริการเปนท่ียอมรับของ

ผูรับบริการ 

๑๐)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัด

การศึกษา 
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กลยุทธ (Strategic Issues)  
กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 

 

 โครงการสําคัญ (Flagship Project) โครงการสําคัญท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา จําแนกตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 3 ดาน ดังนี้ 
1. โครงการตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และพระบรมวงศานุวงศ 

1.1 โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ 
1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพ้ืนฐาน" 
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

2. โครงการตามนโบยายของรัฐบาล 
2.1 โครงการโรงเรยีนรวมพัฒนา Partnership School Project 
2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
2.3 โครงการโรงเรยีนประชารัฐ 

3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
3.1 โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน 
3.2 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Big Data) 
3.3 โครงการจัดตั้งกลุมโรงเรียน 
3.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.6 โครงการอาหารกลางวัน 
3.7 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
3.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ปฏิทินปฏิบัติการขับเคล่ือนตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ระยะท่ี 1 ดําเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562 

1. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 
6 มิ.ย. 2562  ประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปการศึกษา 2562  

ครั้งท่ี 1 ตามทิศทางการขับเคลื่อนของเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน จากการประชุม ผอ.สพท.ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 1  
เม่ือวันท่ี 29 พ.ค.2562 

10 มิ.ย. 2562  ประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปการศึกษา 2562  
ครั้งท่ี 2 ตามท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพฐ. 

15 มิ.ย. 2562  จัดสงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปการศึกษา 2562 ให สพฐ. 
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และจัดสงเปนเอกสารทางไปรษณีย 

2. การตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรงเรียน 
3-14 มิ.ย. 2562 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ  

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ   
 ศึกษานิเทศกทุกคนออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ระยะท่ี 2 และ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2562) 
มิ.ย.-ก.ย. 2562 1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และโครงการตามนโยบาย 
2. นิเทศแบบบูรณาการ 
3. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

******************** 
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บัญชีรายละเอียดโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
 

ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.1 โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

     

1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

โรงเรียนท่ีเปนตัวแทนหนวย
ขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรมระดับ
เครือขายกลุมโรงเรียนของสพป.
พะเยา เขต 1 จํานวน 6 โรงเรยีน 

1. ประชุมช้ีแจงการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
ประจําปงบประมาณ 2562 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูและ
คัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
(Best Practice) ในการเสริมสราง
ดานคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา ดังน้ี 
-ดานสถานศึกษาเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม 
-ดานการบรหิารเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม 
-ดานการเรียนการสอนเพ่ือ
สงเสริมคณุธรรม 
-ดานคุรุชน คนคุณธรรมประเภท
ครูผูสอน 
3. การนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.ทุกโรงเรยีนในสังกัด 
 
 
 
 

ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

70,000  
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ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2 การขับเคลื่อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 

1. .เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาท่ียังไมผานการประเมิน  
เปนสถานศึกษาพอเพียงใหเขารับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง    และสถานศึกษาพอเพียงเขารับการประเมินเปน  
ศูนยการเรียนรู  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา  อยางนอย 1 ศูนย 

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเขารับการ
คัดเลือก  ผลงานของสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับประเทศ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ทุกโรงเรียนท่ัวไปท่ีขอรับการ

ประเมินเปนสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัด สพป.พย.1   
และสถานศึกษาพอเพียง  
เขารับการประเมินเปนศูนย
การเรยีนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาอยางนอย 1 ศูนย 

2. ทุกสถานศึกษาพอเพียงไดรับ
การคัดเลือกผลงานขอ
สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผล
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและระดับประเทศ 

ดานคุณภาพ 
สพป.พย.1 มีสถานศึกษา
พอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเปนเลิศระดับเขตพ้ืนท่ีและ
ระดับประเทศ 

1.ประเมินโรงเรียนท่ัวไป ท่ีขอ 
  รับการประเมินเปน 
  สถานศึกษาพอเพียง 
2.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
  พอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัต ิ
  ท่ีเปนเลิศระดับเขตพ้ืนท่ี 
  การศึกษาเพ่ือสงเขารับ 
  การคัดเลือกในระดับประเทศ 
3.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
  พอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัต ิ
  เปนเลิศระดับประเทศ  
  เพ่ือรองรับการประเมิน 
  เปนศูนยการเรียนรูตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ดานการศึกษา 
4.นิเทศ กํากับ ติดตามและ 
  สงเสริม สนับสนุนโรงเรียน 
  ท่ัวไปท่ีเขารับการประเมิน 
  เปนสถานศึกษาพอเพียงและ 
  สถานศึกษาพอเพียงขอรับ 
  ประเมินเปนศูนยการเรียนรู 
  ตามหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
  ดานการศึกษา 
6.สรุปรายงานผลการ 
  ดําเนินงานโครงการฯ 
 
 

ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

70,000  
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ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3 ฝกอบรมทบทวนการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหกํากับลูกเสือมีความรู ความเขาใจในจุดหมาย
วัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรมเยาวชนแบบใหมของ
สํานักงานลูกเสือโลก บรรลุเปาหมายตามอุดมการณของ
คณะลูกเสือแหงชาติ 

2. เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือ และ 
บริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรง 

เชิงคุณภาพ 
      ผูผานการการฝกอบรม มี
ทักษะความรู ความสามารถทาง 
วิชาลูกเสือ และไดประสบการณ  
เพ่ือไปพัฒนาการฝกอบรม 
บริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ
ของตน ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

1.ประสานหนวยงาน 
   ในสังกัดสงบุคลากล 
   เขาอบรม 
2.แตงตั้งคณะวิทยากร 
3.ประชุมวิทยากร และ 
  มอบหมายงาน 
4.ดําเนินการฝกอบรมฯ 
5.ประเมินผล  สรุปรายงาน 
  ผลการฝกอบรม    

ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

108,890  

4 ฝกอบรมผูกํากับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรูเบ้ืองสูง (A.T.C) 
วัตถุประสงค 

1. .เพ่ือใหกํากับลูกเสือมีความรู ความเขาใจในจุดหมาย   
วัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรมเยาวชนแบบใหม       
ตามแนวทางของสํานักงาน ลูกเสอืโลก บรรลุเปาหมาย  
ตามอุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติ 

2. เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือ วางแผนและ
บริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหผูกํากับลูกเสือสามัญ สามารถพัฒนาตนเองดาน
ลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมายทางลูกเสือท่ีสูงข้ึน 

เชิงปริมาณ 
จัดฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ 
ข้ันความรูเบ้ืองสูง(A.T.C) 
จํานวน 1 รุน 40 คน 

เชิงคุณภาพ 
ผูผานการฝกอบรมมีทักษะความรู 
ความสามารถทางวิชาลูกเสือ และ
ไดประสบการณ  เพ่ือไปพัฒนา 
การฝกอบรม บริหารงานลูกเสือ 
ในกองลูกเสือของตนใหมีคุณภาพ
ยิ่งข้ึน 

1.ประสานหนวยงาน 
  ในสังกัดสงบุคลากล 
  เขาอบรม 
2.แตงตั้งคณะวิทยากร 
3.ประชุมวิทยาการ และ 
   มอบหมายงาน 
4.ดําเนินการฝกอบรมฯ 
5.ประเมินผล  สรุปรายงาน 
  ผลการฝกอบรม    

ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

150,000  

2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลกัสูตร      
จิตอาสา 904 "หลักสูตรพ้ืนฐาน" 

     

 กิจกรรม การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย  
โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจํา         
รุนท่ี 2/2561 "เปนเปา เปนแมพิมพ" 

กลุมเปาหมายจาํนวน 420 คน                  
จาก สพป.พะเยา เขต 1  
สพป.พะเยา เขต 2       
กรมเจาทาสวนภมูิภาคจังหวัด
เชียงราย 

อบรม เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริยกับประเทศไทย   

ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

30 พฤษภาคม2562 

40,500  
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ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV) 

     

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ZDLTV) 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี

การจัดการเรยีนรูท่ีทันสมัย 
2. เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรูสงผลตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงข้ึน 
3. เพ่ือสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอนของครูไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 52 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน 
   - นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค  มีทักษะการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน ไมนอยกวา
รอยละ 80 
   -นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ี
ผานมาไมนอยกวารอยละ 3 หรือ
สูงกวาคาเฉลีย่ของ สพฐ. 
2.ครูผูสอน รอยละ 80 สามารถ
จัดการเรียนรู ดวยสื่อการศึกษา
ทางไกลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.ผูบริหารสถานศึกษารอยละ 
100 สามารถ บริหารจัดการศึกษา 
ทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4.สพป.พย.1  รอยละ 100  มีการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ทางไกลผาน ดาวเทียมสูการ
ปฏิบัติในระดับโรงเรียนไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุงเครือขายอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนในสังกัดใหม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

80,000  
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ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.4 โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project      
 กิจกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project 1. โรงเรียนชุมชนบานแมใส 

2. โรงเรยีนไทยรัฐ46 (ดอกคําใต) 
3. โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 

 ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

-  

2.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล      
 กิจกรรม อบรมผูบรหิาร ครู และเจาหนาท่ี โรงเรยีนคณุภาพประจํา

ตําบล 
ผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี 
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

30,000  

2.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ      
 กิจกรรม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา โดยใชสื่อเพ่ือการศึกษา 

ของโรงเรียนประชารัฐ 
วัตถุประสงค 

1. .เพ่ือเสรมิสรางคุณลักษณะและสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียนประชารัฐ 

2. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหดีข้ึนเพ่ือให
ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล 

3. เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการเรยีนรูและพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถ     
ในการสื่อสารและการคดิแกปญหาและตดัสินใจไดอยาง
ถูกตองบนพ้ืนฐานของขอมูลและเหตุผลการใชทักษะชีวิต  
ท่ีถูกตอง สามารถคนหาความรูใหม ๆ ไดดวยเทคโนโลย ี

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนประชารัฐในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูผูสอนโรงเรียนประชารัฐ
ไดรับการพัฒนาแนวทางการ
ยกระดับ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.นักเรยีนโรงเรียนประชารัฐ ม ี
ความสามารถในการสื่อสารและ 
การคิดแกปญหาและตดัสินใจได 
อยางถูกตองบนพ้ืนฐานขอขอมูล 
และเหตุผล การใชทักษะชีวิตท่ี 
ถูกตอง  สามารถคนหาความรู 
ใหม ๆ ได ดวยเทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัย 
3.ประสานงานกับภาคเอกชนตาม
โครงการทรูปลูกปญญา  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตาม
เปาหมาย 

1.ประชุมช้ีแจงจัดทําโครงการ  
  และแตงตั้งคณะทํางาน 
  ก)จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาคร ู
     กิจกรรมท่ี 1 : การอบรมเรื่อง 
การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง 
    กิจกรรมท่ี 2 : การอบรม 
การสรางสื่อมลัติมเีดีย(ทรู ปลูก
ปญญา) 
   (ข)การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปน
สําคัญ 
   
 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

20,000.  
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2.7 โครงการอานออก เขียนได และคดิเลขเปน      

 กิจกรรม 1. พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทยเก่ียวกับการ
อานรูเรื่องของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สพป.พะเยา เขต 1 
วัตถุประสงค 
ผลผลติ output 
เพ่ือพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 84 
โรงเรียนใหมีเทคนิค/วิธีสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีพ้ืนฐานของการ
อานท่ีดี และนําไปสูการสอนการอานท่ีรูเรื่องได 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทยและยก
ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบระดับชาติ RT ของนักเรียน    ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี1 สพป.พะเยา เขต 1ใหสูงข้ึน 
เพ่ือพัฒนาชุดสื่อสงเสริมการอานออก เขียนได และอานรูเรื่องของ
โรงเรียนในสังกัด 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน สามารถใชเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูตอไปได 
ผลลัพธ Outcome 
ครูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี1 ในสังกัดไดรบัการพัฒนาเทคนิค/ 
วิธีสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีพ้ืนฐานของการอานท่ีดี และนําไปสูการ
สอนการอานรูเรื่องได 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ผลสัมฤทธ์ิของการ
ทดสอบระดับชาติ RT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สพป.
พะเยา เขต 1 สูงข้ึน 
ไดชุดสื่อสงเสริมการอานออก เขียนได และอานรูเรื่องของโรงเรียนใน
สังกัด 
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน สามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูตอไป 

เชิงปริมาณ 

พัฒนาครูผูสอนภาษาไทยโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียนใหมี
เทคนิค/วิธีสอนท่ีสงเสริมให
นักเรียนมีพ้ืนฐานของการอานท่ีดี 
และนําไปสูการสอนการอานท่ีรู
เรื่องได 
พัฒนาความสามารถและทักษะ
ดานภาษาไทยเรื่องของการแกไข
ปญหาอานออก เขียนได และอาน
รูเรื่องของนักเรียนช้ัประถมศึกษา 

ปท่ี 1 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ในสังกัด 
จํานวน 84 ไดรับการพัฒนา
เทคนิค/วิธีสอนท่ีสงเสริมให
นักเรียนมีพ้ืนฐานของการอานท่ีดี 
และนําไปสูการสอนการอานท่ีรู
เรื่องได 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใน
สังกัดทุกคนไดรับการปูพ้ืนฐาน
ของการอานท่ีดี และนําไปสูการ
อานรูเรื่องได มีผลการสอบ
ระดับชาตสิูงข้ึน รอยละ 3 

 

 สิ้นปการศึกษา
2562 

(มิ.ย.62-มี.ค.63) 

80,300  
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 กิจกรรม 2. การจดัการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
วัตถุประสงค 
ผลผลิต output 
เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจมาตรฐานหลักสตูร และตัวช้ีวัด รวมท้ัง
วีการจัดการเรยีนรูวิทยาการคํานวณ 
ผลลัพธ Outcome 
ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ มีทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคดิ 
วิเคราะห แกปญหาเปนข้ันตอนและเปนระบบ 

ผลผลิต output 
ครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมพัฒนา 
สามารถจัดการเรยีนการสอน
วิทยากรคํานวณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ Outcome 
ผูเรยีนมีความรู ทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

1.คัดเลือกโรงเรยีนแกนนํา 
จํานวน 30 โรงเรียน 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนโปรแกรม Micro Bit 
เบ้ืองตน 
3. โรงเรียนจดัการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณ 
4.นิเทศ ติดตามการจดัการเรียน
การสอน เพ่ือหาครูผูสอนและ
โรงเรียนท่ีเปนแบบอยางได 
5.สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สิ้นปการศึกษา
2562 

(มิ.ย.62-มี.ค.63) 

27,550  

2.8 โครงการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (Big Data) 

     

 กิจกรรม พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหผูรับผดิชอบงานขอมูลสารสนเทศโรงเรยีนมีความรู   
  ความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา     
  โดยใชระบบบรหิารจดัการขอมลูทางการศึกษา 

2.เพ่ือให สพป.พะเยา เขต 1 สามารถบริหารจัดการศึกษา 

  ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง  
  ครบถวน  สมบูรณ และเปนปจจบัุน 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด 84 โรง จัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาป 
ผานระบบ 

โปรแกรมออนไลนของ สพฐ. /
สพป.พย.1 

เชิงคุณภาพ 

สพป.พย.1 มีฐานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและของจังหวัด
พะเยา 

1.จัดทําเครื่องมือ/คูมือช้ีแจง 

การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ใหแกสถานศึกษาใน
สังกัด 

2.จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการการพัฒนาระบบ
บริหารขอมลูเพ่ือวางแผนพัฒนา 

การศึกษา  
3.ประมวลผล/จดัทําขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือใช
ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

4.ประเมินและรายงานผล 

  การดําเนินงาน 

 

ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

100,000  
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2.9 โครงการจดัตั้งกลุมโรงเรียน      

 กิจกรรม การบริหารจัดการกลุมโรงเรียน 6 กลุม 

 

กลุมโรงเรียน ๖ กลุม สังกัด สพป.
พะเยา 1 กลุมเมือง 1,2 กลุมดอก
คําใต 1,2 กลุมแมใจ และ 

กลุมภูกามยาว 

จัดสรรงบประมาณใหกลุมกลุม
โรงเรียน ๖ กลุม สังกัด สพป.
พะเยา ในการบริหารจัดการ 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

300,000  

2.10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก      

 กิจกรรม การพัฒนาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก 

วัตถุประสงค 
โรงเรียนขนาดเล็กมีความเข็มแข็งทางวิชาการและการบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
จํานวน 55 โรง 

- สํารวจ และสงเสริมโรงเรียน
ขนาดเล็กใหอยูไดดวยตนเอง 
(standalone) 
- การประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ
กับชุมชนและผูท่ีเก่ียวของ เรื่อง
การรวมและเลิกสถานศึกษา 
- ตรวจสอบทรัพยสิน (กรณีเลิก
สถานศึกษา) 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

-  

2.11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจดัการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับระบบการนิเทศ ตดิตามผลการจดัการศึกษา ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. สพป.พะเยา เขต 1  ไดพัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ 
ติดตามประเมินผล และการสรุปรายงานการนิเทศ ตดิตาม 
ประเมินผล ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษาทุก
คนใหมีความรูความเขาใจ  
เก่ียวกับระบบการเทศ ตดิตามผล
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ    
2.ประชุมสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลท่ีสงผลตอ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  กลุมนิเทศฯ ใหมีความรู 
  ความเขาใจ เก่ียวกับ 

  ระบบการนิเทศ ติดตาม 

  ผลการจดัการศึกษาท่ีม ี

  ประสิทธิภาพ 

3.ประชุมสรุปรายงานผล 

  การนิเทศ ประเมินผล 

  ประเมินผล ท่ีสงผล 

  ตอการพัฒนาคุณภาพ  
  การศึกษา ของ สพป. พะเยา 1  

ระยะเวลา 2 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ค.62) 

200,000  
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เชิงคุณภาพ 
1.ศึกษานิเทศก มีความรูความ
เขาใจ ในบทบาทหนาท่ีและได
แลกเปลีย่นเรยีนรู รูปแนบการ
นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลท่ี
สงผลตอการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา รวมกับเครือขายนิเทศ
การศึกษา 
2.สพป.พะเยา เขต 1 มีรายงาน
ผลการนิเทศ ติดตามและ 
 การประเมินผลท่ีสงผลตอ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ของ สพป.  พะเยา เขต 1 

2.12 โครงการอาหารกลางวัน      
 กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน ประจําป 2562 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ได
รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย 

2. เพ่ือนิเทศ กําหับ ติดตามและประเมินผลพรอมท้ังกํากับ 
ดูแล การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให
บรรลตุามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด ในการ
แกปญหานักเรียน ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 

3. เพ่ือพิจารณาและคดัเลือกโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนในสังกัด ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับประเทศตอไป 

โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จํานวน 84 โรง 

1. คัดเลือกโรงเรยีน
ตนแบบอาหารกลางวัน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

2. คณะกรรมการ กํากับ 
ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

25,000  
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ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.13 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการเรียนรูสําหรับสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี 

การจัดการเรยีนรูท่ีทันสมัย 
2. เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรูสงผลตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงข้ึน 
3. เพ่ือสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอนของครูไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด 84 โรง 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน 
   - นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค  มีทักษะ 
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
ไมนอยกวารอยละ 80 
   -นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ี
ผานมาไมนอยกวารอยละ 3 หรือ
สูงกวาคาเฉลีย่ของ สพฐ. 
2.ครูผูสอน รอยละ 80 
  สามารถจดัการเรียนรูดวย 
  อินเตอรเน็ตความเร็วสูงได 
  อยางมีประสิทธิภาพ 
3.ผูบริหารสถานศึกษารอย 
  ละ 100 สามารถบรหิาร 
  จัดการศึกษาโดยใชอิน 
  เตอรเน็ตความเร็วสูงได 
  อยางมีประสิทธิภาพ 
4.สพป.พย.1  รอยละ 100  
  มีการขับเคลื่อนการจัด 
  การศึกษาโดยใชอินเตอร 
  เน็ตความเร็วสูงการปฏิบัต ิ
  ในระดับโรงเรียนไดอยางมี  
  ประสิทธิภาพ 

 ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

- 
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ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.15 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ      
 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับการพัฒนาความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region 
(GMS)   
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของจังหวัดพะเยา
ใหสอดรับกลุม GMS และอาเซยีน 

ครู บุคลากรการศึกษาและ
นักเรียนผูเขารวมโครงการ GMS 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(1) การพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคส
ทองถ่ินจังหวัดพะเยา 
(2) พัฒนาและสงเสริมการจัด
กิจกรรมเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับนักเรียน 
(3)  ประชุมเชิงปฏบัิติการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับผูบรหิาร 
(4) นิเทศ บริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาและสงเสรมิพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

400,000  

 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot Camp และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
วัตถปุระสงค 

1. เพ่ือเปนการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
เสรมิสรางประสบการณในการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษใหผูสอนภาษาอังกฤษ ท่ียังไมผานกิจกรรม 
Boot Camp 

2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษตามกิจกรรม Boot Camp 

3. นิเทศ ติดตามความสามารถในดานการสอนภาษาของครู
ภาษาอังกฤษ ทุกคนท่ีผานกระบวนการในการอบรม Boot 
Camp 

 
 
 
 

ครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เครือขายละ 12 คน  
จํานวน 72 คน 

(1) ประชุมคณะทํางานและ
วิทยากรในการจัดอบรม
ขยายผล Boot Camp 

(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ขยายผล Boot Camp และ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

(3) นิเทศ ติดตาม การขยายผล 
Boot Camp และพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

63,890  
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ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      
 กิจกรรม พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

จํานวน 85 โรงเรียน 
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
(ขยายโอกาส) จํานวน 28 โรง 
รวม  113 โรง 
 

ระยะท่ี 1.จัดทําขอมลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษาท้ังสองระดับใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ระยะท่ี 2.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแนวทาง 
การประเมินภายในในรูปแบบใหม
จํานวน 2 วัน วันแรก- เปนภาค
ความรูและทฤษฏ ี
วันท่ีสอง-เปนภาคปฏิบัติ การ
นําเสนอผลการพัฒนาและ
ความกาวหนาของสถานศึกษา 
เปนกลุมโรงเรยีน  
ระยะท่ี 3 แบงโรงเรียนออกเปน  
6 กลุมเพ่ือจัดทํากิจกรรมประเมิน
ภายในกลุม โรงเรยีน 
ระยะท่ี 4 เปนการนิเทศตดิตาม
ผลการดําเนินงานท้ังสองระยะ 
ระยะท่ี 5 นําเสนอการนิเทศ
รายงานเปนเลม 
ตอผูบังคับบัญชา 

ระยะเวลา 4 เดือน 
(มิ.ย.-ก.ย.62) 

56,100  
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

1 คาใชจายการบริหารจัดการสํานักงาน

1.  คาใชสอย(คาเบี้ยเลี้ยง,คาที่พัก,คาลวงเวลา,คาอาหารฯ) 200,000      

2 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 20,000        

3. คาสาธารณูปโภค 100,000      

2 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ

กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนที่เปนตัวแทน
หนวยขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมระดับเครือขาย
กลุมโรงเรียนของสพป.
พะเยาเขต 1 จํานวน    6 
โรงเรียน

70,000        

กิจกรรม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา

1.ทุกสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด

 สพป.พะเยา เขต 1เขารับการ

ประเมินเปนศูนยการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา อยางนอย

 ๑ ศูนย

70,000.00   

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

2.ทุกสถานศึกษาพอเพียงใน

สังกัด สพป.พะเยา เขต 1ไดรับ

การคัดเลือกผลงานของ

สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 

Practice) ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา และระดับประเทศ

อยางนอยกลุมละ 1 โรงเรียน

กิจกรรม ฝกอบรมทบทวนการบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรง 108,890      

2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"

     กิจกรรม การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย
กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 
904 หลักสูตรหลักประจํา รุนที่ 2/2561 "เปนเปา 
เปนแมพิมพ"

กลุมเปาหมายจํานวน 420
 คน จาก สพป.พะเยา เขต
 1 ,สพป.พะเยา เขต 2,  
กรมเจาทาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

40,500        
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)

     กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน
 52 โรง

80,000        

2.4 โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership 
School Project

     กิจกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project 1. โรงเรียนชุมชนบานแมใส - 

2. โรงเรียนไทยรัฐ46 (ดอกคําใต)

3. โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

2.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

     กิจกรรม อบรมผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ 
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ผูบริหาร ครู และเจาหนาที่
 โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล

30,000        

2.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ

     กิจกรรม พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการใช           
 สื่อทรูปลูกปญญา

ร.ร.ประชารัฐ 20,000        
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

2.7 โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน 

     กิจกรรม 1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครู และนักเรียนในสังกัด 80,300        

๒. สื่อเพื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย 200,000      

2. การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ สพป.พะเยา เขต 1 27,550        

2.8 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)

     กิจกรรม พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พัฒนาและจัดทําขอมูล
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลกับ
สถานศึกษาในสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

100,000      

2.9 โครงการจัดตั้งกลุมโรงเรียน

     กิจกรรม บริหารจัดการกลุม โรงเรียน 6 กลุม กลุมโรงเรียน ๖ กลุม สังกัด
 สพป.พะเยา 1 กลุมเมือง 
1,2 กลุมดอกคําใต 1,2 
กลุมแมใจ กลุมภูกามยาว

300,000      
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปการศึกษา 2562
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แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

2.10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

     กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน
 55 แหง ในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1

- 

2.11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     กิจกรรม การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและนักเรียนในสังกัด 

จํานวน 84 โรงเรียน

200,000      

2.12 โครงการอาหารกลางวัน

     กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําป 
2562

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 จํานวน 84 โรง

25,000        

2.13 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

     กิจกรรม อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนรู
สําหรับสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 จํานวน 84 โรง

- 



Page 6 of 7

ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปการศึกษา 2562
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แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

2.14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมน้ําโขง 
(Greater Mekong Sub-region (GMS)  

สถานศึกษาในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1

400,000       แผนพัฒนา
จังหวัด

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot Camp 
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เครือขายละ 
12 คน 
จํานวน 72 คน

63,890        

2.15 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

     กิจกรรม สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

จํานวน 84 โรงเรียน

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา

(ขยายโอกาส) 

จํานวน 28 โรงเรียน

รวมจํานวน   113 โรง

56,100        

ลงชื่อ.................................................. ผูรายงานขอมูล 
          (นางนงลักษณ  จําปานคร) 
      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

ลงชื่อ.................................................. ผูรับรองขอมูล 
          (นายประถม  เชื้อหมอ) 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 



 

 

 

 

 

 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ท่ี   ๑๔๐     / 256๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง จัดเรียงลําดับโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

******************** 

  เพ่ือใหการพิจารณาการขอต้ังงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เกิดประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และ

เปนไปอยางตอเนื่อง บรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังตอไปนี ้

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1        ประธานกรรมการ 

2. นางสาวลาวัลย  ธุระเสร็จ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   รองประธานกรรมการ 

พะเยา เขต 1           

3. นายสุขุม  พรหมเสน   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ 

พะเยา เขต 1 

4. นายณัฐพล  สุวรรณลพ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ 

พะเยา เขต 1 

5. นายสงัด  ปนตานา  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 

6. นายนิคม  ขจรคํา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 

7. นางวิไลวรรณ ขันคํา  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

8. นางชไมพร  ปวงคํา     ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ    กรรมการ 

9. นางโสภี  คําชูสังข  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน  กรรมการ 

10. นางสมบูรณ เรืองงาม ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

11. นายนเรศ เชื้อทหาร  ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี    กรรมการ 

12. นางพัชริน  ศุภกิจโกศล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

13. นายรัชชาพงษ ตอมคํา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร     กรรมการ  

14. นางนันทภัค  จันทรสาห นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

16. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   กรรมการ 

17. นางนงลักษณ  จําปานคร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน           กรรมการและเลขานุการ 

18  นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

/ใหคณะกรรมการ… 



 
 - ๒ – 

 
ใหคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง จัดเรียงลําดบัโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน               

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีหนาท่ีและ

รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบแผนงาน /โครงการ ใหความสอดคลองตามยุทธศาสตร งบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบัติ 

2. จัดเรียงลําดับความสําคัญ ของแผนงานโครงการ 

3. ติดตามการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
  

  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท 0-5488-7204    โทรสาร 0-5488-70202 

www.pyo1.go.th/pyo 1 
 

http://www.pyo/
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