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ก าหนดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย 5 นโยบาย เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

  

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่
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นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน   
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แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

  

     ส่วนที่ 1 
                                                                                 สภาพการจัดการศึกษา  

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จ านวน 3 อ าเภอ ไดแก อ าเภอเมืองภูเก็ต 
อ าเภอกะทู ้และอ าเภอถลาง ซ่ึงมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 49 โรงเรียน  
สถานที่ตั้ง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 1 กิโลเมตร  โทรศัพท ์: 
076-211591 โทรสาร 076-214553 Website : http://phuketarea.go.th 
ภารกิจ  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

http://phuketarea.go.th/
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีข้อมูลพ้ืนฐานดังนี้ 
โรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2562 จ านวน 49 โรงเรียน  
แบ่งขนาดตามจ านวนนักเรียน ดังนี้ 

ขนาดเล็ก   (นร. = 1-120 คน)    6   โรง 
ขนาดกลาง      (นร. = 121-600 คน)           35   โรง 
ขนาดใหญ่     (นร. = 601-1,500 คน)             7   โรง 

   ขนาดที่ใหญ่พิเศษ  (นร. = 1,500 คน ขึ้นไป)             1   โรง 
ตารางท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน 1-120 คน มีจ านวน 6 โรงเรียน  
ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

เกาะโหลน 
เกาะมะพร้าว 
บ้านเกาะนาคา 
บ้านแหลมทราย 
บ้านสาคู 
บ้านในทอน 

เมือง 
เมือง 
ถลาง 
ถลาง 
ถลาง 
ถลาง 

3 
61 
34 
79 
103 
   4 

 
 
ตารางท่ี 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียน 601-1,500 คน มีจ านวน 7 โรงเรียน 
ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

บ้านสะป าฯ 
วัดเทพนิมิตร 
วัดสว่างอารมณ์ 
วิชิตสงคราม 
เกาะสิเหร่ 
บ้านบางเทา 
ถลางพระนางสร้าง 

เมือง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 
ถลาง 
ถลาง 

 

692 
803 
909 
898 
893 
961 

1,177 

 
ตารางท่ี 3 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวนนักเรียน 1,501 คน ขึ้นไป มีจ านวน 1 โรงเรียน 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 

1 อนุบาลภูเก็ต เมือง 2,235 
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ตารางท่ี 4 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 49 โรงเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนโรงเรียน  

รวม 
อ าเภอเมือง อ าเภอกะทู้ อ าเภอถลาง 

ประถม 10 4 23 37 
 อ. 1- ป.6   3 3 5 11 
 อ. 2- ป.6 5 1 16 22 
 ป. 1- ป. 6 2 - 1 3 
 ยุบรวม - - 1  
ขยายโอกาส 7 1 4 12 
 อ.1 -  ม.3 - - 2 2 
 อ.2 - ม.3 6 1 2 9 
 อ.2 - ม.6 1 - - 1 

รวม 17 5 27 49 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียนแยกรายชั้น ปีการศึกษา 2560-2561 
  ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 

ระดับชั้น นักเรียน(คน) ห้อง นักเรียน(คน) ห้อง 
     

- ชั้นอนบุาล 1 117 9 234 13 
- ชั้นอนบุาล 2  1,577 67 1,530 66 
- ชั้นอนบุาล 3  1,581 62 1,750 68 

รวม 3,275 138 3,514 147 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2,261 77 2,450 76 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2,196 78 2,159 75 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,182 73 2,193 75 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2,073 72 2,173 71 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2,140 70 2,094 73 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2,083 71 2,177 71 

รวม 12,935 441 13,246 441 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 824 24 820 25 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 749 24 716 23 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 648 21 647 23 

รวม 2,221 69 2,183 71 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 55 2 60 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 25 1 49 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 1 24 1 

รวม 98 4 133 5 
รวมทุกระดับ 18,529 652 19,076 664 

  ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 
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ตารางท่ี 6 ข้อมูลจ านวนบุคลากร 

บุคลากร จ านวน(คน) 
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ผอ.สพป.ภูเก็ต  1 
รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต - 
บุคลากรทางการศึกษา   37 
ศึกษานิเทศก์ 5 
ลูกจ้างประจ า 3 
ลูกจ้างชั่วคราว  4 

รวม 50 
บุคลากรสถานศึกษา  
ข้าราชการครู (สพฐ.)  859 
พนักงานราชการ  11 
ลูกจ้างชั่วคราว (สพฐ.)   59 
ครูอัตราจ้าง(อบจ.) 47 
ลูกจ้างชั่วคราวอื่น 20 

รวม 996 
รวมทั้งหมด 1,046 

 

     ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพ 
 ตารางท่ี 7  แสดงผลการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติเพ่ือการประกัน  
คุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 

 ความสามารถ 

 

เปรียบเทียบปีฐาน 
 

เพ่ิม/ลด 
เปรียบเทียบระดับสังกัด  

ผลต่าง 
+สูง  -ต่ า ปี 2559 ปี 2560 ระดับ 

สพฐ. 
สพป.ภูเก็ต 

ด้านภาษา 50.98 50.26 -0.72 51.95 50.26 -1.69 
ด้านค านวณ 34.89 34.52 -0.37 38.38 34.52 -3.86 
ด้านเหตุผล 52.10 42.86 -9.24 44.98 42.86 -2.12 
เฉลี่ยทุกด้าน 45.99 42.54 -3.45 45.10 42.54 -2.56 

 

จากตารางที่ 7  แสดงผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติเพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมมีคา่เฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2559  
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ร้อยละ 3.45 ทุกดา้นมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 และภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ.ร้อยละ 2.56 
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ.  
 

 ตารางท่ี 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา  2560 
 

 จากตารางท่ี 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา  2560 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมต่ ากว่าปีการศึกษา2559 ร้อยละ 1.35 กลุ่มสาระท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงขึ้น จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (ร้อยละ2.44) กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยลดลง จ านวน  3 รายวิชา    
ได้แก่   ภาษาไทย  (ร้อยละ  5.69) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 1.27) และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 0.88) ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบระดับ สพฐ. ภาพรวมสูงกว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 0.78 กลุ่มสาระท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ2.37), ภาษาไทย (ร้อยละ1.01) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ0.16) ตามล าดับ กลุ่มสาระท่ีมีค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับสพฐ. ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ0.41)  
 

 ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา  2560 

 
กลุ่มสาระวชิา 

เปรียบเทียบปฐีาน เปรียบเทียบระดับสังกัด 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
เพิ่ม/ลด ระดับ สพฐ. สพป.ภูเก็ต สูง/ต่ า 

ภาษาไทย 42.43 44.04 +1.61 48.77 44.04 -4.73 
คณิตศาสตร ์ 22.79 19.88 -2.91 26.55 19.88 -6.67 
วิทยาศาสตร ์ 31.55 29.12 -2.43 32.47 29.12 -3.35 
ภาษาอังกฤษ 27.67 26.95 -072 30.14 26.95 -3.19 

ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 31.11 30.00 -1.11 34.48 30.00 -4.48 
 

 จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมต่ ากว่าปีการศึกษา 2559  ร้อยละ 1.11  กลุ่มสาระท่ีมี 
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย (ร้อยละ 1.61) กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยลดลง จ านวน 3  
รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 2.91) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 2.43), และภาษาองักฤษ (ร้อยละ 0.72) 
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. ภาพรวมต่ ากว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 4.48 ทุกกลุ่มสาระมี 
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ. เรียงตามล าดับ ดังนี้ คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 6.67) ภาษาไทย (ร้อยละ 4.73) 
วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 3.35) และภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 3.19) ตามล าดับ 
 

กลุ่มสาระวิชา 
เปรียบเทียบปีฐาน เปรียบเทียบระดับสังกัด 

ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิม/ลด ระดับ สพฐ. สพป.ภูเก็ต สูง/ต่ า 
ภาษาไทย 51.99 46.30 -5.69 45.29 46.30 +1.01 

คณิตศาสตร์ 36.98 35.71 -1.27 35.55 35.71 +0.16 
วิทยาศาสตร์ 38.60 37.72 -0.88 38.13 37.72 -0.41 
ภาษาอังกฤษ 32.66 35.10 +2.44 32.73 35.10 +2.37 

ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 40.06 38.71 -1.35 37.93 38.71 +0.78 
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    ตารางท่ี 10  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา  2560 

 
กลุ่มสาระวชิา 

ระดับเขตพื้นที ่ เปรียบเทียบระดับสังกัด 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
เพิ่ม/ลด ระดับ สพฐ. สพป.ภูเก็ต สูง/ต่ า 

ภาษาไทย 48.14 47.03 -1.11 50.07 47.03 -3.04 
คณิตศาสตร ์ 20.80 16.11 -4.69 24.64 16.11 -8.53 
วิทยาศาสตร ์ 27.96 24.58 -3.38 29.48 24.58 -4.90 
สังคมศึกษา 33.40 31.50 -1.90 34.96 31.50 -3.46 
ภาษาอังกฤษ 22.20 20.21 -1.99 27.91 20.21 -7.70 

ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 30.50 27.89 -2.61 33.41 27.89 -5.52 
 

 จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมต่ ากว่าปีการศึกษา 2559  ร้อยละ 2.61 กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ย
ลดลงเรียงตามล าดับดังนี้  วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ4.69 ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ3.38) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 
1.99)  สังคมศึกษา (1.90), และภาษาไทย (ร้อยละ1.11) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระดับ สพฐ. ภาพรวมต่ า
กว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 5.52 กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศเรียงตามล าดับ ดังนี้  
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ8.53) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ7.70) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ4.90) สังคมศึกษา (ร้อยละ3.46) 
และภาษาไทย (ร้อยละ3.04) ตามล าดับ 
 

1.4  ผลการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนปกติที่เข้ารับการประเมินการอ่าน การเขียน จ าแนกตาม
ระดับชั้น และด้านที่ประเมิน (ใช้ผลการประเมินครั้งที่ 4 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560) 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนปกติ 

ที่เข้ารับการประเมินจ าแนกแต่ละด้าน (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ป. 1 

การอ่านออกเสียง 2,178 1,935 87.08 

การอ่านรู้เรื่อง 2,178 2,033 91.49 

การเขียนค า 2,178 1,739 78.26 

การเขียนเรื่อง 2,156 1,955 87.98 

ป. 2 

การอ่านออกเสียง 2,082 2,001 92.60 

การอ่านรู้เรื่อง 2,121 1,973 91.30 
การเขียนค า 2,076 1,747 80.84 
การเขียนเร่ือง 2,063 1,948 90.14 
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ระดับชัน้ 
จ านวนผู้เรียนปกติ 

ที่เข้ารับการประเมินจ าแนกแตล่ะด้าน (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ป. 3 

การอ่านออกเสียง 2,061 1,991 93.21 
การอ่านรู้เรื่อง 2,019 1,976 92.51 
การเขียนค า 2,019 1,735 81.23 

การเขียนเร่ือง 1,989 1,915 89.65 

ป. 4 
การอ่านออกเสียง 1,962 1,931 94.94 
การอ่านรู้เรื่อง 1,959 1,840 90.46 
การเขียนเร่ือง 1,962 1,936 95.18 

ป. 5 

การอ่านออกเสียง 2,019 1,984 94.61 
การอ่านรู้เรื่อง 2,019 1,933 92.18 

การเขียนเร่ือง 2,016 1,971 93.99 

ป. 6 

การอ่านออกเสียง 1,919 1,880 93.53 

การอ่านรู้เรื่อง 1,921 1,840 91.54 

การเขียนเร่ือง 1,919 1,880 93.53 
 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ตารางท่ี 12 ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2554 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 

 จ าแนกตามต าบล/เทศบาล 
      

ต าบล/เทศบาล 

จ านวน
ประชากรตาม  

ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 

  ทร.14 ท่ีเกิดปี สังกัด สพฐ. สังกัดอื่น เข้าเรียนชั้น รวม 
พ.ศ. 2554ใน

เขตพื้นที่บริการ
(คน) 

สพป. สศศ. อื่น(รวมทุก
สังกัด) 

 
จ านวน ร้อยละ 

  ต าบลเกาะแก้ว 240 86   103   189 78.75 
ต าบลรัษฎา 544 178   45   223 40.99 
ต าบลวิชิต 498 243   89 13 345 69.28 
ต าบลราไวย์ 159 54   15 11 80 50.31 
ต าบลฉลอง 295 66   86   152 51.53 
ต าบลกะรน 162 50   112   162 100.00 
ต าบลกะทู้ 272 71 1 21   93 34.19 
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ต าบล/เทศบาล 

จ านวน
ประชากรตาม  

ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 

  
ทร.14 ท่ีเกิดปี 

สังกัด สพฐ. สังกัดอื่น เข้าเรียน
ช้ันอื่น 

รวม 

พ.ศ. 2554ใน
เขตพื้นที่บริการ

(คน) 

สพป. สศศ. (รวมทุก
สังกัด) 

 
จ านวน ร้อยละ 

ต าบลป่าตอง 176 18   132   150 85.23 
ต าบลไม้ขาว 227 34   38 5 77 33.92 
ต าบลสาค ู 30 7       7 23.33 
ต าบลเทพ
กระษัตรี 288 72   123 17 212 73.61 
ต าบลเชิงทะเล 353 46   43 31 120 33.99 
ต าบลศรีสุนทร 350 204   63 6 273 78.00 
ต าบลป่าคลอก 250 47   29 23 99 39.60 

รวม 3,844 1,176 1 899 106 2,182 56.76 
 

2.2 การออกกลางคัน       

 ตารางที ่13  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2559 และ 2560 

ระดับชัน้ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

เพิม่ขึ้น/ลดลง 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน 
ต้นป ี
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน จ านวนผู้เรียน 

ต้นป ี
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 - ป.6 12,857 7 0.05 12,935 4 0.03 -0.02 
ม.1 - ม.3 2,238 - - 2,221 3 0.14 +0.14 
ม.4 - ม.6 73 - - 98 - - - 
รวมทั้งสิ้น 15,168 7 0.05 15,254 7 0.05 0.00 

 

หมายเหตุ : จ านวนผู้เรียนต้นปีการศึกษา ณ 10 มิ.ย. และจ านวนผู้เรียนออกกลางคัน ณ 31 มี.ค. 
 

 จากตารางที่ 13  ปีการศึกษา 2560 นักเรียนต้นปี จ านวน 15,254 คน มีนักเรียนออกกลางคัน จ านวน  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05  จ านวนเท่ากับปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 0.05  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ออกกลางคันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.14 และระดับประถมศึกษาออกกลางคันรองลงมา  ร้อยละ 0.03  
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  2.6 การศึกษาต่อ   

     ตารางที่ 14 แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อ 

รายการ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนจบทั้งหมด 981 1002 1983 
- ศึกษาต่อในโรงเรียนเดิม 312 261 573 
- ศึกษาต่อในโรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. 459 524 983 
- ศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัดเอกชน 81 105 186 
- ศึกษาต่อ กศน. 4 1 5 
- ศึกษาต่อสังกัด อบจ. 59 50 109 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 1 - 1 
- อ่ืน ๆ 65 64 126 

 

     ตารางท่ี 15  จ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อ 
ประเภท  ชาย  หญิง รวม 

นักเรียนจบทั้งหมด 288 269 557 
ศึกษาต่อ ม.4 สถานศึกษาเดิม 14 17 31 
ศึกษาต่อ ม.4 สถานศึกษาอ่ืน ในจังหวัดเดิม 35 54 89 
ศึกษาต่อ ม.4 สถานศึกษาอ่ืน ในต่างจังหวัด 6 8 14 
ศึกษาต่อ ม.4 สถานศึกษาอื่น ใน กทม. 1 1 2 
ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 192 166 358 
ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 8 14 22 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 11 4 15 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานบริการ 1 - 1 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานรับจ้างทั่วไป 8 3 11 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานอื่น ๆ 12 1 13 
อ่ืน ๆ - 1 1 
 

     ตารางท่ี 16  จ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อ 
ประเภท  ชาย  หญิง รวม 

นักเรียนจบทั้งหมด 8 10 18 
- ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ 7 9 16 
- ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 1 1 2 
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 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
          

 

ตารางที่ 17 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้   
 

 
ระดับ 

เข้ารับ 
กาประเมิน 

ได้รับ 
การรับรอง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ระดับดี

มาก 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ปฐมวัย 39 39 100 - - 17 22 100 
ขั้นพื้นฐาน 47 47 100 - 2 39 6 91.84 

 

       3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดบัปฐมวัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจ านวน 39 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) ระดับดีขึน้
ไป จ านวน 39 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
                3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และได้รบัการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจ านวน 47 แห่ง มีผลการประเมนิในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี)้ 
ระดับดีขึ้นไป จ านวน 45 แห่งคิดเป็นร้อยละ 91.84 
 

   4.2      

 
 

         ตารางที่ 18 ประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (KRS : KPI 
Report System) ประจ าปีงบประมาณ 2560   ในภาพรวมส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.77722   

องค์ประกอบ น้ าหนัก คะแนน ผลการด าเนินงาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักพื้นฐาน        
   1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอาย ุ
   1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
จากรายงาน 
   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
   1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
   1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู 

 
 

4.56405 
5.00000 

 
4.66716 

 
5.00000 
5.00000 

 
 

0.20745 
0.15150 

 
0.28288 

 
0.45452 
0.45452 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ฯ 
   2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
   2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา 
   2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนใน
โครงการ ICU 

 
 

5.00000 
5.00000 

 
- 

 
 

0.37896 
0.75755 

 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 3.2  ผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

  3.1  สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
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ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

  

องค์ประกอบ น้ าหนัก คะแนน ผลการด าเนินงาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที ่

- - - - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ 
   4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 
   4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพฒันา
นวัตกรรมของส่วนราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบ 
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

4.19570 
5.00000 

 
 

0.95352 
1.13631 

 
 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 
   5.1การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาต ิ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม 
 

44.002 
 

4.77722 
ผลการประเมิน : 
ระดับมาตรฐาน 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน  หมายถึง ส่วนราชการที่มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกวา่
เป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน  แตไ่ม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดบัต่ ากวา่
เป้าหมาย) 
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     สวนที่ 2 
นโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  จากกรอบแนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวของเปนหลักในการวางแผน ดังตอไปนี้  

2.1 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)  
2.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
2.4 แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2.6 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
 ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ในการดําเนินงานไว ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 

 เปาหมาย 
1. ประเทศมีความม่ันคง 

 1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ัง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนาไปสูการบริหาร
ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน  
      1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 2. ประเทศมีความม่ังค่ัง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศ
รายไดสูงความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  
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      2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มี
บทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง  
     2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 3. ประเทศมีความยั่งยืน                 
                3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได  และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  
               3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน   คนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  
                3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

  ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) มี  6 ยุทธศาสตรในการดําเนินงานในดานตางๆ 
ดังนี้ 
               ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง  
  1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ชายแดนและชายฝงทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
  5. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย 
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
  7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
         

        ยุทธศาสตรท่ี 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม 
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  3. การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
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  4. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง 
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา 
กับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
              ยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
  3. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
  4. การเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะทีไดี 
  5. การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
               ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
  1. สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สรางความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  1. จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสงแวดลอม 
  5. การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
               ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  1. การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
  6. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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2.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนํายุทธศาสตรชาติ 
(National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย 
เปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ดังนี ้
 

วิสัยทัศน 
 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลอง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู 
ตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนเทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขามกับดักประเทศ 
รายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพของกําลัง
แรงงาน (productivity) ใหมีทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน    และการพัฒนา
ประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี  21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ 
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศเทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ 
ลดลง 
 

เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
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เปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัด 
ท่ีสําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรี โดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน 
  2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทา
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการศึกษา 15 ป เปนตน 
  3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) แต
ละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ป
สูงข้ึน เปนตน 
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เปนตน 
  5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดี
ข้ึน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 
อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ  
มีเปาหมาย ดังนี้ 
  2.1 กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
และเปนเลิศเฉพาะดาน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายดังนี้ 
  3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู 
ตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตรท๋ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษามีเปาหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนดลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
  4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง 
เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
 

  5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนและพ้ืนท่ี 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 
ตัวชี้วัด ปจจุบัน ปท่ี 

1 - 5 
ปท่ี 

6 - 10 
ปท่ี 

11 - 15 
ปท่ี 

16 - 20 

การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
1) สัดสวนนักเรียนปฐมวยั (3 – 5 ป) ตอประชากรกลุม
อายุ 3 – 5 ป เพิ่มข้ึน 

76.2 90 100 100 100 

2) ประชากรอายุ 6 – 11 ป ไดเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12 – 14 ป ไดเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน 

88.9 100 100 100 100 

4) สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
(15 –17 ป) ตอประชากร กลุมอายุ 15 – 17 ป เพิ่มข้ึน 

72.7 80 85 90 95 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป) มีจาํนวน 
ปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

10.0 10.7 11.5 12.0 12.5 

6) รอยละของแรงงานทีข่อเทียบโอนความรู และ 
ประสบการณ  เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 

0 20 25 30 40 

7) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

8) รอยละของแหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑ สวนสัตว
หองสมุด ศูนย ฯลฯ) ที่ไดรับการพัฒนา ใหสามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและ มกีารจัดกิจกรรม 
การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

N/A 50 75 100 100 

9) สถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และมี
คุณภาพ 

N/A  98 100 100 100 

ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 
1) 1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ และพืน้ที่
ลดลง 

N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 

2) รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพิ่มข้ึน (จําแนก
ตามกลุมประเภทของ ความจาํเปนพิเศษ) 

N/A 20 30 50 65 

3) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานทุกคนไดรับการ
สนับสนนุคาใชจายในการศึกษา 15 ป 

N/A 100 100 100 100 

คุณภาพการศึกษา (Quality) 
1) รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
เพิ่มข้ึน 

72.7 85 90 90 90 

2) รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวชิาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
 

นอย
กวา 50 

50 55 60 65 
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ตัวชี้วัด ปจจุบัน ปที ่
1 - 5 

ปที ่
6 - 10 

ปที ่
11 - 15 

ปที ่
16 - 20 

3) ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดบัชาตข้ัินพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระหวางพืน้ที่/ภาค
การศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
ลดลง 

นอยกวา 
10  

นอยกวา 5  นอยกวา 2 0 0 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student 

/Assessment หรือ PISA) ของนักเรียน อายุ 15 
ป ในวิชาวิทยาศาสตร การอาน และ
คณิตศาสตรสูงข้ึน 

421/ 
409/ 415   

500 510 520 530 
 

5) ระดับความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของผูสาํเร็จการศึกษาในแต
ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงข้ึน 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย/ระดบัปริญญาตรี) 

A1/A2/B2 A1/A2/B2 A2/B1/B2+ B1/B1+/C1 B2/B2/C1+ 
 

6) รอยละการอานของคนไทย (อายุตั้งแต 6 ป
ข้ึนไป) เพิ่มข้ึน 

77.7 85 90 95 100 

7) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสําคัญของการดาํรงชีวิตทีเ่ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและ
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มข้ึน 
7.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม/โครงงานที่เก่ียวของกับการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพิ่มข้ึน 
7.2 รอยละของจํานวนโรงเรียนที่ใช
กระบวนการเรียนรู เพื่อสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
7.3 รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม  ตามโครงการนอมนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ
เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 

N/A  
 
 

N/A  
 

N/A 

 
 
 
 
 

30 
 
 

40  
 

30 

 
 
 
 
 

60 
 
 

100 
 

60 

 
 
 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 

 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 

8) รอยละของผูส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนที่
พอใจของสถานประกอบการเพิม่      

60 75 85 95 100 
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ตัวชี้วัด ปจจุบัน ปที ่
1 - 5 

ปที ่
6 - 10 

ปที ่
11 - 15 

ปที ่
16 - 20 

9) รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 

70 80 90 100 100 

10) จํานวนโครงการ/งานวิจยัเพื่อสรางองคความรู/ 
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนา ประเทศ
เพิ่มข้ึน 

N/A 500 700 900 1,200 

11) รอยละของผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพในระดบั 
นานาชาตเิพิ่มข้ึน 

N/A 10 20 30 40 

13) รอยละของสถานศึกษาที่มกีารจัด การเรียน 
การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสราง ความเปนพลเมือง 
(Civic Education) เพิ่มข้ึน 

N/A 30 60 100 100 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1) มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

N/A มี มี มี มี 

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มปีระสทิธิภาพ และเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 

N/A มี มี มี มี 

3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม 
สอดคลองกับบริบทและ ความตองการจําเปนของ
สถานศึกษา 

N/A มี มี มี มี 

4) จํานวนฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษา ของ
ประเทศที่เปนปจจุบนั สามารถเชื่อมโยง และใชขอมูล
ระหวางหนวยงานไดอยางมี ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

N/A 8 11 11 11 

5) มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพือ่ใชประโยชน ในการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผล 

N/A มี มี มี มี 

6) มีระบบเคร  ือขายเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษาที่
ทันสมัยสนองตอบความตองการของผูใชบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ 

N/A มี มี มี มี 

7) มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนบัสนุน ทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา 

N/A มี มี มี มี 

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสูดานอุปสงค
หรือตัวผูเรียน 

ไมมี มี มี มี มี 

9) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกีไยวกับ ความเปน
อิสระและความรับผิดชอบของ สถานศึกษา 
(Autonomous & Accountability) 

N/A มี มี มี มี 

10) รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม ผานเกณฑ 
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 

30 20 10 0 0 
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ตัวชี้วัด ปจจุบัน ปที ่
1 - 5 

ปที ่
6 - 10 

ปที ่
11 - 15 

ปที ่
16 - 20 

11) สัดสวนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น 
เม่ือเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function) 

30 : 70  40 : 60 50 : 50 60 : 40 70 : 30 

12) สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงขึน้เม่ือเทียบกับรฐั 20 : 80  25 : 75 30 : 70 40 : 60 50 : 50 
13) อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับ การศึกษา 
ขั้นพ้ันฐานลดลง 

0.12  0.10 0.08 0 0 

14) รอยละของสถานศกึษาทีปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึน้ 80 90 95 98 100 
15) รอยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา ทุกระดับ
และประเภทการศกึษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึน้ 

N/A 100 100 100 100 

16) จํานวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน ที่มีสวนรวม
จัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึน้ 

60 300 400 500 600 

การตอบโจทยบรบิทที่เปล่ียนแปลง (Relevancy) 
1) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน
การศึกษาดีขึ้น (IMD) 

52  48 44 40 36 

2) จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก
ของโลกเพ่ิมขึน้ 

0 2 4 5 7 

3) อันดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูจบ
อุดมศึกษาเพ่ิมขึน้ (IMD) 

47  45 43 41 39 

4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา โดยบูรณาการ
องคความรูแบบสะเต็มศึกษา เพ่ิมขึน้ 

5  30 60 90 95 

5) จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ 
(Dual Degree) รวมกบัตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

2 5 10 15 20 

6) รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศกึษา
ในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน เพ่ิมขึน้ 

N/A  30 50 65 80 

7) สัดสวนผูเรียนอาชวีศกึษาสูงขึน้ เม่ือเทียบกบั ผูเรียน
สามัญศึกษา 

40 : 60  45 : 55 50 : 50 60 : 40 70 : 30 

8) สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีสูงขึน้ เม่ือเทียบกับผูเรียนสังคมศาสตร 

25 : 75  30 : 70 35 : 65 40 : 60 50 : 50 

9) รอยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป) ที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้น
ไปเพ่ิมขึน้ 

56.25  60 65 70 100 

10) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอาชวีศกึษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ิมขึน้ 

N/A 80 90 95 100 

11) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศกึษา ภายในระยะเวลา 1 ป เพ่ิมขึน้ 

N/A 75 80 85 90 

12) มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) 
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน 

N/A 100 100 100 100 
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  
  “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
จุดเปล่ียนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
  การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัยมุงเนน  
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัยและมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวมการพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงาน
และทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
และการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําให 
ความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูท่ีดอยโอกาสและผูท่ีอาศัย
ในพ้ืนท่ีหางไกลการจัดสรรท่ีดินทํากินสนับสนุนในเรื่อง การสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
ผูดอยโอกาสสตรีและผูสูงอายุรวมท้ังกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย
อยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอยางตอเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยยังอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนักถึงความสําคัญ
ของระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย และการมีจิตสาธารณะ 
 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  เพ่ือวางรากฐานใหคนเทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะ 
ความรู ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพ
คนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของ
แรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรบั 12 วัฒนธรรมได
อยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะตอไป 
จึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคม
มีความเข็มแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  
  (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จิตสาธารณะ   และพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน และนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
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 (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ 
สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะ 
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปน
แหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
  เปาหมายท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
  ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85   
 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด 2.3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ําากวาเกณฑมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด 2.4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ30 ตอป 
 เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู 
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
  ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85 ตัวชี้วัด  
 

แนวทางการพัฒนา 
         ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค 
 - สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ ซ่ือสัตย มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตร ประจําวัน และใหพอแม 
หรือผูปกครองเปนแบบอยางท่ีดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต 
 - สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุข
อยางจริงจังพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
 - สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม พัฒนาหลักสูตร
การสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนการ
พัฒนาทักษะสําคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดาน ความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ   
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และ ความเปนมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อ
สรางสรรคท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีใหความรูในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัย
แมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง สังคม ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให 
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ครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะ การเรียนรูเนนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัย
ใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยและการเตรียมทักษะการอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน 
 - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรคมีทักษะ
การทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดาน
วิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมท้ังในและ
นอกหองเรียนท่ีเอื้อตอการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรยีนรูอยางตอเน่ือง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชน
ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาใน
ระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจํานวนผูเรียนตํ่ากวา เกณฑมาตรฐานใหมี
การจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมตามความจําเปนของพื้นท่ี และโครงสรางประชากรท่ีมี
สัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเน่ือง 
 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา และสามารถกระตุน
การเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน   และสรางเครือขาย     แลกเปล่ียนเรียนรูใน 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเน่ือง 
 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ท้ังดานทักษะ  
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 
 - สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคี 
หรือสหกิจศึกษาสรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครฝูกหรือครูพี่เลียงให    รวมวางแผนการจัดการ 
เรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 
 - ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ ผูเชี่ยวชาญ 
ท้ังในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู 
นวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากขึน้ 
 - จัดทําส่ือการเรียนรู ท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ ส่ือสารเคล่ือนท่ี 
ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการ ทางภาษีจูงใจให 
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ ส่ือการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถกู 
 

2.4 แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เกี่ยวกับราางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีเสนอตอสภานิติ 
บัญญัติแหงชาติในวันนี้/ ไดจัดทําข้ึนโดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ตามรางกรอบ 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยคํานึงถึงความตอเนื่อง฿นการบริหารราชการแผนดิน  
และเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง และยังคงยึดหลักการสําคัญสองประการ คือ 
  ประการที่หนึ่ง  นอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีไดพระราชทานไวใหแกปวงชนชาวไทย มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบวงเงิน 
งบประมาณท่ีสมเหตุสมผล มีภูมิคุมิกันท่ีดีพอประมาณ โดยมุงเนนการพัฒนาอยางสมดุลในทุกมิติ ท้ังทางดาน 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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  ประการท่ีสอง ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ในการพัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558–2564) 
นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
  1. ปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยางตอเนื่อง  โดยจําแนกงบประมาณเปน  
6 กลุม เพ่ือแสดงถึงคาใชจายในแตละกลุมใหชัดเจนยิ่งข้ึนประกอบดวย งบประมาณรายจายงบกลาง  
กลุมงบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ กลุมงบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน ( Function) 
กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) กลุมงบประมาณรายจายพ้ืนท่ี (Area) และกลุมงบประมาณ 
รายจายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  
  2. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามรางกรอบ 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการภารกิจและงบประมาณ 3 มิติ โดยมิติ 
ยุทธศาสตร และมิติกระทรวง/หนวยงาน บูรณาการรวมกับจังหวัด กลุมจังหวัด และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในมิติพ้ืนท่ี เพ่ือใหการแกไขปญหาและการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีมีความสอดคลองกับความตองการ 
ของประชาชนอยางแทจริง และสามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ของรัฐบาลใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน โดยใหสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีมีเงินรายไดและเงินสะสมคงเหลือ    ไดพิจารณานําเงินดังกลาวมาใชดําเนิน
ภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังการสงเสริมความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือใชทรัพยากรท่ี
มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดควบคูกับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ  ปรับลด   หรือยกเลิกการดําเนิน
ภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับต่ํา หรือหมดความจําเปน หรือไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หรือสราง
ภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวไปจัดทําภารกิจท่ีมีความสําคัญ
เรงดวน  มีความคุมคาและมีความพรอมในการดําเนินงานโดยประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนกตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1:ดานความม่ันคง 
  เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ สรางความปรองดองและสมานฉันท  
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยปองกัน  
ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานความม่ันคงรักษา 
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ัง SME และ Micro 
SME พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาดานคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม สรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน
การเงิน การคลัง พัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพ 
และมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การคา และการลงทุน พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนา 
ความรวมมือดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ 
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  ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
พัฒนาดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวมท้ัง 
สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสราง 
การเติบโตจากภายใน 
  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ สรางความ 
เสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ สงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมท้ังเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  เพ่ือจัดการปญหาท่ีดินทํากิน นําท่ีดินบุกรุกมาจัดสรรใหกับประชาชน บริหารจัดการขยะและ 
สิ่งแวดลอม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ขยะลนเมือง การแยกขยะ  
ใชพลังงานทดแทน ดูท้ังระบบขยายทอระบายน้ํา ขยายเมืองงายกวายายเมือง บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
อนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ 
ยุติธรรม อํานวยความสะดวกทางธุรกิจ สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    สงเสริม 
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ บริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)  
 1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร - 
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทาน ถือ
เปนพรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด 
 

 2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
 กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาท่ีจะ 
ดําเนินการ 6 ดาน คือ  
       2.1 ความม่ันคง  
  2.2 การสรางความสามารถในการแขงขัน  
  2.3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  2.4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  
  2.5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1 ดําเนินการอยูภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  
  3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  3.4 ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม  
 4. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 4.1 ดานความม่ันคง  
  แนวทางหลัก  
  4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   - การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธานและ 
พระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตรและสถาบัน  
พระมหากษัตริย 
   - พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท เชน กิจกรรม  
เพ่ือนชวยเพ่ือน  
  4.1.2 การบริหารจัดการ 
   - การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีชายขอบ/ชายแดน  
   - ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 

 4.2 ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน  
  แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  
  4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา  
   - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทํา  
Echo English Vocational ซ่ึงเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม 
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย  
   - พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลกัการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการเปนกลุมเล็ก  
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแกปญหาขาดแคลน  
บุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ  
   - พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร หองเรียนหลักสูตรพิเศษ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 
การแขงขัน  
  4.2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและ 
จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน  
เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ  
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  4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพ่ือผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย  10 อุตสาหกรรมใหม  
 4.3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
   แนวทางหลัก  
  4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
   - การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
    1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 
(เด็กอายุ 3 – 5 ป) และจัดทํามาตรฐานผูเรียน ครู สถานศึกษาและผูบริหารเพ่ือประกันคุณภาพใหแก  
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
    2) หนวยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   - การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  
    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเด็ก เยาวชน  
และตอยอดการสรางความดี ซ่ึงโมเดลการสรางความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมท้ัง 
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  
    2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซ่ือสัตย”  
   - การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได  
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซ่ึงอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชาภูมิศาสตร ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือ 
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
    3) แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอาน  
ใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด  
    4) เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ Active Learning 
ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนกิจกรรม / วิธีการยอย รวมทัๅง 
การรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
   - การวัดและประเมินผล  
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือใหผลคะแนนสูงข้ึน  
    2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ  
    3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูปคณะทํางาน 
ออกขอสอบ  
  4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
   - การสรรหาครู  
   1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มอบให สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบ
การสรรหาการบรรจุแตงตั้ง การติดตามพรอมการพัฒนา)  
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   2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู  
   - ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือใหครู 
อยูในหองเรียน  
   - การพัฒนาครู การอบรมครู  
   1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะและการไดรับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมท้ังการพัฒนาครู 
ดวยระบบ TPEP Online 
   2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร 
ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทาง 
การศึกษา  
  4.4 ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
   4.4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมท้ังการดําเนินการตามแนวทาง  No 
Child Left Behind คือ จัดทําขอมูลเพ่ือสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน  
ผูปกครอง รวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ  
   4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  
   4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสรางความเทาเทียม 
ในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 
  4.5 ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช
ประโยชน  
   4.5.2 การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ : ตนแบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม  
   4.5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
  4.6 ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพรอมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา  
   4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   4.6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ท่ีเปนรูปธรรม ชัดเจน  
   4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนท่ี ใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
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  5. การขับเคล่ือน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวง -
ศึกษาธิการสูการปฏิบัติ ใหสวนราชการ หนวยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนน
เชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 6 ดาน  
 

2.6 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562   เพื่อเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปล่ียนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง  
กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 
ใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน  
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิด 
ท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน  
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิด 
ข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยไดกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
 2.6.1 วิสัยทัศน 

สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
 2.6.2 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 
2.6.3 เปาหมาย 

1.ผู เรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี  
  2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ  และมีทักษะการจัดการเรียนรู
ท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 
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4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง 
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู เ ก่ี ย วข อ ง ในการจั ดกา ร ศึกษาระดับ พ้ืน ท่ี  จั ด สภาพแวดล อม ใน โ ร ง เ รี ยน เ พ่ือการ เ รี ยนรู 
ในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม 
ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยางเปนระบบ 

7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดยกระจายอํานาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ  ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 

 2.6.4 นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2.6.5 กลยุทธเชิงนโยบาย 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1. บทนํา 
การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ท่ีมี
ความยากลําบากในการบริหารจัดการ เชน การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต  และการจัดการศึกษาเ พ่ือเสริมสรางคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุมชาติ พันธุ  
กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง  
เพ่ือสรางความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

2. เปาประสงค 
1.ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ  

ไดรับการบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพ่ือสรางความม่ังคงของประเทศ
ในระยะยาว 

3. ประเด็นกลยุทธ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน 
2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน 
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3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
1)  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
5) การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 ท้ังนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และ
กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนผู เรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการได เขาพัก 

ในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 
2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชในการประกอบอาหาร 

การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดีอยางเหมาะสม  
3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ

ทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน  

ท่ีมีนักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมกับบริบท 

5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 
มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูงใน

ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท  
2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพัก

นอนตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท 
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3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

4) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี เหมาะสม
กับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงใน ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเลและ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website Facebook  
และ Line เปนตน 

5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  และการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

6) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี 2 
7) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. บทนํา 
 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง กลุม
ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร   
ในทุกมิติ โดยมีเปาหมาย เพ่ือใหผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปน
พลโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และ 
มีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  
 

2. เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะ 
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 

4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล   ท้ังในดานท่ีมี
พัฒนาการปกติและดานท่ีมีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือความสามารถพิเศษ  ตามท่ีระบุไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว      ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความ
ตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน 
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5. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ  
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพหรือ
การดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถปองกันตนเอง
จากปญหายาเสพติดได 

3. ประเด็นกลยุทธ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

เปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลัก
คิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักใน
สถาบันหลักของชาติ   และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปน
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา ท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3) สงเสริม    สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน
การจัด การเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี  

4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว       ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ท ร ง เ ป น ป ร ะ มุ ข  มี ทั ศ น ค ติ ท่ี ดี ต อ บ า น เ มื อ ง  มี ห ลั ก คิ ด 
ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มี

หลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู ใหผู เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี
กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด

บรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู เรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ       
ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
ดานผูเรียน 

1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 
4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 
5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง

การอาน (Reading Literacy) 
6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง

คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง

วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  
8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม 
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11) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรู
เรื่องการอานตั้งแตระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

13) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5) ดานสถานศึกษา 
(1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 

หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

1) พัฒนาผู เรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา เพ่ือท่ีจะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนให
เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยท่ีถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
5) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอน

ประถมใหมีพัฒนาการความพรอม เพ่ือเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน 

3 ดาน  
 การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
 การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
 การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  

7) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  

8) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
9) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู ท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผาน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
10) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
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11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 
หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 

12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน 

(1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
(2)  ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
(3)   ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา  
(4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
(5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

 13) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน 
PISA ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง
มัธยมศึกษาตอนตน  
 13) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน 
 14) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผูเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing 
 15) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศ 
ในแตละดาน 
 16) สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปน
หองเรียนเฉพาะดานพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 

3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและ 

การประกอบอาชีพ 
2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิง

สมรรถนะและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ  
2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผู เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของอนามัย 

6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกชวงวัย 

7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสราง

เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     
อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

3.5.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพ่ือ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม 

และเศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
3.6.1 ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแตละระดับ 

8) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะ
อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

9) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถพิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

3.6.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนยการศึกษา

พิเศษ หนวยบริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ  
2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ ดวยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
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3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการเรียน
เฉพาะความพิการ  

4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร 

การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ

การดํารงชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ   

8) สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค 

10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ  และ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ท่ีมีความสามารถ
พิเศษในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล 

12) สงเสริม   สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียน
การสอน 

13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา 

และเผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
16) สํารวจสภาพอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ 

จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งกอสราง  
17) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
18) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
19) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการจังหวั 
20) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกร

ปกครองในพ้ืนท่ี พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 
21) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัด

การศึกษา 
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 3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

3.7.1 ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 
2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform 

3.7.2 แนวทางการดําเนินการ 
1)  พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตาม

เนื้อหาหลักสูตรท่ีกับหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
เปนรายบุคคล 

3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. บทนํา 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแตการจูงใจ คัด
สรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูใหเปนครูยุคใหมท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตรงตามความตองการ เปนมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพข้ันสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ 
“ผูอํานวยการการเรียนรู” สรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพข้ัน
สูง เงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ใหสามารถจูงใจบุคคลท่ีเกง ดี มีความรู มาเปนครู มีการวางแผน
อัตรากําลังระยะยาว (20 ป) รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอยาง
ตอเนื่อง โดยนํา Digital Platform มาเปนเครื่องมือท้ังการพัฒนา อบรมครู และการจัดทําฐานขอมูลกําลังคน 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝกอบรม นําไปสูการวิเคราะห วางแผนกําลังคนไดอยาง
ตอเนื่อง  

2. เปาประสงค 
 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 

3. ประเด็นกลยุทธ 
3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  
2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
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 3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน 

และความตองการครู 
2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู 

ใหสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 
4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป  

     5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล  

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทํา

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 
4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนา

ตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC)  
6) ส ง เส ริ มและ พัฒนาครู ให ออกแบบการ เ รี ยนรู  ก า รจั ดการ เ รี ยนรู 

ใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมี
ความรูทักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดย
ใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน
ท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 
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 10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมี
ความรูความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training 

14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู  ทุก ๆ 5 ป 
(ประเมิน 360 องศา) 

3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 
2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technolog 
3) รอยละของ Digital Content เก่ียวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน  

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน 

เชน การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมี
ความแตกตาง เปนตน 

4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology 
 

นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
   เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

1. บทนํา 
 การสรางโอกาสทางการศึกษา เพ่ือใหประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง 
กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร ไดเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เนนการสรางความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาท้ัง
ระบบตั้งแตการสํามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเขาเรียน การตรวจสอบติดตามการเขาเรียน การติดตาม
เด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพื้นท่ีและการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  
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 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานในดานตาง ๆ สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี เชน มาตรฐาน
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน 
หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน มาตรฐานดานครูและบคุลากรทางการศึกษา มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
มาตรฐานดานระบบงบประมาณ มาตรฐานดานความปลอดภัย และมาตรฐานดาน Digital Technologyเปนตน 
3) สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยน
กระบวนการงบประมาณตั้งแตการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และ 4) นํา Digital Technology มาเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําและสราง
โอกาสในการเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เปาประสงค 
 สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ
ลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา 

3. ประเด็นกลยุทธ 
3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  
2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและ

การแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ  
4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

นํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน 
(0-6 ป)  

3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของระดับพ้ืนท่ี จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 

4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ไดเขาถึงการบริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนท่ี เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด 
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3.2.2 แนวทางการดําเนินการ  

1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกันตาม
บริบทเชิงพ้ืนท่ี เชน 

(1) ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน 
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน  

(2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(3) ดานการบริหารจัดการ  
(4) ดานงบประมาณ  
(5) ดานความปลอดภัย และ 
(6) ดาน Digital Technology 

2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
3.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของทุกระดับ 
2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน  

และแผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการ

ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม
     3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผูเรียนสามารถเขาสูบริการ 
ชวงเชื่อมตอ ( Transitional Services ) หรือการสงตอ ( Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือ
การอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ  
และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอยางเหมาะสม 
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2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 
1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา  

ท้ังดานความเหมาะสม เพียงพอ  
2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 

3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมตอ

กับโครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน 

และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1) สง เสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปน
เครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 

3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน 
Digital 

4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครู
อยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเท(Distance 
Learning Information Technology: DLIT) 

7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

1. บทนํา 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเนนการพัฒนา
หนวยงานในสังกัด ใหเปนหนวยงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหนวยงานแตละระดับอยางชัดเจน เชน ระดับปฏิบัติ   ระดับท่ีทําหนาท่ีใน
การกํากับติดตาม เปนหนวยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  และโปรงใส  เปนองคกรท่ีปราศจาก 
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การทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และ
พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปน Digital เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบได
กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ ดังนี้ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 2) สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัด
การศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ให
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ และ 5) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงาน
ทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนํา
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดาน ตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล
งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตอไป 

2. เปาประสงค 
 สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู เรียน 
ใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  

3. ประเด็นกลยุทธ 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
การประเมินสวนราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  

2) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนน

คุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
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3.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน 
1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs” 
2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี 
3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน 

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณา

การท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู 

ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน  ให

สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 
2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 
3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 
4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล 
5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน 

บทบาทหนาท่ีท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 
2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษา 4 ดาน ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 
(1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
(2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)  
(3) Autonomous School  
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3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) 
ในฐานหนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบั 

4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัด
การศึกษาท้ังระบบ (Digital Transformation) 

5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุน
การจัดการเรียนรู เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น  

6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
หองเรียนกีฬา ฯลฯ 

8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย 
เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอ่ืน ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 
13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ใหไดตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให กับผู เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม 

2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 
1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา  

ท้ังดานความเหมาะสม เพียงพอ  
2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
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3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง 
ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะห
เพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน    

การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ 

นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถ
เชื่อมโยง   และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง      หนวยงานท่ีเก่ียวของ    โดย
การเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต 
เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน 
จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบตั้งแตการคัดสรร 
บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 

4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล
ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนา
ฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผน 
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล  
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     ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

2. พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่สากล 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

3. จุดมุ่งหมายองค์กร 
 “คนส้าราญ งานส้าเร็จ” 
 

4. ค่านิยมองค์กร 
 “รู้หน้าที่  โปร่งใส  ใส่ใจสังคม” 
 

5. เป้าประสงค์ 
 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สู่สากล 
                 2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
                 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
                 4. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

6. นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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 7. จุดเน้น/แนวทางการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

จุดเน้น/แนวทางการด าเนินงาน 
             1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
             1.2 น้อมน้าพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์
พระราชา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

 1.3 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

1.4 พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส้าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่  2 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม ที่เอ้ือต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ด้าเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต 

สถานศึกษาพอเพียง  
1.7 สนับสนุนให้สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศเก่ียวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.8  เสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
1.9  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการป้องกันตัวเองได้จากภัยคุกคาม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด  

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคภัยใหม่ๆ ภัยจากไซเบอร์  และอุบัติเหตุต่าง ๆ 
 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 จุดเน้น/แนวทางการด าเนินงาน 
 2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ และน้าหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ้าเป็น และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
 2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร และ
น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอาเซียนและภาษาคู่ค้าอย่างน้อย 1 ภาษา ตามบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 2.6 พัฒนาการผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา  และ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.7 ยกระดับให้ผู้เรียนตามช่วงวัย มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อย่างต่อเนื่อง 
 2.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
 2.9 ส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ(NT) 
ด้านภาษา ด้านค้านวณ และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  มีจ้านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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 2.10 ส่งเสริมผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
สอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระ  มีจ้านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 2.11 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 
 2.12 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
 2.13 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้เรียน 
 2.14 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 2.15 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 2.16 พัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme 
for International Student Assessment) สูงขึน้ 
   2.17 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร  ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
 2.18 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครบวงจร 
 2.19 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลงานวิจัยและน้าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.20 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.21 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น นวัตกรรมการสอนการสอนแบบมอนเตสเซอรี การสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯลฯ 
  2.22 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
  2.23 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
  2.24 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลประจ้าจังหวัด และโรงเรียนอนุบาล
ประจ้าอ้าเภอ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ 
  2.25 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของท้องถิ่น   
  2.26 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 
  2.27 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
  2.28 สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี  นวัตกรรม   และสิ่งอ้านวย 
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ 
ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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  2.29 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในทุกระดับให้มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้แบบสอบ
อัตนัย มาใช้ในการวัดและประเมินผล และน้าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
  2.30 ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน มี
หลักสูตรและแผนการเรียนที่จะน้าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
  2.31  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
  2.32 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์จาก 
การทดสอบระดับชั้นเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติให้สูงขึ้น 
  3.33 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
  3.34 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  3.35 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3.36 ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา  
  3.37 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลมีระดับความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยการประเมินกับสถาบันเจ้าของภาษา 
  3.38 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น/แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน้าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)  การ
พัฒนาด้วยระบบ Online 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น SMART TEACHER  โดยพัฒนาครูให้มีจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นครูผู้สร้างนวัตกรรม มีความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
ภาคีเครีอข่าย   
  3.4 จัดท้าระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
  3.5 จัดกิจกรรมและสร้างขวัญก้าลังใจ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงานภายใต้
ค่านิยม “คนส้าราญ งานส้าเร็จ” 
 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

จุดเน้น/แนวทางการด าเนินงาน 
    4.1 จัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน และวัยการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาคและมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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    4.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้นการดูแลแบบเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
โดยส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และ 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
     4.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส้าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ้าตัวประชาชน ฯลฯ 
     4.6  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning 
Television : NEW DLTV) ฯลฯ 
  4.7  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส้าหรับช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ประชุมผ่านจอภาพ
และระบบถ่ายท้ารายการ เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว 
  4.8  พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศด้วยระบบดิจิตอล ให้มีความเชื่อมโยงและมีการบูรณาการฐานข้อมูล
ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษา สพป. และ สพฐ.   
 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น/แนวทางการด าเนินงาน 

  5.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างาน ตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
   5.2  ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล. 
  5.3 ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ให้สถานศึกษาจัดท้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการด้าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
  5.4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  5.5  ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   5.6  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล  โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนต้นแบบตามนโยบายที่เป็นจุดเน้น
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ 
  5.7 สร้างความเข้มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพศึกษาในรูปแบบเครือข่ายเป็นฐาน  ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา  และกลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต  
       5.8 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม สาธารณชน  ให้มีความเข้าใจ ความตระหนัก ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  5.9  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 5.10 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การก้าหนดแผนอัตราก้าลัง การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
  5.11 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมน้าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.12 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้าองค์ความรู้ “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
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 5.13 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 
 
 
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณุภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ 
1.1.1 จ้านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่
เหมาะสมกับบริบท 

-โครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร  
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  
ประจ้าปี 2562 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางมาลัยพร  รัตนดิลกณ ภูเก็ต) 
-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ 
(นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล) 

1.1.2 จ้านวนผู้เรียนกลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่เกาะ ได้รับการส่งเสรมิการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ 
และเกดิจิตส้านึกรักในสถาบันชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

 -กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

1.1.3 การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนที่มผีู้เรียน
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีเกาะไดร้ับ
การปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

 -กลุ่มนโยบายและแผน 
(นายกิตติ  รัตนพันธุ์) 

1.1.4 ผู้เรียนกลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่เกาะมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 -กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศกึษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 น้าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท้า (Career Education) 

2.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม ่
 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม
Active Learning  เพือ่พัฒนาทักษะการคิด
สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2.โครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนรู้สูส่ากล 
 3.โครงการกีฬาเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต 
(สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 

 
 

8. ตัวช้ีวดัความส าเร็จและโครงการ  ปีงบประมาณ 2562 
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 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นท่ี 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 
Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้เรยีนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.2.1 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

1.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
2.โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรยีน 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
(สุคนธ์ มณีขวัญ) 

2.2.2 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาผู้เรยีน 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต 
2.โครงการพัฒนาความเข้มแข็งลูกเสือ - 
 เนตรนารี  
3.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
(สุคนธ์ มณีขวัญ) 
 

2.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรบัปรุงหลักสตูร 
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทศันคติทีด่ี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เปน็พลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จรยิธรรม 

1.โครงการยกระดับผลการประเมนิ
ความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT) ลดนักเรยีน
ห้องเรียน ป.๗ 
2.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
3 โครงการ 4 ดี 
4 โครงการสภานักเรียน 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 

2.2.4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน้าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

- โครงการ“เรยีนรู้ศาสตร์พระราชา กับ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางมาลัยพร  รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต) 
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 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น้าไปสู่ 
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านผู้เรียน 
2.3.1 ร้อยละของผู้เรยีนระดับปฐมวัย ไดร้ับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 
-โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยปีงบประมาณ  2562 

 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

2.3.2 ร้อยละของผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพฒันาการที่ดี
รอบด้าน 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม Active 
Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่ทักษะ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่21 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 

2.3.3 ร้อยละของผู้เรยีนที่อ่านออกเขียนได้ 
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

1.โครงการพฒันาการอ่าน การเขียนห้องเรียน ป .7  
2.โครงการยกระดับผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอา่นของผู้เรียน 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 

2.3.4 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีทักษะการคิด 
วิเคราะห ์

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม Active 
Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่ทักษะ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่21 
2.โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาการ
ค้านวณ (หุ่นยนต์, STEM) 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
((นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์)) 

2.3.5 ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 

-โครงการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อรับ 
การประเมิน PISA 2021  

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

2.3.6 ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

1.โครงการส่งเสริมการเร่งรดัพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์
ของสถานศึกษา 
2.โครงการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อรับ 
การประเมิน PISA 2021  

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

2.3.7 ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

-โครงการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อรับ 
การประเมิน PISA 2021  

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

2.3.8 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีทักษะสื่อสาร
อังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.โครงการ English for All of Phuket Primary 
Educational Service Area Ofiice’s School. 
2.โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนกลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างภาษาประเทศ 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

2.3.9 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาการ
ค้านวณ (หุ่นยนต์, STEM) 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล)) 
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 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2.3.10 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีความรู้ และทักษะใน
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรปูแบบใหม่ 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาการ
ค้านวณ (หุ่นยนต์, STEM) 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

2.3.11 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

-โครงการพัฒนากระบวนการวัดและ
ประเมินผลเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา  
(O-NET) 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางมาลัยพร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต) 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

2.3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป(ระดับ2)ตามแนวทาง 
การประเมิน PISA 

-โครงการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อรับ 
การประเมิน PISA 2021  
 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

2.3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับ 
การประเมินทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

-โครงการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อรับ 
การประเมิน PISA 2021 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

ด้านสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.3.14 ร้อยละของสถานศกึษาจัดการเรยีนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

1.โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 
Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่
ทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่21 
2.โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาการ
ค้านวณ (หุ่นยนต์, STEM) 

 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 

2.3.15 รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีมกีารจัดการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาการ
ค้านวณ (หุ่นยนต์, STEM) 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

2.3.16 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรยีนรู้
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได5ขั้น (IS: 
Independent Study) 

-โครงการ English for All of Phuket 
Primary Educational Service Area 
Ofiice’s School. 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

2.3.17 รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ 
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างภาษาประเทศ 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอ้าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดสีามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข 
2.4.1 ร้อยละของผู้เรยีน ม ีID planและ Portfolio 
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

-โครงการส่งเสรมินักเรียนค้นพบตนเองเพื่อ
การศึกษาต่อและอาชีพ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
( นางกัลยกร  กาชัย) 

2.4.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 

-โครงการส่งเสรมินักเรียนค้นพบตนเองเพื่อ
การศึกษาต่อและอาชีพ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
( นางกัลยกร  กาชัย) 

2.4.3 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย -โครงการพัฒนาคณุภาพอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
( นายชยัสิทธิ ์ วจิิตร) 

2.4.4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกัน
และแก้ไขปญัหาในสถานศึกษา 

-โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
(นางสาวสุจิตรา วงศท์วีพทิยากุล) 
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 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นกลยุทธ์ที ่ 2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.5.1 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการ“เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” 
2. โครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลมิพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี”  ประจ้าปี 2562 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 

2.5.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกจิ เพือ่ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

- โครงการห้องเรียน 4 ด ี -กลุ่มนิเทศ 
( นางอุมาวรรณ ตะวัน) 

2.5.3 ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

-โครงการ“เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” 
 

-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
( นางกัลยกร  กาชัย) 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

(นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ้าเปน็พิเศษ 

2.6.1 ร้อยละของผู้เรยีนท่ีมีความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษ มีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาส้าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

2.6.2 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด้ารงชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจติสาธารณะ 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาส้าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
(นส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล) 

2.6.3 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสรมิให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะและเทคโนโลยี เป็นต้น 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาส้าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความตอ้งการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.7.1 ร้อยละของผู้เรยีนที่เรยีนรู้ผา่น 
Digital Platform 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาการ
ค้านวณ (หุ่นยนต์, STEM) 

-กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
(นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล) 

- 2.7.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัด 
- การเรยีนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 

-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิทยาการ
ค้านวณ (หุ่นยนต์, STEM) 
 
 
 
 

-กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
(นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล) 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพฒันาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 สถานศึกษามีแผนความต้องการครู
ระยะ20 ปี  

- โครงการจัดท้าแผนอัตราก้าลังขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 20 ปี  

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสาวอุษา  ภาษี) 

3.1.2 สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
และสอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภเูกต็ สู่ไทยแลนด ์4.0 
อย่างยั่งยืน  

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสาวอัญชลี แซ่แต้) 

3.1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีจ้านวนครูอย่าง
เหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

 -กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 (นางสาวอษุา ภาษี) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานครบตามความจา้เปน็ใน 
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการจดัท้าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภเูกต็ สู่ไทยแลนด ์4.0 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฟันเฟืองจิต
อาสาอย่างยั่งยืน  ประจา้ปี พ.ศ.2562 
4.โครงการอบรมครผูู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพ 
5.โครงการตดิตามและประเมินผลข้าราชการครู 
ตามโครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร ประจ้าปี
งบประมาณ 2562 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและ
พัฒนากรอบสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21” 
7.โครงการ“งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ”  
ครั้งท่ี 2 ประจ้าปี 2562 
 

-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
(นางสาวอัญชลี แซแ่ต้) 

3.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรยีนรู้ และการวดัประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรยีนแตล่ะบุคคล  

-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบ
การจัดการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม Active Learning  
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  
สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์ นวิญญาณสุธีร์) 

ประเด็นกลยุทธ์ที3่.3 น้า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
3.3.1 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ทุกแห่งมีระบบฐานข้อมลูผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผน 
การผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

 -กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(น.ส.หัสยา แต่บรรพกุล) 

3.3.2 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology  

- โครงการตดิตามและประเมินผลข้าราชการครูตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจา้ปี 2562 

-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
(นางสาวอัญชลี  แซ่แต้) 
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 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
3.3.3 ร้อยละของ Digital Content 
เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  

- โครงการตดิตามและประเมินผลข้าราชการครู ตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจา้ปี
งบประมาณ 2562 

-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
(นางสาวอัญชลี  แซ่แต้) 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
4.1.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่ เข้ารับ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  

1.โครงการเพิม่โอกาสและสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา  
2.โครงการจดัการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้
อย่างอิสระและมีความสุข 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
( นางกัลยกร  กาชัย) 

4.1.2 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน -โครงการเพิ่มโอกาสและสร้าง 
ความเสมอภาคทางการศึกษา  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
( นางกัลยกร  กาชัย) 

4.1.3 ร้อยละของสถานศกึษาที่มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  

-โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
(นส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล) 

4.1.4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น้ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรยีนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ข้อมูล DMC -กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
 (นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดบั และทุกประเภท ให้มมีาตรฐานตามบรบิทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรยีน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
4.2.1ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก้าหนด 

-โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบ 
การประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน้า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
4.3.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมทีส่ามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เนต็ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั 

1.โครงการจดัการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิด
ไท้องค์ราชันย ์
2.โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนเทคโนโลยีสู่ครู
คอมมืออาชีพ 

-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

4.3.2 สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรยีน และ
เป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.โครงการจดัการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิด
ไท้องค์ราชันย ์
2.โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนเทคโนโลยีสู่ครู
คอมมืออาชีพ 

-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 (นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล) 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1  เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
5.1.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพมาตรฐานส้านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษา 

1.โครงการ PR Digital 
2.โครงการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบ 
กฎหมาย และตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

-กลุ่มอ้านวยการ 
(นางรานี   เครือสมบัติ) 
(นางนิชฎา ซิมอาจิณ) 
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 ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 3.โครงการบริหารจดัการด้านอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
4.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

(นางเสริมศรี  พรหมตรัง) 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นางสาวสุคนธ์ คงพันธุ์) 

5.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีล      
การประเมินภายนอกในระดับดีขึน้ไป 

-โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบ 
การประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 

5.1.3  ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 

1.โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

-กลุ่มอ้านวยการ 
  (นางพรรณมณีลมิปพัฒนาโสภณ) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนรว่มบริหารจัดการศึกษา 

5.2.1ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมี
การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
2.โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

-กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
( นางกัลยกร  กาชัย) 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

  (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มอีิสระ น้าไปสู่การกระจายอ้านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
5.3.1 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็กให้เกิดคณุภาพ 

 -กลุ่มนโยบายและแผนฯ 
(นายกิตติ  รัตนพันธุ์) 

5.3.2ร้อยละของสถานศึกษามคีุณภาพ และ
มาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวยั) และพัฒนาสู่
ระดับสากล 

1.โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง 
ระบบการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2.โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2562 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
  (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 

 (นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

5.3.3 จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
 

 -กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
(นางระเบียบ พรหมทอง) 

5.3.4 ร้อยละของผู้เรยีนที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดเล็กมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

-โครงการจดัการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท้
องค์ราชันย์ 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาและหน่วยงานน้า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารอย่างเป็นระบบ น้าไปสู่การน้าเทคโนโลยี Big Data เพือ่เช่ือมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแตข่้อมูลผู้เรียน ข้อมลูครู ข้อมลู
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมลูอื่น ๆ ที่จ้าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนดั และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศต่อไป 
5.4.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA 
สพป.ภูเกต็ 
-DMC 

-กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

- 5.4.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอ้มูลต่าง ๆ 
น้าไปสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการ
เรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA 
สพป.ภูเกต็ 
-DMC 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล) 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     64 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
 

ส่วนที่ 4 
โครงการและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2562 
 

ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได๎ก าหนดโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบาย ในการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให๎สอดคล๎องกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต๎องการในการจัดการศึกษาที่ผํานมา เพ่ือด าเนินการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแก๎ปัญหาและสนองความต๎องการในการจัด
การศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทจังหวัดภูเก็ต  โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานแยกตามนโยบาย 5 
นโยบาย จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ 9,210,452 บาท ประกอบด๎วย โครงการงบพัฒนา จ านวน 44 โครงการ 
งบประมาณ 9,158,452 บาท และโครงการงบ สพฐ.  จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 52,000 บาท ดังนี้ 

 

-สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 

ที่ ตชว. โครงการ  งบประมาณ   ผู้รับผิดชอบ  

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1 1.1.1 โครงการ“คํายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา     418,000  นางมาลัยพร  รัตนดิลก  

  .5.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ประจ าปี 2562    ณ ภูเก็ต 

รวมนโยบายที่ 1   418,000    

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2 2.1.1-2.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและออกแบบการจัด    76,990  นางฐาสสิร์  นวิญ์ญาณสุธ ี 

  2.3.4  การเรียนรูผ๎ํานกิจกรรมActive Learning  เพื่อพัฒนาทักษะ      

  2.3.14 การคิด สูํทักษะผู๎เรียนในศตวรรษที่21     

3 2.1.1 โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  150,075 นางพัทธนันท ์ ตันติสทิธิพร 

    และเทคโนโลยีของนักเรียนระดบัชาติ (ภาคใต๎) ครั้งที่ 68  ปี     

  การศึกษา 2561   

4 2.1.1 โครงการสํงเสริมความเปน็เลิศของนักเรียนระดับจังหวัด ปี 2562    527,750  นางพัทธนันท ์ ตันติสทิธิพร  

5 2.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎สูํสากลโครงการยํอย 75,000 นางสุคนธ์  มณีขวัญ 

  การพัฒนาความสามารถทางวชิาการ   
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ที่ ตชว. โครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

6 2.1.1 โครงการกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) คร้ังที่    888,250  นายทวีศักดิ์  เครือแพทย์ 

  2/2562   

7 2.1.2 โครงการปรับภูมิทัศน์ศนูย์พฒันาผู๎เรียน สพป.ภูเก็ต     76,000  นางสุคนธ์  มณีขวัญ 

8 2.1. โครงการพัฒนาความเข๎มแข็งลกูเสือ - เนตรนาร ี    461,400  นางสุคนธ์  มณีขวัญ 

9 2.2.1 โครงการพัฒนาความเข๎มแข็งสภานักเรียน 131,000 นางสุคนธ์  มณีขวัญ 

10 2.2.1-2.2.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 237,350 นางฐาสสริ ์ นวิชญ์ญาณสธุ ี

 2.2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมของชาติ)   

11 2.2.3 โครงการยกระดับผลการประเมนิความสามารถด๎านการอํานของ     *34,000  นางอ าไพวทิย์ จุ่งพิวัฒน ์

  ผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ลดนักเรียนห๎องเรียน ป.7   

12 2.2.3 โครงการพัฒนาการอําน การเขียน ห๎องเรียน ป.7    362,000  นางอ าไพวทิย์ จุํงพิวัฒน ์

13 2.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย     167,720  นางอุมาวรรณ  ตะวนั 

  ปีงบประมาณ2562   

14 2.3.4,2.3.9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาการค านวณ     330,010  นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 

  2.3.14-1 
 

    

15 2.3.5-7 โครงการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA      70,000  นางอ าไพวทิย์ จุํงพิวัฒน ์

 2.3.12 2021   

16 2.3.6 โครงการสํงเสริมการเรํงรัดพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการยกระดบั 69,745 นางฐาสสริ ์ นวิชญ์ญาณสธุ ี

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา     

17 2.3.8 โครงการ English for All of Phuket Primary Educational      40,000  นางอ าไพวทิย์ จุํงพิวัฒน ์

    Service Area Ofiice’ s School.(English for All PK.)     

18 2.3.8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 51,000  นางอ าไพวทิย์ จุํงพิวัฒน ์

  2.3.17 ภาษาตาํงประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษ      

19 2.3.11 โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับ    313,100  นางมาลัยพร  รัตนดลิก  
ณ ภูเก็ต  

    คุณภาพการศึกษา (O-NET)   นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 

20 2.4.1-2.4.2 โครงการสํงเสริมนักเรียนค๎นพบตนเองเพื่อการศึกษาตํอและอาชีพ     54,500  นางกัลยกร  กาชัย 
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ที่ ตชว. โครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

21 2.5.1,2.5.3 โครงการ“เรียนรู๎ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”    34,000  นางมาลัยพร  รัตนดลิก ณ 
ภูเก็ต 

22 2.6.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มี 46,760 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

  ความต๎องการจ าเปน็พิเศษ   

23 2.4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน     45,850  นายชัยสิทธิ ์ วิจิตร 

  ประถมศึกษา   

รวมงบประมาณนโยบายที่ 2 4,208,500   

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา     

24 3.1.1 โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังขา๎ราชการครูและบุคลากร  39,310 นายปราโมทย์  รัตนมงคล 

    ทางการศึกษา 20 ปี (2562 – 2581)   นางสาวอุษา  ภาษี 

25 3.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพข๎าราชการครูและบุคลากรทาง  397,210 นายปราโมทย์ รัตนมงคล  

  3.2.1 การศึกษา สพป.ภูเก็ตสูํไทยแลนด์ 4.0    นางสาวอญัชลี แซํแต ๎ 

26 3.2.1 โครงการโรงเรียนคูํพัฒนาสูํความเป็นเลิศ (Benchmarking  857,130 
นางมาลัยพร  รัตนดิลก  
 ณ ภูเก็ต  

  5.2.1 school and Best  Practices)”   นางอรสา อุราพรรณอนนัต ์

27 3.2.1 โครงการจัดท าแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  14,400 นายปราโมทย์ รัตนมงคล  

    ประจ าป ีงบประมาณ 2562   นางสาวอญัชลี แซํแต ๎ 

28 3.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนากรอบ 84,750 นายปราโมทย์ รัตนมงคล  

    สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21”   นางสาวอญัชลี แซํแต ๎ 

29 3.2.1 โครงการ“งานวนัเกียรติยศ เราสร๎างเองได๎” คร้ังที่ 2  773,372 นางสาวอญัชลี แซํแต ๎ 

  5.2.1  ประจ าปี 2562   

30 3.2.1,3.3.2 โครงการติดตามและประเมินผลข๎าราชการครู ตามโครงการ 23,900 นายปราโมทย์ รัตนมงคล  

  3.3.3 พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปงีบประมาณ 2562   นางสาวอญัชลี แซํแต ๎ 

31 3.2.1 โครงการอบรมครูผู๎ชํวยสูํการเปน็ครูมืออาชีพ 253,700 นายปราโมทย์ รัตนมงคล  

        นางสาวอญัชลี แซํแต ๎ 

32 3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฟันเฟืองจิตอาสาอยําง  329,250 นายปราโมทย์ รัตนมงคล  

     ยั่งยืน  ประจ าปี พ.ศ.262   นางสาวอญัชลี แซํแต ๎ 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 3 2,773,022   
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ที่ ตชว. โครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

33 4.1.1-4.1.2 โครงการเพิ่มโอกาสและสร๎างความเสมอภาคทางการศึกษา  *18,000 นางกัลยกร  กาชัย   

34 4.1.1 โครงการจัดการศึกษาทางเลือก...สูํการเรียนรู๎อยํางอิสระ 70,400 นางพัทธนันท ์ ตันติสิทธิพร 

  และมีความสุข   

35 4.1.3 โครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบการดูแลชํวยเหลือ      158,280  น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพทิยากุล 

  นักเรียน     

36 4.3.1-4.3.2 โครงการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท ๎ 190,000 นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล 

  องค์ราชันย ์   

37 4.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนเทคโนโลยีสูํครูคอม 101,220 นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล 

 4.3.2 มืออาชีพ   

รวมงบประมาณนโยบายที่ 4    519,900    

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

38 5.1.1 โครงการบริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม    200,000  นางเสริมศรี  พรหมตรัง  

   เพื่อรองรับการบริการอยํางมีคุณภาพ     

39 5.1.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที ่    400,000  นางรานี  เครือสมบัติ 

    การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ   และคณะ 

40 5.1.1 โครงการ PR Digital    259,100  นางนิชฎา  ซิมอาจิน 

41 5.1.1 โครงการตรวจสอบการปฏบิัติตามระเบียบ กฎหมายและ     43,580  นางสุคนธ์  คงพันธ์ 

    ติดตามการใช๎จาํยงบประมาณ     

42 5.1.1 โครงการวิเคราะห ์สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี      65,400   นางบุญศร ี กุลด ารงวิวัฒน ์ 

    งบประมาณ 2561จัดท าและบรหิารแผนปฏิบตัิการประจ าปี                  

  งบประมาณ 2562               

43 5.1.2 โครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบการประกันคุณภาพ     34,400  นางมาลัยพร  รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 

    และมาตรฐานการศึกษา     
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ที่ ตชว. โครงการ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

44 5.1.3 โครงการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจการปฏิบัติงานให๎     65,800  นางพรรณมณี ลิมป์พัฒน
โสภณ 

    สอดคล๎องกับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน     

  การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA)   

45 5.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน     84,500  นางกัลยกร  กาชัย 

46 5.4.1-5.4.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภูเก็ต 86,250 นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล  

รวมงบประมาณนโยบายที่  1,239,030   
รวมงบประมาณนโยบายที่ 1-5 9,158,452   

งบ สพฐ. *52,000  
รวมงบประมาณทั้งหมด 9,210,452  

หมายเหตุ *งบ สพฐ.          
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นโยบายท่ี 1 
 

การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
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โครงการ  “คํายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน 
                               ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ประจ าปี 2562 
นโยบายที่ 1                การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1            จ านวนผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด๎านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่ 
                               เหมาะสมกับบริบท 
นโยบายที่ 2                พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5.1            ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
                               และการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ     418,000  บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ฯ โดยความรํวมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน กรมปุาไม๎และกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช โดยก าหนดการด าเนินโครงการ“ห๎องเรียนธรรมชาต”ิ
ในสวนสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิฯและแหลํงเรียนรู๎ทรัพยากรและธรรมชาติทางกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อมข้ึน ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎การพัฒนาได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรและธรรมชาติ ที่กระจายอยูํทั่ว
ประเทศอยํางเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้น พ้ืนฐาน  ในกลุํมสาระวิทยาศาสตร์
และกลุํมสาระสังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม  สูํการพัฒนาผู๎เรียน  และ  8  คณุลักษณะอันพึงประสงค์  5 
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน รวมทั้งนโยบายคํานิยมหลักของคนไทย 12  ประการของรัฐบาลอีกทั้งเป็นการยกกระดับ
คุณภาพการจัดฝึกอบรมเยาวชนในแหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพ  อันน าไปสูํ
การปลุกจิส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อเยาวชนไทยโดยสืบไป” 
                ในปี 2562 นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   และภาคีเครือขําย  จึงรํวมมือกัน
บูรณาการให๎งานเข๎มแข็งมากขึ้นในการขับเคลื่อน โครงการ “คํายเยาวชน..รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ 60    
พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”โดยมุํงเน๎นขยายผลการพัฒนาให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํ
นักเรียนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลด๎วยการสร๎างความตระหนักความรู๎ ทักษะ ความ
รับผิดชอบ  คุณธรรม  จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดี ในด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน พร๎อมทั้งเสริมสร๎างให๎ครูและผู๎เกี่ยวข๎อง    มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นรวมถึงน าไปตํอยอดขยายผล
ในโรงเรียน  ชุมชน    และท๎องถิ่น   ได๎อยํางเข๎มแข็ง   โดยมีกลไกการพัฒนาที่ส าคัญ   คือการปลูกจิตส านึกให๎เด็ก
และเยาวชนเห็นถึงคุณคําทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดความรักความหวงแหน และรํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ผํานกิจกรรมคํายที่หลอมรวมสหวิชาที่เก่ียวข๎องออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตํอ
ชํวงวัย ซึ่งจะท าให๎เด็กและเยาวชนได๎เรียนรู๎แบบ Active learning และเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎โดยตรงจากแหลงํ
ศึกษาธรรมชาติพืชพรรณทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมของปุาที่กระจายอยูํทั่วประเทศไทยได๎อยํางเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียน เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถตํอไป 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     71 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติให๎เยาวชน 
และทักษะที่จ าเป็น ให๎สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 2.2เพ่ือสร๎างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให๎เยาวชนเห็นถึงคุณคําทรัพยากรธรรมชาติเกิดความ
รัก ความหวงแหน และรํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
                  2.3เพ่ือพัฒนาเยาวชนมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยม
ที่ดีในด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
                 2.4เพ่ือพัฒนาครูและผู๎เกี่ยวข๎องให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอน และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู๎ แบบบูรณาการด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น        
                 2.5 เพ่ือสํงเสริมการตํอยอดขยายกิจกรรมด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชน
และท๎องถิ่น สูํความยั่งยืน 
3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน 
      3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 คน 
 3.1.2 ครูวิทยากร/แกนน า  40 คน รุํนละ 10 คน  
 3.1.3 นักเรียนได๎รับการอบรมตามหลักสูตรตามโครงการจ านวน 240 คน 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 ครูผู๎สอน ศึกษานิเทศก์ มีความรู๎ความเข๎าใจ ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น 
            3.2.2 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจาการมี
ประสบการณ์ตรง  ในการเข๎ารํวมกิจกรรม    ในแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น     มีจิตส านึกและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมในชุมชนและท๎องถิ่น    และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
ทรงหํวงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเยาวชนของไทยสืบไป 
 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการคํายเยาวชน..รกัษ์พงไพรเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60 พรรษาในสมเด็จพระเทพรัตนราช- 
สุดาฯ และติดตํอประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
พันธุ์พืชและสัตว์ปุา 

ต.ค.2561 – เม.ย.   
2562 

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

2. คัดเลือกโรงเรียน เพ่ือรํวมกิจกรรมคํายเยาวชน 
รักษ์..พงไพร 

เม.ย. 2562 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

3. จัดประชุมคณะท างาน/วิทยากร  พฤษภาคม 2562 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

4. อบรมครูวิทยากร เรื่องการเรียนรู๎
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

พฤษภาคม  2562 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
และคณะคร ู

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     72 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. อบรมเยาวชน “การเรียนรู๎ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม” 3 วัน 2 คืน จ านวน 4 รุํน รุํนละ 60 คน 
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติพันธุ์พืชและสัตว์ปุาเขาพระแทว 

มิถุนายน 2562 คณะท างาน 

6. ประเมินผลการจัดคํายเยาวชน..รักษ์พงไพร กรกฏาคม 2562 คณะท างาน 

7. จัดท ารายชื่อนักเรียน/ครู ที่เข๎ารํวมโครงการและจัดท า
รายงาน 

กรกฎาคม   
2562 

คณะท างาน 

8. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเยาวชนคัดเลือกเข๎ารํวมงานสีสัน
พรรณไม๎ระดับประเทศ 

มิ.ย. – ส.ค. 2562 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 5.  งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 418,000.00 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. กิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนจัดท าคํายเยาวชน..รักษ์พง
ไพร ปี 2561 
คําใช๎จําย  
1.1 คําอาหารวําง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวนั 

(26 ×190 บาท) 
1.2 คําเบี้ยเลี้ยง และคําพาหนะส าหรับศึกษานิเทศก์และครู
วิทยากร เดินทางไปประชุมปฏบิัติการที่ คธส.เขาพระแทว 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  จ านวน 17 คน 
1.3 คําอาหารวําง – เครื่องดื่มและคําอาหารกลางวนั (45 
คน x 190 บาท) จ านวน 2 วัน เพื่อเตรียมจัดคํายนักเรียน  
1.4 คําวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

 
 
 
 

4,940 
  10,000 

 
 
 

7,600 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 

6,000       

 
 
 
 

4,940 
  10,000 

 
   
 

  7,600 
6,000 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอบรมเยาวชน “การเรียนรู๎ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม จ านวน 3 วนั 2คืน ทั้งหมด 4 รุํน ณ คธส.เขา
พระแทว อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 
รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ 6- 8 มิถุนายน  2562 จ านวน 60 คน 
รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่13–15 มิถุนายน 2562 จ านวน 60 คน  
รุํนที่ 3 ระหวํางวันที่ 20–22มิถุนายน 2562 จ านวน 60 คน
รุํนที่ 4 ระหวํางวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562จ านวน 60  คน   
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

 2.1 คําพาหนะนักเรียนในการเดินทาง ไป –กลับ ณ 
คธส.เขาพระแทว เหมาจํายรถยนต์รับจ๎าง 2 แถว 
     รุํนท่ี 1 ระหวํางวันท่ี 6- 8 มิถุนายน  2562 
     รุํนท่ี 2 ระหวํางวันท่ี 13 – 15 มิถุนายน 2562 
     รุํนท่ี 3 ระหวํางวันท่ี 20 – 22 มิถุนายน 2562 
     รุํนท่ี 4 ระหวํางวันท่ี 27 -29  มิถุนายน 2562 
2.2 คําอาหารกลางวัน จ านวน 7 มื้อ  มื้อละ 120 บาท 
จ านวน 70 คน ตํอรุํน ท้ังหมด 4 รุํน 
2.3 คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ จ านวน 6 มื้อ มื้อละ 35  
บาท จ านวน 70 คน ตํอรุํน ท้ังหมด 4 รุํน 

  
 

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

 
235,200 

 
58,800 

  
 

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

 
235,200 

 
58,800 

3. คํานิเทศติดตาม 
3.1 คําตอบแทนกรรมการประเมิน 
3.2 คําน้ ามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการประเมิน 

 
8,000 

 
 

12,000 

  
8,000 

12,000 
4. คําพาหนะและเบี้ยเลี้ยง นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ ใน

การเดินทางเข๎ารํวมงาน สีสันพรรณไม๎ ระดับประเทศ 
และรํวมเข๎าเฝูาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สวน
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ 

 27,460  27,460 

 รวม 8,000 404,000 6,000 418,000 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.สถานศึกษามีความรูค๎วามเขา๎ใจด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎
ทางทรัพยากรธรรมชาติ และมทัีกษะท่ีจ าเป็น สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 2.เยาวชนและผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องมีความตระหนักมีจิตส านึก เห็นถึง
คุณคําทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรัก ความหวงแหน และ
รํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 3. เยาวชนมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และคํานิยมท่ีดีในด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎
ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ครูและผู๎เกี่ยวข๎องให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียน
การสอน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ แบบบูรณาการด๎าน
การอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น        
 5. มีการสํงเสริมตํอยอดขยายกิจกรรมด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชนและท๎องถิ่น สูํความ
ยั่งยืน 

สอบถาม 
สัมภาษณ ์
 
ประเมินสภาพจริง 

 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบบันทึกข๎อมูล 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียน ครู และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติให๎
เยาวชน และทักษะที่จ าเป็น สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
       2. นักเรียน ครู และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มีความตระหนัก มีจิตส านึกท่ีดี และเห็นถึงคุณคําทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความรักความหวงแหน รวมถึงรํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสนองพระราโชบายของสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
       3. นักเรียน มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมท่ีดี ในการอนุรักษ์
แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
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นโยบายท่ี 2 
 

พฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     76 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 
 Active Learning  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สูํทักษะผู๎เรียนในศตวรรษท่ี21 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่  2.1.1  ร๎อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับ
 ทักษะในการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน๎นการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็น
 รายบุคคล เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีหลักคิดที่ถูกต๎อง รักในสถาบันหลักของชาติ 
 และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มี
 ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต๎องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเอง 
 จากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
ตัวช้ีวัดที่  2.1.2 ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับความ   
 ต๎องการของผู๎เรียนและพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 2.3.4  ด๎านผู๎เรียน  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์    
ตัวช้ีวัด 2.3.14 ด๎านสถานศึกษา  ร๎อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผําน
 กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)                              
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางฐาสสิร์  นวิญ์ญาณสุธี   
ระยะเวลาด้าเนินการ     ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
งบประมาณ      76,990 บาท  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็น
หลักสูตรการเรียนรู๎อิงมาตรฐาน โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ไว๎เป็นหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ให๎ผู๎เรียนทุกคนเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด เกิดสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสามารถในการแขํงขันในเวทีระดับโลก โดยมุํงเน๎นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให๎
ท๎องถิ่นและสถานศึกษาให๎มีบทบาทและมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการ
ของท๎องถิ่น สถานศึกษา จ าเป็นต๎องมีหลักสูตรสถานศึกษานอกเหนือจากนั้นยังมี การพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่
ต๎องการมุํงเน๎นเป็นพิเศษให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่เป็นหลักสูตรพิเศษ มีโครงการพิเศษตํางๆ 
ในโรงเรียนและได๎ก าหนดให๎ทุกโรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสมตาม ความจ าเป็นของแตํ
ละท๎องที่  ท๎องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้เพ่ือได๎พัฒนาคุณภาพการศึกษามุํงสูํความส าเร็จให๎เกิดประสิทธิภาพ คุ๎มคํา บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตตระหนักและเห็นความส าคัญในนโยบายของรัฐบาล ใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและและการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ Active Learning  เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด สูํทักษะผู๎เรียนในศตวรรษที่21  ให๎สถานศึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป 
และเพ่ือสอดคล๎อง เหมาะสมและสนองความต๎องการพิเศษของท๎องถิ่น และสถานศึกษานั้นๆ จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ Active 
Learning  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สูํทักษะผู๎เรียนในศตวรรษที่21 มีดังนี้ 
 2.1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักการ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน  
 2.2. เพ่ือพัฒนาครูผู๎รับผิดชอบกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ให๎มีความรู๎ ความสามารถ ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สูํทักษะผู๎เรียนในศตวรรษ
ที ่21 ได๎อยํางเหมาะสม  
 2.3.โรงเรียนสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของ
นักเรียนแตํละบุคคล 
 2.4. สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
 2.5. พํอ แมํ ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 2.6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต     มีระบบข๎อมูลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานการจัดศึกษาของโรงเรียน 
   

3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1. ครูวิชาการ และครูผู๎รับผิดชอบกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  3.1.2. มีข๎อมูลหลักสูตรสถานศึกษาที่ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ Active 
Learning ของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูวิชาการ และครูผู๎รับผิดชอบกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และ ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สูํทักษะ
ผู๎เรียนในศตวรรษที ่21 ได๎อยํางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
    3.2.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองได๎
เต็มตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียนรู๎ สูํทักษะผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 
  3.2.3 พํอ แมํ ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลา 
การด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครู การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และ การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตาม
กระบวนการแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
สูํศตวรรษที่ 21  ได๎สอดคล๎องตามหลักการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

พฤศจิกายน 61 - 
สิงหาคม 62 

 
นางฐาสสิร์ 

นวิชญ์ญาณสุธี 
 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การออกแบบกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ของครูผู๎รับผิดชอบกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
62 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 62 
 

  5. งบประมาณ งบด าเนินงาน จ านวน 76,990บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก๎าร๎อยเก๎าสิบบาทถ๎วน) ทุกรายการ 
     ถัวจํายกันได๎ ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณดังนี้  

 

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  

รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสดุ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครู การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และ การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตาม
กระบวนการแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิด สูํทักษะผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ได๎สอดคล๎องตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
   -  คําตอบแทนวิทยากร วันละ 3,600 บาท 
      จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
   - คําที่พักวิทยากร คืนละ 1,200 บาท  
     จ านวน 2 คืน เป็นเงิน   
   - คําพาหนะเดินทางของวิทยากร 
   - คําอาหารวําง เครื่องดื่ม และคําอาหารกลางวัน ของ
วิทยากร และคณะกรรมการด าเนินงาน วางแผนกํอนการ
จัดอบรม จ านวน 11 คนๆ ละ 190 บาท จ านวน 1 วัน 
เป็นเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 
 

8,400 
2,090 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

64,990 

      - คําอาหารวําง เครื่องดื่ม และ คําอาหารกลางวันของคณะ
ครู วิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 105 คน คน
ละ 190 บาท จ านวน 2 วัน 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ และจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

 39,900  
 
 

5,000 
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ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  

รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสดุ 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ / จัดตลาดนัดวิชาการ และจัด
เวทีเสวนาการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ของครูผู๎รับผิดชอบกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
  - คําอาหารวํางเครื่องดื่มและคําอาหารกลางวัน จ านวน 
60 คน ๆละ 190 บาท เป็นเงิน  
  - คําวัสดุ อุปกรณ์ 

 

 
 
 
 
 

11,400 

 
 
 
 
 
 

600 

12,000 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 

 รวม 
 

7,200 
 

64,190 
 

5,600 
 

76,990 

 
6.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ร๎อยละของสถานศึกษาสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ Active 
Learning ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ประเมิน/สัมภาษณ์ 
สอบถาม/สังเกต 

แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

6.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สูํ
ทักษะผู๎เรียนในศตวรรษที่21 

ประเมิน/สัมภาษณ์ 
สอบถาม/สังเกต 

แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

6.3 ร๎อยละของโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ 
Active Learning และ นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ ความ
สนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 7.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู๎ตามกระบวนการแบบ Active Learning  ได๎อยํางเหมาะสม 
 7.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองได๎
เต็มตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียนรู๎ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.4 พํอ แมํ ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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โครงการ           งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
                               ระดับชาติ (ภาคใต๎) ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่  2.1.1  ร๎อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับ ทักษะ 
 ในการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็น รายบุคคล เพ่ือ
 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีหลักคิดที่ถูกต๎อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
 ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติและ 
 พลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ   มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
 ความต๎องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
ลักษณะงาน/โครงการ    ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 
ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
งบประมาณ                150,075 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะสํงเสริมสร๎างสรรค์เด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ความสามารถ 
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน องค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา   ที่จ าเป็นอยํางยิ่ง คือ 
การจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎มีความ เป็นเลิศทางวิชาการและมี
ศักยภาพในด๎านกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค๎นสิ่งตําง ๆ เพ่ือให๎เด็กและเยาวชน
ได๎รับการสํงเสริม  พัฒนาศักยภาพสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ในฐานะหนํวยงานที่จะต๎องรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาให๎แกํเด็กและเยาวชนเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานสากล การสร๎างโอกาสให๎เด็ก
และเยาวชนได๎แสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร๎างสรรค์ตํางๆ  ดังนั้น การจัดท าโครงการงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต๎) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 
2561  จึงเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น  โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเดํน ตลอดจน
ประสานความรํวมมือในการจัดการประกวด/แขํงขันระหวํางจังหวัดเจ๎าภาพกับสถานศึกษาที่มีนักเรียนเป็นตัวแทน
เข๎ารํวมแขํงขัน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถด๎านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยี 
2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู๎เรียนและความสามารถการแขํงขันในเวทีนานาชาติ 
2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนและครูผู๎ฝึกสอนได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
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   นักเรียนตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเข๎ารํวมการประกวด/แขํงขัน 
จ านวน 198 กิจกรรม นักเรียน 588 คน ครูผู๎ฝึกสอน จ านวน 329 คน รวมทั้งสิ้น 917 คน มีโอกาสได๎ศึกษาเรียนรู๎ 
ทั้งด๎านวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจทักษะในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

ประสบการณ์รํวมกัน 
                     3.2.2 บุคลากรทุก ๆ ฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎มีโอกาสปฏิบัติงานรํวมกัน ท าให๎เกิดทักษะการปฏิบัติงาน 
สํงเสริมศักยภาพของนักเรียนและประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โอนข๎อมูลตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข๎าสูํ
โปรแกรมระดับภาคใต๎ 

พฤศจิกายน 2561 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

2 ประสาน/แจ๎งข๎อมูลรายละเอียดการแขํงขัน
ระดับชาติ (ภาคใต๎) 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2561 

นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

3 ประชุมคณะท างานฝุายจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานดีเดํน 

พฤศจิกายน 2561 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

4 ประชุมคณะท างานฝุายประสานงานการ
ประกวด/แขํงขัน 

ธันวาคม 2561 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

5 แสดงนิทรรศการ / ด าเนินการประสานงาน
การแขํงขัน ณ ศูนย์การแขํงขันตําง ๆ 

7 – 10  มกราคม 2562 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร
และคณะ 

5. งบประมาณ   งบด าเนินงาน  จ านวน  150,075  บาท ทุกรายการถัวจํายกันได๎ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎จําย
งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

1 โอนข๎อมูลตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข๎าสูํโปรแกรม
ระดับภาคใต๎ 

    

2 ประสาน/แจ๎งข๎อมูลรายละเอียดการแขํงขันระดับ
ภาคใต๎ 

    

3 ประชุมคณะท างานฝุายจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ดีเดํน 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน ๆ ละ35 
บาท 1 มื้อ 

 350  350 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

4 ประชุมคณะท างานฝุายประสานงานการประกวด/
แขํงขัน 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน ๆ ละ35 
บาท 1 มื้อ 

 525  525 

5 คําเบี้ยเลี้ยง จ านวน 30 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 4 
วัน 

 28,800  28,800 

6 คําท่ีพัก จ านวน 16 คน ๆ ละ 800 บาท จ านวน3 คืน  38,400  38,400 
7 คําท่ีพัก จ านวน 10 คน เหมาจํายคนละ 400 บาท 

จ านวน 3 คืน 
 12,000  12,000 

8 คําน้ ามันเชื้อเพลิง   20,000  20,000 
9 คําวัสดุในการจัดนิทรรศการ ณ จังหวัดตรัง   50,000 50,000 
 รวม  100,075 50,000 150,075 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร๎อยละ 80 ของเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎รับ
โอกาสให๎สามารถพัฒนาได๎เต็มตามศักยภาพ 

   ประเมินความพึงพอใจ           แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีโอกาสแสดงผลงานด๎านวิชาการและกิจกรรมด๎านทักษะที่เป็นเลิศด๎านกีฬา ศิลปะ ดนตรี  

การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และเป็นลานแหํงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ  สํงเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนระดับจังหวัด ปี 2562 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่  2.1.1  ร๎อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับ ทักษะ 
 ในการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็น รายบุคคล เพ่ือ
 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีหลักคิดที่ถูกต๎อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
 ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติและ 
 พลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ   มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
 ความต๎องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 
ระยะเวลาด้าเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2562 
งบประมาณ  527,750  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

      การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะสํงเสริมสร๎างสรรค์เด็กและเยาวชน  ให๎มีความรู๎
ความสามารถทันตํอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน   องค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา  ที่
จ าเป็นอยํางยิ่ง คือ การจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและมีศักยภาพในด๎านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพที่สามารถน าไปพัฒนา
ตํอยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ  เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการสํงเสริม พัฒนาศักยภาพสูํ ความเป็นเลิศและ
เพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะ
เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให๎แกํเด็กและเยาวชนเป็นผู๎ที่มีความรู๎  ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล  การสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนได๎แสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร๎างสรรค์ตํางๆ
ดังนั้น การจัดท าโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนระดับจังหวัด จึงเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา
ดังกลําวข๎างต๎น  และเพ่ือเข๎ารํวมการประกวด/แขํงขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต๎) ครั้งที่ 69  ประจ าปีการศึกษา 2562    

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎แสดงออกซ่ึงความสามารถด๎านวิชาการและกิจกรรมด๎านทักษะ
กระบวนการ 

     2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ให๎นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด๎านศิลปะ ดนตรี 
การแสดง และหัตถกรรม 
      2.3 เพ่ือเป็นลานแหํงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 

   3.1  เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมประกวด/แขํงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เอกชน  และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน  98  
โรงเรียน  นักเรียนจ านวน  50,335  คน 
               3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนทุกสังกัดได๎มีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ  ทั้งด๎านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี 
  3.2.2 นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษผํานการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไมํน๎อยกวํา      
ร๎อยละ 80 
  3.2.3 ครู – อาจารย์ ทุกคนได๎มีโอกาสท างานรํวมกัน ท าให๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์   
ซ่ึงกันและกัน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
การด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน กรกฎาคม 2562 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์การแขํงขัน สิงหาคม 2562 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

3 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์การแขํงขัน                                    

กันยายน 2562 ศึกษานิเทศก์/             
ศูนย์การแขํงขัน 15 ศูนย์ 

4 จัดการประกวด/แขํงขัน กันยายน 2562 ศึกษานิเทศก์/             
ศูนย์การแขํงขัน 15 ศูนย์ 

5 สรุปประเมินผลและจัดท ารายงาน กันยายน 2562 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร/
ศึกษานิเทศก์ 

5.  งบประมาณ  งบด าเนินงาน  จ านวน  527,750 บาท  ทุกรายการถัวจํายกันได๎  ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎จําย
งบประมาณดังนี้                                     

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์การแขํงขันเพ่ือเตรียมการ                  
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x   
 2 มื้อ 

 
 

1,750  1,750 

2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการประจ า
ศูนย์การแขํงขัน                                    
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 900คนx30 บาทx1 มื้อ 

 
 

27,000 5,000 32,000 

3 จัดการประกวด/แขํงขัน                                   
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม900 คนx30บาทx4 มื้อ 
-คําอาหารกลางวัน 900 คน x 70 บาท x 2 มือ้ 
 

20,000 294,000 180,000 494,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

 -คําเชําเครื่องเสียง 
-คําเชําเต็นท์ 
-คําสถานที่ 
-คําวัสดุ 
-คําตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ๎าหน๎าที่ 
-คําจัดท าเกณฑ์การแขํงขัน,แบบทดสอบ,แบบ
ประเมิน 

    

 รวม 20,000 322,750 185,000 527,750 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎าประกวด/แขํงขัน  
ผํานเกณฑ์การแขํงขัน 

ผลการแขํงขัน แบบประมวลผล 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความรู๎ ความสามารถด๎านศิลปหัตถกรรม  ด๎านวิชาการและเทคโนโลยี      
เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีโอกาสพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์รํวมกัน  
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โครงการ                 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎สูํสากล  โครงการยํอยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
                              ของนักเรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
นโยบายที่ 2      สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความสามารถ 
                              พิเศษด๎านตําง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะและเทคโนโลยี เป็นต๎น 
ลักษณะโครงการ       ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
ระยะเวลาด้าเนินการ   พฤศจิกายน  2561  –  มีนาคม  2562 
งบประมาณ  75,000 บาท  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีบทบาทส าคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์   จ าเป็นที่จะ 

ต๎องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ทั้งที่เป็นเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ทั้งภายในประเทศและ
ตํางประเทศ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสูํมาตรฐานสากล  กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการสํงเสริม          
ความรํวมมือทางปัญญาผํานเครือขํายโครงการความรํวมมือตํางๆ  ซึ่งกํอให๎เกิดความเข๎าใจอันดีระหวํางนานา
ประเทศ  ในการพัฒนาจิตส านึกยอมรับในความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ได๎รับเชิญจากกระทรวงและหนํวยงานทางการศึกษา
ตํางประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  (โอลิมปิกวิชาการ
ด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  จึ  งมอบให๎ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู๎สูํสากล  โดยบูรณาการกระบวนการแขํงขนัทางวิชาการระดับนานาชาติกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการสํงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎ได๎รับการพัฒนา
ความสามารถอยํางเต็มตามศักยภาพผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการท้ังในประเทศและตํางประเทศ    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินการจัดการแขํงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)   จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู๎สูํสากล  โครงการยํอยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผํานกระบวนการแขํงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือด าเนินการจัดสอบแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  2.2  เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถทางวิชาการอยํางเต็มศักยภาพ   
           2.3  เพ่ือเป็นการสร๎างบรรยากาศทางวิชาการ  ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อยํางตํอเนื่อง  ให๎มีความทันสมัย   

3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต   
สมัครเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  จ านวน 2,000  คน 
            3.2  เชิงคุณภาพ  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด๎านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์เทียบเทํามาตรฐานสากล 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
2.  เตรียมสถานที่ 
3.  เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
4.  ด าเนินการสอบ 
5.  สรุปรายงานผล 

พฤศจิกายน  2561 
มกราคม  2562 
มกราคม  2562 
มกราคม  2562 
มีนาคม   2562 
 

นางสุคนธ์  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ, 
 

 

5.  งบประมาณ   จ านวน 75,000  บาท  (เจ็ดหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  ขอถัวจํายทุกรายการจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

1. แตํงตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการแขํงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 รอบแรก 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      
2.  รับต๎นฉบับข๎อสอบจาก  สพฐ. 
3. จัดท าข๎อสอบตามจ านวนผู๎เข๎าสอบ  
    (จ านวน 1,981  คน) 
4.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
   จ านวน  119 คน ๆ ละ 35 บาท  
5. ด าเนินการจัดสอบแขํงขันทางวิชาการฯ     

 5.1  คําตอบแทนกรรมการ จ านวน 119 คนๆ ละ    
        250 บาท  

     5.2  สถานที่ จ านวน 2 สนาม ๆ ละ 2,000 บาท 
     5.3  คํากรรมการตรวจกระดาษค าตอบ  จ านวน 
            11 คน ๆ ละ 250 บาท 
6. คําตอบแทนกรรมการบันทึกคะแนน  ตรวจทาน 
    การบันทึกคะแนน  จ านวน 7  คนๆ ละ 200 บาท  
    จ านวน 3 วัน  
7. คําวัสดุ 
8. สรุปรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
29,750 

 
 

2,750 
 

4,200 
 
 
 

 
 
 
 

30,000 
 

4,165 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,135 

 
 
 
 

30,000 
 

4,165 
 
 

29,750 
 

2,000 
2,750 

 
4,200 

 
 

2,135 
 

 
รวม 36,700 36,165 2,135 75,000 

 
 
 
6.   การประเมินผล  
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ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- จ านวนนักเรียนเข๎ารํวมสอบแขํงขัน ฯ -  นับจ านวน - แบบนับจ านวน 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

นักเรียนได๎รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยํางเต็มศักยภาพ และสร๎างบรรยากาศทางวิชาการ  
เพ่ือให๎โรงเรียนได๎วางแผนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  กีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
นโยบายที ่2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1  ร๎อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับทักษะ 
   การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ 
   สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีหลักคิดที่ถูกต๎อง รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง 
   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี 
   ของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ 
   อาชีพตามความต๎องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ  
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทวีศักดิ์  เครือแพทย์ 
ระยะเวลาด้าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2562 
งบประมาณ  888,250  บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได๎มุํงเน๎นที่จะสํงเสริม พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีการคิด
เป็นท าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางมีระบบทางด๎านรํางกายให๎มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎
แสดงออกถึงความสามารถด๎านกีฬา การออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นกิจกรรมสํวนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของทุกคน เพราะท าให๎เกิดความแข็งแรง  ทั้งรํางกายและจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนท าให๎เด็กและเยาวชนมีน้ าใจเป็นนักกีฬามีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ประชาชนให๎ดีขึ้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงได๎จัดโครงการ
กีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เพ่ือเป็นการพัฒนากีฬาและสอดคล๎อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ให๎สํงเสริมกีฬาเข๎าสูํระบบการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือพัฒนากีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองและกรีฑา ในระดับประถมศึกษา 
 2.2   เพ่ือลดปัญหาตําง ๆ ในสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 
 2.3   เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตแกํเด็กและเยาวชน มีความสามัคคีในหมูํคณะและมีสุขภาพพลานามัย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่ดี 
 2.4   เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและเลํนกีฬา 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ   
        นักกีฬาฟุตบอล 320 คน  นักกีฬาเปตอง 32 คน นักกรีฑา 800 คน นักกีฬาฟุตซอล 240 คน

นักกีฬาวอลเลย์บอล 576 คน นักกีฬาเซปักตะกร๎อ 160 คน นักกีฬาบาสเกตบอล 384 คน นักกีฬาคีตะมวยไทย
160 คน กองเชียร์ 1,200 คน และคณะครู ผู๎บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,000 คน รวม
ทั้งสิ้น 4,840 คน 
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      3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ได๎พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง 
และกรีฑา  ได๎รํวมกันท ากิจกรรมทางด๎านกีฬาและแสดงออกถึงความสามารถด๎านกีฬาที่ตนเองถนัดได๎เป็นอยํางดี 
สามารถเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตํอไปได๎ 
  3.2.2  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู๎จักแพ๎ รู๎จักชนะ รู๎จักอภัย มีความสามัคคี และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์เพือ่เบี่ยงเบนไมํให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอน             
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการและแตํงตั้งคณะกรรมการฯ พฤษภาคม – มิถุนายน  

2562 

นายทวีศักดิ์  เครือแพทย์ 

2 จัดการแขํงขัน กรกฎาคม 2562 นายทวีศักดิ์  เครือแพทย์ 
ประธานเครือขําย 9 เครือขําย 

3 สรุป ติดตามและประเมินผล กรกฎาคม 2562 นายทวีศักดิ์  เครือแพทย์ 

ประธานเครือขําย 9 เครือขําย 
5.  งบประมาณ งบด้าเนินงาน จ้านวน  888,250 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คน 
คนละ 35 บาท จ านวน 5 ครั้ง 

 
 

5,250  5,250 

2 กลุํมเครือขํายฯ 8 กลุํม จัดการแขํงขันกีฬา 
ของแตํละกลุํม ๆ ละ 20,000 บาท 

   160,000 

3 จัดการแขํงขันกีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต 
- กรีฑา 
- ฟุตบอล 
- เปตอง 
- ฟุตซอล 
- วอลเลย์บอล 
- เซปักตะกร๎อ 
- บาสเกตบอล 
- คีตะมวยไทย 
- ขบวนพาเหรด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
30,000 
30,000 
10,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
10,000 
20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

 - พิธีเปิด 
- พิธีปิด 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ปฏิคม 
- สูจิบัตร 
- รางวัลนักกีฬา 
- จราจรและพยาบาล 
- งานเทคนิคและสถานที่ 
- คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  คณะครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการ 
  ศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต จ านวน  
  1,000 คน ๆ ละ 190 บาท จ านวน 2 วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

380,000 

 60,000 
20,000 
10,000 
10,000 
8,000 

60,000 
5,000 

10,000 
380,000 

รวม    888,250 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนและเยาวชนมีสํวนรํวมในการแขํงขัน 
    กีฬา มีความสามัคคีในหมูํคณะ 
2. นักเรียนและเยาวชนได๎พัฒนาทักษะกีฬา 
 

สังเกต 
 
สอบถามความพึงพอใจ 

สัมภาษณ์ 
 
แบบสอบถาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียน เยาวชน และประชาชน ให๎ความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรม และมีสํวนรํวมในการแขํงขัน 
มีความสามัคคีในหมูํคณะ 
 7.2  นักเรียน เยาวชน มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
 7.3  นักเรียน เยาวชน หํางไกลจากยาเสพติด ไมํเก่ียวข๎องกับยาเสพติด  
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โครงการ  ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาผู๎เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
นโยบายที ่2     พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด 
                               ที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม                                 
ลักษณะโครงการ       ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
ระยะเวลาด้าเนินการ   ตุลาคม  2561 – มกราคม  2562 
งบประมาณ  76,000  บาท  
 
 
1  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ได๎จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาผู๎เรียนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ตั้งอยูํในโรงเรียนบ๎านในทอน  หมูํ 4  ต าบลสาคู  อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามอัธยาศัย  ใช๎เป็นสถานที่ในการใช๎ฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนกิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  นอกสถานศึกษา และยังสามารถจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ของเยาวชน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ส าหรับการพักผํอนหยํอนใจ การเลํนกีฬา เป็นแหลํงศึกษาหาความรู๎ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  รวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
และชุมชน   
 

  จากการส ารวจสภาพแวดล๎อม  และสภาพอาคาร  เล็งเห็นวําจะต๎องท าการปรับปรุงภูมิทัศน์       
ในด๎านตําง ๆ  เพ่ือให๎เหมาะกับการจัดกิจกรรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได๎จัดท า
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาผู๎เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   
 

2 วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให๎สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ  อยํางหลากหลายเต็มศักยภาพ  

2.2  เพ่ือให๎สถานศึกษาได๎มีสถานที่ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด  เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสืออยํางเต็มศักยภาพ 
 

3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน 
  3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จ านวน  49  
โรงเรียน 
         3.1.2 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต  ประชาชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ  อยํางเหมาะสม 

        3.2.2 สถานศึกษามีสถานที่ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด  เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบสภาพแวดล๎อม 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

5. สรุปรายงานผล 

ตุลาคม  2561 
พฤศจิกายน  2561 
พฤศจิกายน  2561 
ธันวาคม  2561 
มกราคม  2562 

นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 

 
 

5.  งบประมาณ  งบด าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ านวน  76,000 บาท  (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ๎วน) ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ  

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

    1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
         - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ 
           เครื่องดื่ม จ านวน 10 คน x 190 บาท   
    1.  ด าเนินงานตามโครงการ  
          - คําเบี้ยเลี้ยง 10 คนx10 วันx120 บาท 
          - คําพาหนะ  10 คนx10 วันx200 บาท 
          - คําวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

1,900 
 

12,000 
20,000 

 

 
 
 
 
 
 

42,100 

 
 

1,900 
 

12,000 
20,000 
42,100 

 
รวม  33,900 42,100 76,000 

 

6 การประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีผู๎เข๎าใช๎บริการศูนย์พัฒนาผู๎เรียน ส านักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต อยํางหลากหลาย 
2.   ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  
  

ติดตาม/ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 โรงเรียนในสังกัด  ประชาชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีสถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ  
  7.2 โรงเรียนในสังกัด  และโรงเรียนตํางสังกัด  มีสถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด  เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 
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โครงการ  พัฒนาความเข๎มแข็งลูกเสือ - เนตรนารี  
นโยบายที ่2     พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด 
                               ที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม                                 
ลักษณะโครงการ       ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
ระยะเวลาด้าเนินการ   มกราคม  – กันยายน  2562 
งบประมาณ  461,400 บาท  
 
1  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนให๎แกํนักเรียน โดยก าหนดให๎กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมนักเรียนที่ทุกโรงเรียนต๎องด าเนินการจัด
กิจกรรมแกํนักเรียนเพ่ือให๎บรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างคํานิยมของคนไทย 12 ประการเป็นอยํางดี เพราะกิจกรรมลูกเสือ
มีวัตถุประสงค์ที่      มุํงพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎า อีกท้ังกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการชํวยแก๎ปัญหาที่
เกี่ยวข๎องกับเด็กและเยาวชนได๎ หนํวยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให๎มีแผนงาน มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและ
ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน  

  ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือ  จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาความเข๎มแข็งลูกเสือ – เนตรนารี  
 

2 วัตถุประสงค์ 
  2.1  ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจการลูกเสือ 
  2.2  เพ่ือให๎บุคลากรทางการลูกเสือมีทักษะทางการลูกเสือ 
  2.3 เพ่ือให๎บุคลากรทางการลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือให๎แกํนักเรียนได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 
  2.4 เพ่ือให๎ลูกเสือได๎แสดงผลงานด๎านการจัดกิจกรรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 
 

3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน 
  3.1  เชิงปริมาณ 
        จัดการฝึกอบรมบุคลการทางการลูกเสือดังนี้ 

 3.1.1 สัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษา  ทบทวนระเบียบ 
         ส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหํงชาติ จ านวน  1 รุํน  49 คน 
 3.1.2 ผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง              จ านวน  1 รุํน  49  คน 
 3.1.3 Symposium ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด          จ านวน  200  คน 
 3.1.4 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี   
        ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา           จ านวน 100  คน 
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  3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 บุคลากรทางการลกูเสือ มีทักษะความรู๎  ความสามารถทางการลูกเสือ ได๎ประสบการณ ์
เพ่ือไปพัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ และในกลุํมโรงเรียนของตนให๎มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
         3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี  ได๎รับความรู๎    ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎   การจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ต๎านภัยยาเสพติด อยํางหลากหลาย 
         

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลา 

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษาทบทวนระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 
1. ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อก าหนดหลักสูตร 
3. จัดเตรียมสถานที่ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช๎หลักสูตรการฝึกอบรม และ
วิธีการของส านักงานลูกเสือแหํงชาติ ตามแนวนโยบายของส านักงาน
ลูกเสือโลก 
5. สรุปรายงานผล 
 

กิจกรรมที่  2 การฝึกอบรมผู๎ก ากับลูกเสือขั้นความรู๎ชั้นสูง    
1. ประกาศรับสมัครผู๎สนใจเข๎ารับการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดเตรียมสถานที่ 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช๎หลักสูตร 
การฝึกอบรม และวิธีการของส านักงานลูกเสือแหํงชาติ  ตาม
แนวนโยบายของส านักงานลูกเสือโลก 

6. สรุปรายงานผล 
 

กิจกรรมที่  3 Symposium ลูกเสือต๎านภัย 
ยาเสพติด 
1. ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดเตรียมสถานที่ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

5. สรุปรายงานผล 

 
 
มกราคม 2562 
กุมภาพันธ์ 2562 
มีนาคม  2562 
มีนาคม  2562 
 
 
เมษายน  2562 

 

 
มีนาคม 2562 
เมษายน 2562 
เมษายน 2562  
เมษายน 2562 
เมษายน  2562 
 
 
พฤษภาคม 2562 

 

 
 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
กรกฎาคม  2562 

 
 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
 
 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
 

 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
 
 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
 

 
 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  4 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - 
เนตรนารี  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดเตรียมสถานที่ 
4. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ  

5. สรุปรายงานผล 

 
 
พฤษภาคม  2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
กรกฎาคม  2562 

 
 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 

 

 5.  งบประมาณ  งบด าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ านวน  461,400 บาท  (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน)   
      ขอถัวจํายทุกรายการ 

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. กิจกรรมการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนระเบียบ  
    ส้านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการ การสัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษา  
         - คําอาหารกลางวนั อาหารวํางและ 
           เครื่องดื่ม จ านวน 10 คน x 190 บาท   
    1.2  ด าเนินการสัมมนาผูบ๎ริหารสถานศึกษา  
          - คําอาหารเช๎า 60 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
          - คําอาหารกลางวนั 60 คน x 2 มื้อ x 120 บาท 
          - คําอาหารค่ า 60 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
          - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คน x 4 มื้อx35 บาท   
          - คําตอบแทนวทิยากร 6 คน x 2 วัน x 1,200  บาท  
          - คําวัสด ุ
          - คําสถานที ่
2. กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ก้ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
         - คําอาหารกลางวนั อาหารวํางและเครื่องดื่ม    
          จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x 35 บาท   
    2.2  ด าเนินการฝึกอบรม  ผูก๎ ากับลูกเสือข้ันความรู๎ชัน้สูง   
        - คําอาหารเช๎า 70 คน x 6 มื้อ x 120 บาท 
        - คําอาหารกลางวนั 70 คน x 7 มื้อ x 120 บาท 
        - คําอาหารเย็น 70 คน x 6 มื้อ x 120 บาท 
        - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 70 คน x 14 มื้อx35 บาท 
        - คําตอบแทนวทิยากร 6 คน x 7 วัน x 600 บาท  
        - คําวัสด ุ
        - คําสถานที ่

14,400 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14,400 
 
 

25,200 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,200 

 

42,100 
 

 
1,900 

 
 

7,200 
14,400 
7,200 
8,400 

 
 

3,000 
197,600 
 
 

700 
 

50,400 
58,800 
50,400 
34,300 

 
 

3,000 

6,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6,500 
 

10,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,900 

63,000 
 

 
1,900 

 
 

7,200 
14,400 
7,200 
8,400 

14,400 
6,500 
3,000 

233,700 
 
 

700 
 

50,400 
58,800 
50,400 
34,300 
25,200 
10,900 
3,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ  

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

3. กิจกรรม  Symposium ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
   3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
         - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม    
          จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x 190 บาท   
   3.2  ด าเนินการจัดกิจกรรม Symposium  
          ลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด    
        - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
          จ านวน 200 คน x 1 มื้อ x 190 บาท 
        - คําสถานที ่
        - คําวัสดุ 
4. กิจกรรมฝึกอบรมระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี             
   4.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
         - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม    
          จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x 35 บาท   
   4.2  ด าเนินการฝึกอบรม ระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี   
        - คําอาหารกลางวัน  อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
          จ านวน 100 คน x 6 วัน x 190 บาท 

 44,800 
 

 
3,800 

 
 
 

38,000 
3,000 

 
114,700 

 
 

700 
 
 

114,000 

5,200 
 
 
 
 

 
 

 
 

5,200 
 

50,000 
 
 

3,800 
 
 
 

38,000 
3,000 
5,200 

114,700 
 

 
700 

 
 

114,000 
รวมทั้งสิ้น 39,600 399,200 23,600 461,400 

 

๖ การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในจุดหมาย 
หลักการ วิธีการ  และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมลูกเสือตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก
ให๎บรรลุเปูาหมายตามอุดมการณ์ 
2. ผู๎เข๎ารับการอบรมน ากระบวนการ วิธีการไป
วางแผนประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทาง
คุณธรรม น าความรู๎สูํสังคมไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ติดตาม/ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู๎ผํานการฝึกอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของผู๎ก ากับลูกเสือสามัญเป็นอยํางดี 
 7.2 ผู๎ผํานการฝึกอบรมน าความรู๎ ไปฝึกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ผู๎ผํานการฝึกอบรมน าความรู๎ที่ได๎รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเองด๎านลูกเสือได๎อยําง มี
ประสิทธิภาพ 
 7.4 หนํวยลูกเสือต๎านภัยยาเสพติดของโรงเรียน พัฒนารูปแบบในการาจัดกิจกรรมรณรงค์   
ต๎านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาได๎อยํางเข็มแข็ง และยั่งยืน       
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โครงการ  พัฒนาความเข๎มแข็งสภานักเรียน  
นโยบายที่ 2      พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 

                     การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ลักษณะโครงการ       ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
ระยะเวลาด้าเนินการ   มีนาคม  – กันยายน  2562 
งบประมาณ  131,000 บาท   
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษา ท่ีมีบทบาทหน๎าท่ีในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเป็นผู๎น านักเรียนรํวมพัฒนาเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนให๎มีระเบียบวินัย  ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียน  สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ท่ีชํวยปลูกฝัง
ทัศนคติ คํานิยมความเป็นประชาธิปไตย ให๎กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต๎น
กล๎าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข๎มแข็งของสังคมไทย การด าเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีส าหรับฝึกให๎นักเรียน
เป็นนักประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง คือ รู๎จักการเป็นผูใ๎ห๎ ผู๎รับ ผู๎น าและผู๎ตามท่ีดีมีความรับผิดชอบในหน๎าท่ี ชํวยแบํงเบา
ภาระของครูได๎เป็นอยํางมาก     อีกทั้งสํงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันท่ีมุํงเน๎นความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เห็นความส าคัญของระบบสภานักเรียน จึงได๎จัดท า 
โครงการพัฒนาความเข๎มแข็งสภานักเรียน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1    เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให๎เป็นผู๎น าในการท างานเพ่ือสํวนรวม 

   2.2     เพ่ือสํงเสริมให๎สภานักเรียนมีการท างานอยํางเป็นระบบ 
   2.3  เพ่ือเสริมสร๎างสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียนให๎มีความเข๎มแข็งให๎กล๎าคิด กล๎าท า  
กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ดี         

  2.4    เพ่ือสํงเสริมให๎สภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบตํอภาระหน๎าที่ของตน           
เห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน 

  2.5  เพ่ือให๎นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
  3.1 เชิงปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จ านวน  49 โรงเรียน  และ
ครูผู๎ดูแลนักเรียน  โรงเรียนละ 1 คน   
  3.2 เชิงคุณภาพ   

          3.2.1 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความเป็นผู๎น าในการท างานเพ่ือสํวนรวม  
และมีการท างานอยํางเป็นระบบ 

         3.2.2  คณะกรรมการสภานักเรียน มีความเข๎มแข็ง  กล๎าคิด กล๎าท า  กล๎าแสดงออกในสิ่งท่ีดี 
         3.2.3    คณะกรรมการสภานักเรียน มีวินัย และมีความรับผิดชอบตํอภาระหน๎าที่ 

ของตน เห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน  และมีจิตสาธารณะและเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     99 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1. แจ๎งสถานศึกษาจัดสํงรายชื่อประธานสภา
นักเรียน/รองประธานสภานักเรียนเข๎ารํวมประชุม 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประสานงานวิทยากร/ก าหนดหลักสูตร 
4. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการฝึกอบรม 
6. สรุปรายงานผล 

มิถุนายน  2562 
 

มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
สิงหาคม  2562 

นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
 

นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 
นางสุคนธ์  มณีขวัญ 

 

5. งบประมาณ  งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ านวน 131,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน)   
ขอถัวจํายทุกรายการ 

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
   - คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
     จ านวน 10 คน × 190 บาท × 1 วัน 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
   - คําอาหารเช๎า  จ านวน 125 คน × 1 มื้อ × 120 บาท 
   - คําอาหารกลางวัน จ านวน 125 คน × 2 มื้อ × 120 บาท 
   - คําอาหารเย็น  จ านวน 125 คน × 1 มื้อ × 120 บาท 
   - คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ จ านวน 125 คน × 35 บ.×4 มื้อ 
   - คําตอบแทนวิทยากร 4 คน × 12 ชม. × 600 บาท 
   - คําพาหนะ 
   - คําสถานที่ 
   - คําวัสดุ 

 
 

 
 
 
 
 

 
28,800 

 
 

 
 
1,900 

 
15,000 
30,000 
15,000 
17,500 

 
10,000 
7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,800 

 
 
1,900 

 
15,000 
30,000 
15,000 
17,500 
28,800 
10,000 
7,000 
5,800 

รวม 28,800 96,400 5,800 131,000 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความเป็นผู๎น าในการท างานเพ่ือ
สํวนรวม และมีการท างานอยํางเป็นระบบ 
2. ผู๎เข๎ารับการอบรม  มีความเข๎มแข็ง กล๎าคิด กล๎าท า  กล๎า
แสดงออก 
3. ผู๎เข๎ารับการอบรมมีวินัย และมีความรับผิดชอบตํอ
ภาระหน๎าที่ของตนเห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์
สํวนตน  และมีจิตสาธารณะและเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย 

ติดตาม/ประเมินผล - แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผล 
การด าเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          7.1 ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความเป็นผู๎น าในการท างานเพ่ือสํวนรวม และมีการท างาน 
อยํางเป็นระบบ 

         7.2 ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความเข๎มแข็ง  กล๎าคิด กล๎าท า  กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
         7.3   ผู๎เข๎ารับการอบรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบตํอภาระหน๎าที่ 

ของตน  เห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน  และมีจิตสาธารณะและเข๎าใจในระบบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     101 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   และคํานิยมของชาติ)  ปีงบประมาณ 2562 
นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1   ร๎อยละของผู๎เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2   ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ 
   ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3  ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรม 
   การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง 
   มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี
ระยะเวลาด้าเนินการ ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  237,350 บาท 

 

1.ความส้าคัญ หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  2545 มาตรา 6 
ก าหนดจุดมุํงหมายและหลักการจัดการศึกษา  ให๎การศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข  รวมถึงการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551  ให๎เห็นคุณคําของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์  มาตรา 7 มุํงปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู๎ 
และการฝึกฝนตั้งแตํวัยเด็ก ให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  เที่ยงธรรมปลูกฝังวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยให๎เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจนสามารถน าวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  ปัจจุบันแนวโน๎มด๎านคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยูํในระดับต่ าลง  
พบวํา  เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข๎ามาเผยแพรํและมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและมีครูบางสํวนเทํานั้น  ท่ี
ปลูกฝังคุณธรรมให๎กับนักเรียน  รวมท้ังขาดความรํวมมือระหวํางบ๎าน โรงเรียน และชุมชน  ในการปลูกฝังคุณธรรมอยําง
ตํอเนื่อง  ถ๎าไมํรีบแก๎ไขนักเรียนอาจสร๎างปัญหาให๎ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได๎  โดยทุกฝุายต๎องรํวมจัดกิจกรรมท่ี
สํงเสริมด๎านวินัย  ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต  ความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  
ความเสียสละเพ่ือสํวนรวม  การใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให๎แกํ
นักเรียน  เพ่ือให๎นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงได๎จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคํานิยมของชาติ )  ปีงบประมาณ 2562  ให๎
สถานศึกษาขับเคลื่อนงานด๎านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็น
ไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และให๎ทุกโรงเรียน 
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โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักการในการจัดการศึกษา  เพ่ือมุํงให๎เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 
 

2.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎ตระหนักในบทบาทหน๎าที่ ความรับผิดชอบของอาชีพครู การสร๎างสรรค์
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต๎นแบบที่ดีงามของนักเรียน 

     2. เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
     3. เพ่ือให๎โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สํงเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู๎เรียน ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561  และคํานิยมของชาติ 12 ประการ 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียนทุกคนโรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต   
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.1   ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎รับผิดชอบได๎รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      3.2.2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
     3.2.3 โรงเรียนสามารถรายงานข๎อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

4.กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาการด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พฤษภาคม 62  

2.กิจกรรมโรงเรียนดีต๎องมีท่ียืน (คุณธรรมระดับดาว) 
ศาสตร์พระราชา  เศรษฐกิจพอเพียง    มกราคม – สิงหาคม 62 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Symposium) โรงเรียน
คุณธรรม ระหวํางกลุํมเครือขําย กรกฎาคม – สิงหาคม 62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     103 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  237,350.-บาท (สองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

     

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  

รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสดุ 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ณ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อ้าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 
1) ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน และครู 
 -  คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม จ านวน 60 คน ๆ ละ  
    35 บาท เป็นเงิน 
2) ครูผู๎รับผิดชอบโครงการฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา จ านวน 2 คืน 3 วัน จ านวน 60 คน 
- คําเบี้ยเลี้ยง  จ านวน 60 คนๆละ 240 บาท จ านวน 
3 วัน เป็นเงิน 
- คําท่ีพัก จ านวน 30 ห๎องๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 
2 คืน เป็นเงิน 
- คําเหมารถ จ านวน 2 คัน  จ านวน 3 วัน ๆ ละ 
24,000 บาท เป็นเงิน 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ คําถํายเอกสารและจัดท ารูปเลํม  
จ านวน 60 เลํมๆ ละ 100 บาท 

  
 
 

2,100 
 
 
 
 
 

43,200 
 

72,000 
 

72,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

195,300 

2.  กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน (ระดับดาว)  
ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง    
1) ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน  
 -  คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม จ านวน 10 คนๆ ละ  
     35 บาท เป็นเงิน 
2) ออกประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว  
- คําพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ 
- คําเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการ 
- คําจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน 

  
 
 

350.- 
 
 

2,500.- 
1,200.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000.- 

9,050.- 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 
โรงเรียนคุณธรรม ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 
-  โลํรางวัล พร๎อม เกียรติบัตร 
-  คําพาหนะ ของครูและเด็กนักเรียน จ านวน 24  
   โรงเรียนๆละ 4 คน เป็นเงิน 

  
 

9,000.- 
24,000.- 

 33,000.- 

รวม  226,350 11,000 237,350 
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6. การประเมินผล 

ผลผลิต ( Output ) ของโครงการ ผลลัพธ์  (Outsource) ของโครงการ 
1. ร๎อยละของผู๎เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอ
บ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าตระหนักเห็นคุณคําความส าคัญในการจัด

กิจกรรมคุณธรรมมีจิตส านึก มีความภาคภูมิใจเห็นคุณคําความเป็นไทย 
7.2 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เห็นคุณคําในการความส าคัญของการมีสํ วนรํวม และเข๎ารํวม

กิจกรรมเพื่อการปลูกฝังและสํงเสริมคุณธรรม 
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โครงการ ยกระดับผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ลดนักเรียนห๎องเรียน ป.7 
นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอําน 
ลักษณะงาน/โครงการ    ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์                                                                       
ระยะเวลาด้าเนินการ     12 พฤศจิกายน   2561  –  31 มีนาคม  2562 
งบประมาณ               34,000  บาท (งบ สพฐ.) 
 
  

1.  หลักการและเหตุผล     
  การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให๎มีคุณภาพอันน าไปสูํการ
พัฒนาประเทศให๎มีความเข๎มแข็งในทุกด๎าน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  โดยก าหนดจุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนที่ครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ส าหรับใช๎เป็นกลไลขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู๎เรียนให๎ความส าคัญตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ตั้งแตํวัยเริ่มต๎น และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ได๎ก าหนด
แนวทางปีการศึกษา 2558 ได๎ก าหนดนโยบาย ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอํานไมํออกเขียนไมํได๎ และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต๎องอํานออกเขียนได๎ และมีมาตรการการประเมินผล
ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะตัองเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและการเขียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
  รัฐบาลก าหนดการแก๎ไขปัญหาการอํานและการเขียนเป็นนโยบายในระยะเรํงดํวนเน๎นการ
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว เชํน การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดยใช๎แนวการ
จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาสมอง (BBL)เป็นต๎น และได๎ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎ เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต๎องอํานออกเขียนได๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปต๎องอํานคลํองเขียนคลํอง ตามกลยุทธ์
กระทรวงศึกษา 5 ข๎อโดยเฉพาะ กลยุทธ์ข๎อท่ี  2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  

 ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส านักงานทดสอบทาง
การศึกษา ได๎รับมอบหมายให๎เป็นหนํวยงานหลักในการสร๎างเครื่องมือประเมินความสามารถด๎านการอํานของ
ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประกอบด๎วยผู๎เชียวชาญ และผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู๎ ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยมากกวํา 5  ปีขึ้นไป ผู๎เชียวชาญด๎านการวัดและประเมินผล 
โดยพิจารณากรอบแนวทางในการสร๎างเครื่องมือจาก การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี่วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การวิเคราะห์ระดับ
พัฒนาการการเรียนรู๎และการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู๎ภาษาไทยที่ถูกต๎องตามหลักภาษาการใช๎กรอบต าศัพท์
บัญชีค าพ้ืนฐานเพ่ือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินตามนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิ การ จุดเน๎น
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน๎นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันน าไปสูํการก าหนด
นโยบายการศึกษา การน าไปใช๎วินิจฉัยขัอบกพรํองความสามารถด๎านการอํานผู๎เรียนได๎ตรงประเด็น 
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 จากข๎างต๎นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงได๎ด าเนินการโครงการยกระดับผล

การประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)ลดนักเรียนห๎องเรียน ป.7 เพ่ือ
พัฒนาการอําน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และสนองนโยบายการประเมินความสามารถด๎านการอําน
ของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต จัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนอํานออกเขียนได๎อยํางมีคุณภาพ 
           2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให๎อํานออก
เขียนได๎  

 2.3 เพ่ือการจัดการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) อยําง
มีคุณภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

       3.1.1 ครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จ านวน 48 คน 

      3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตท้ังหมด 

      3.13 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 48 โรงเรียน  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
. 3.2.1 ครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จัดการเรียนการสอนการอํานการเขียนอยํางมีคุณภาพ 

      3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตอํานออกเขียนได ๎

      3.2.3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดการประเมินความสามารถด๎าน 
การอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) อยํางมีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 

ประชุมวางแผนด าเนินงานตามโครงการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอําน 
การเขียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
บริหารจัดการ ประเมินความสามารถด๎าน 
การอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  
ประเมินผลและรายงานผล 

พฤศจิกายน 2561 
ธันวาคม 2561 
 
กุมภาพันธ์ 2562 
 
มีนาคม 2562 

นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
 
นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
 
นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
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5.งบประมาณ สพฐ.จ้านวน 34,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

   ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

1. ประชุมวางแผนด าเนินงานตามโครงการ  
1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  

จ านวน 2 วัน 15 คน  

  
1,050 

 1,050 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอําน 
การเขียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
2.1 คําอาหารวํางเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
จ านวน 1 วัน 60 คน  
2.2 คําวิทยากร 
2.3 คําเชําห๎องประชุม 
2.4 คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 
2.5 คําวัสดุอปกรณ์ 

 
 
 
 

7,200 
 

 
 

11,400 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 
5,880 

28,480 

3 บริหารจัดการ ประเมินความสามารถด๎าน 
การอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1(RT)  
3.1 ประชุมชี้แจงประเมินความสามารถด๎าน 
การอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1(RT) 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 60 คน  
4.2คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 

  
 

2,100 

 
 
 
 
 

1,370 

3,470 

4 ประเมินผลและรายงานผล 
4.1 คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 

   
1,000 

1,000 

รวม 7,200 16,550 10,250 34,000 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 48 คน  
6.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎รับการพัฒนาการอําน
การเขียน 
 6.1.3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 48 โรงเรียน จัดการประเมินความสามารถด๎านการ 
อํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  ตามนโยบายสพฐ. 

 
สอบถาม 

       ประเมิน 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

  
แบบสอบถาม 
 แบบประเมิน 

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัด 
การเรียนการสอนการอํานการเขียนอยํางมีคุณภาพ 
6.2.2 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอําน
ออกเขียนได ๎
6.2.3 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดการประเมินความสามารถด๎าน
การอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(RT) อยํางมีคุณภาพ 
 

 
ทดสอบนักเรียนชั้น 

ป.7 

 
แบบทดสอบ 

การอํานออกเขียนได๎ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู๎สอนภาษาไทยชั้น ป.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดการเรียนการสอนให๎
นักเรียนอํานออกเขียนได๎อยํางมีคุณภาพ 
          7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อํานออกเขียนได๎  

7.3 โรงเรียนทุกโรงเรียน จัดการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 
(RT) อยํางมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     109 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
โครงการ พัฒนาการอําน การเขียน ห๎องเรียน ป.7 
นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอําน 
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
ระยะเวลาด้าเนินการ     พฤศจิกายน 2561 – กันยายน  2562                                                                 
งบประมาณ                362,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพ และ

เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพ่ือสร๎างความเข๎าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได๎อยําง
สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู๎ 
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร๎างสรรค์ ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการอําน
และการเขียนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอชีวิตของทุกคน การอํานและการเขียน ท าให๎คนเราเฉลียว
ฉลาด ยิ่งเทคโนโลยีรุดหน๎าไปเทําไร  การอําน และการเขียนยิ่งมีความส าคัญและจ าเป็นมากเทํานั้น หลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จึงก าหนดสาระและ มาตรฐาน
การเรียนรู๎  ไว๎ถึง 5 สาระ ได๎แกํ สาระการอําน สาระการเขียน สาระการฟัง การดูและการพูด สาระหลักการใช๎
ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 

ข๎างต๎นเห็นได๎วําการอํานและเขียนมีความส าคัญยิ่งตํอการเรียนรู๎ถ๎าผู๎เรียนอํานไมํออกเขียนไมํได๎ก็ไมํ
สามารถเรียนรู๎ในกลุํมสาระอ่ืนได๎เชํนกัน ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎จัดท าโครงการ
พัฒนาการอํานการเขียนห๎องเรียน ป.7  ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ ห๎องเรียน ป.7 อยําง
ตํอเนื่อง และคืนนักเรียน ป.7 สูํห๎องเรียนของตนเอง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนอํานไมํออกเขียนไมํได๎ ห๎องเรียน ป.7 กลับสูํห๎องเรียนตนเอง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  นักเรียนห๎องเรียน ป.7  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จ านวน 
48 โรงเรียน 
  

   เชิงคุณภาพ 
.   นักเรียน ห๎องเรียน ป.7 อํานออกเขียนได๎ และกลับสูํห๎องเรียนตนเอง 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โรงเรียนประชุมวางแผนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาการอําน การเขียนห๎องเรียน 
ป.7 โดยใช๎กระบวนการ PLC  

พฤศจิกายน 2561 นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 

2 โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามโครงการ ฯ พฤศจิกายน 2561 -  กันยายน 
2562 

นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพครู 
ชั้น ป. 7 

มกราคม 2561 นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 

๔ คณะท างานออก นิเทศ ติดตาม  มกราคม- มีนาคม 2562 นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 
๕ เปิดห๎องเรียนวิชาการ ป.7  Open 7 

classroom 
กันยายน 2562 นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 

6 จัดหาสื่อการพัฒนาการอํานการเขียนให๎กับ
โรงเรียนต๎นแบบ 5 โรงเรียน 

กันยายน 2562 นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 

7 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2562  นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 
 

5. งบประมาณ ด้าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน  362,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. โรงเรียนประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาการอําน การเขียน ห๎องเรียน ป.7 โดยใช๎ 
กระบวนการ PLC 

- -  - - 

2 โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามโครงการ ฯ - - - - 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพครู ชั้น ป. 7 

2.1 ประชุมวางแผนการจัดคํายคําอาหารวําง
เครื่องดื่ม 20 คน  
 2.2  คําอาหาร 70 คน 
2.3 คาํเหมาเรือ 
2.4 คําเชําสถานที่ 
2.5 คําวิทยากร 
2.6คําวัสดุอุปกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
700 

 
98,000 
12,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 

143,700 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

4 คณะท างานออก นิเทศ ติดตาม  
4.1ประชุมวางแผนการออกนิเทศติดตาม  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20 คน 
4.2 คําเบี้ยเลี้ยง 20คน จ านวน 24 วัน 
4.4 คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 
4.4 คําเหมาเรือ 

 
 
 

57,960 

 
700 

 
 
 

6,000 

 
 
 
 

3,300 

 67,960 

5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สูํความเป็นเลิศ Open 7 
classroom 
5.1 ประชุมวางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20 คน 
5.2คําอาหารวําง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
(130 x190 บาท) จ านวน 1 วัน 
5.3  คําวัสดุอุปกรณ์ 
5.4 คําเชําสถานที่ 

  
 

700 
 

24,700 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 

47,400 

6 จัดหาสื่อการพัฒนาการอํานการเขียนให๎กับโรงเรียน
ต๎นแบบ 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท  

  100,000 100,000 

7  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
-คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 

   
2,940 

2,940 

รวม 67,960 201,800 146,240 362,000 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนาการอําน  
การเขียน นักเรียน ป.7 พัฒนาตํอยอดกลับสูํ
ห๎องเรียนปกติ จ านวน 48 โรงเรียน 
 

 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละ 100 นักเรียนห๎องป.๗ มีพัฒนาการด๎าน 
การอําน การเขียนดีขึ้น 
ร๎อยละ 60 นักเรียนกลับคืนสูํชันเรียนตัวเอง 
 

 
ทดสอบนักเรียนชั้น ป.7 

 
แบบทดสอบการอําน

ออกเขียนได๎ 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2562 
นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่  2.3.1 ร๎อยละของผู๎เรียนระดับปฐมวัย  ได๎รับการพัฒนารํางกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม

และสติปัญญา  
 ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอุมาวรรณ  ตะวัน 
ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
งบประมาณ  167,720  บาท 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สภาพการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคมและความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2560-2564) น าไปสูํการก าหนดทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 
ที่มีความส าคัญในการก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีความสอดคล๎องและทันตํอการเปลี่ยนแปลงทุก
ด๎าน 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให๎มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยํางจริงจังและตํอเนื่องโดยได๎แตํงตั้ง
คณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลําว หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรสถานศึกษาสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
น าไปใช๎เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานตามจุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
 เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได๎รับการอบรมเลี้ยงดูและสํงเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก  
ตลอดจนไดร๎ับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางเหมาะสมด๎วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางเด็กกับพํอแมํเด็กกับผู๎สอน  
เด็กกับผู๎เลี้ยงดูหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการอบรมเลี้ยงดูการพัฒนาและให๎การศึกษาแกํเด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง    สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎  และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเกิด
ทักษะอยํางหลากหลาย  เพ่ือให๎เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด๎าน  อยํางเป็นองค์รวม มี
คุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนได๎มาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  
 2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร  ครู บุคลากรและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับเด็กปฐมวัย มีความรู๎ความเข๎าใจใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  
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 2.3 เพ่ือสํงเริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเน๎นทักษะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา  และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายทันยุคสมัย 
 2.4 เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํพํอแมํผู๎ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
 2.5 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  และโรงเรียนอนุบาล
ประจ าอ าเภอ)  ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎และบริการทางวิชาการ 
 2.6 เพ่ือให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จ านวน  46 โรงเรียนได๎รับการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร  
 2. ผู๎บริหาร  ครู บุคลากร  ผูป๎กครองและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ได๎รับการอบรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 3. โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  และโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ)  
โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  และโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ)  ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
และบริการทางวิชาการ 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จ านวน  46 โรงเรียนได๎รับการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร มีพัฒนาการตามเกณฑ์ 
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตที่จัดการศึกษาปฐมวัยสามารถจัด
การศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 3. โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย เป็นแหลํงเรียนรู๎และบริการทางวิชาการให๎กับครูและบุคลาการ 
 4. ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             

การด้าเนินงาน 
ระยะเวลา 

การด้าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ ต.ค. 2561 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560และการจัดท าแบบประเมินพัฒนาการ  
ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

มีนาคม 2562 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมสํงเสริมทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ...ในวัยอนุบาล 
(Executive functions): EF 

มิถุนายน 2562 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

4. กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนต๎นแบบปฐมวัยเป็นแหลํง
เรียนรู๎และบริการทางวิชาการ (จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียน
ต๎นแบบประจ าจังหวัด) 

สิงหาคม  2562 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
การด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5. นิเทศ  ก ากับ ติดตามโครงการ สิงหาคม 2562 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

6. กิจกรรมน าเสนอ นิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศของครูปฐมวัย Best  Practice 

กันยายน  2562 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ กันยายน  2562 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

5.  งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน  167,720 ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  ซึ่งม ี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น
ปฐมวัย และการจัดท าแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  2560  เพ่ือน าไปใช๎ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต         
ปีการศึกษา 2562 
คําใช๎จําย  ในการอบรม 2 วัน (โรงเรียน ละ 2 คน ได๎แกํ
หัวหน๎าชํวงชั้นปฐมวัยและวิชาการปฐมวัย) 
1.1 คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  และอาหารกลางวัน

จ านวน 100 คน ๆ ละ 190 บาท 2 วัน  
1.2 คําเอกสารการอบรม 
1.3 คําวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาทวันละ 6 ชั่วโมง 2 วัน   
1.4 คําท่ีพักวิทยากร 4 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,200 บาท   
1.5 คําวัสดุ  
1.6 คําพาหนะ 
1.7 จัดท าปูายไวนิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

7,200 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

38,000 
- 
- 
- 

4,800 
- 

5,000 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

5,000 
- 
- 

5,000 
- 

1,000 

66,000 
 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ 
ส าเร็จ...ในวัยอนุบาล (Executive functions): EF 
(โรงเรียนละ 2 คน คือ ครูปฐมวัยและตัวแทนผู๎ปกครอง
ปฐมวัย) 
3.1 คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  และอาหารกลางวัน 
จ านวน 100  คนๆละ 190 บาท 1  วัน เป็นเงิน 
3.2 คําเอกสารการอบรม,วัสดุตํางๆ 
3.3 คําวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆ ละ  1,200 บาท 
3.4  จัดท าปูายไวนิล 

 
 
- 
 
- 

 
- 

7,200 
- 

 
 
- 
 

19,000 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 

 
5,000 
- 

1,000 

34,200 
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ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

5 
 

3.5  คําที่พักวิทยากร 1 คน จ านวน 1 คืน ๆ ละ   1,200 
บาท    (1x1x1,200) 
3.6 คําพาหนะ 
3.7 คําขอใช๎สถานที ่

- 
 
- 
- 

1,200 
 

6,000 
2,000 

- 
 
- 
- 

 

3. กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนต๎นแบบปฐมวัยให๎ 
เป็นแหลํงเรียนรู๎ (โรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กิจกรรมวิชาการ) 
โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 

 
 
- 

 
 

22,800 

 
 
- 

22,800 

4. กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตามโครงการ - - - - 
5. กิจกรรมน าเสนอ นิทรรศการผลการปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศของ

ครูปฐมวัย Best  Practice 
5.1 คําอาหารวําง  เคร่ืองดื่ม  และอาหารกลางวัน 
จ านวน 120 คนๆละ 190 บาท 1  วัน เป็นเงิน  
5.2 เงินรางวลั  จ านวน 3 รางวลั   
5.3 โลํรางวัล  จ านวน  3  อัน 
5.4 คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน Best  Practice 
5.5  คําวัสดุ 

 
 
- 
 
 
- 

3,000 
- 

 
 

22,800 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 

7,000 
3,000 

- 
1,720 

37,520 
 

6. สรุปรายงานผลโครงการ - -  - - 
 รวม 17,400 121,600 28,720 167,720 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร๎อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร๎อมด๎าน
รํางกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  
2. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามหลักสูตร 
3. ร๎อยละ 100 ผู๎บริหาร  ครู  บุคลากรผู๎ปกครองและ
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- ติดตาม 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบประเมินพัฒนาการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศติดตาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  สมวัยและพร๎อมเข๎า
สูํการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตที่จัดการศึกษาปฐมวัยสามารถจัด
การศึกษาปฐมวัยได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3. ผู๎บริหาร  ครู  บุคลากร  ผูป๎กครองและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 
 4. ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาการค านวณ  
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.4      ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.9      ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะด๎าน Digital Literacy ในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.14     ร๎อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
          (Active Learning) 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.15     ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาด้าเนินการ มีนาคม 2562 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  330,010 บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์

โดยเพ่ิมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ประกอบด๎วย การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยากรค านวณไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นสาระที่มีความส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส าคัญที่จะชํวยให๎มนุษย์มี
ความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางรอบครอบ
และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเริ่มต๎นใช๎ในปีการศึกษา 2561 ใน 4 ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สํงผลให๎การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎สามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู๎ วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Science” เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่
สํงเสริมผู๎เรียนด๎านการพัฒนาทักษะการคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรมผํานการออกแบบและประดิษฐ์หุํนยนต์ตาม
การจัดการเรียนรู๎แบบ STEM Education เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ Active Learning เป็น
การเรียนรู๎ที่เน๎นให๎เด็กรู๎จักการประดิษฐ์และการสร๎างสรรค์นวัตกรรม ด๎วยการใช๎สื่อการเรียนรู๎ในรู ปที่สามารถ
สร๎างสรรค์ได๎หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข๎ากับการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํไปพร๎อมๆ 
กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุํงเน๎นให๎เด็กได๎กล๎าคิด กล๎าทดลอง และรู๎จักแก๎ไขปัญหาโดยการน าความรู๎ตํางๆ ในหลายๆ 
ด๎านมาบูรณาการเข๎าด๎วยกัน และน ามาใช๎ในการแก๎ไขโจทย์ปัญหาตํางๆ ตลอดจนชี้ให๎เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตจริง หรือการน าไปสร๎างเป็นเทคโนโลยีตํางๆ ที่มีอยูํในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบนี้ เน๎นการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู๎ทางด๎านการออกแบบและสร๎าง
นวัตกรรม ตามการจัดการเรียนรู๎แบบ STEM Education ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญหนึ่งในสาม ในการใช๎ชีวิตใน 
ยุคศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร๎อมให๎เด็กมีความคิด ความเข๎าใจในเชิงเหตุผล รวมไปถึงกลไกการท างานทาง
วิศวกรรม และการสร๎างสรรค์เชิงเทคโนโลยีตํางๆ ในปัจจุบัน และที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให๎ก๎าวทัน
เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วนอกจากจะท าให๎นักเรียนมีความรู๎เพ่ิมขึ้นทางด๎าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล๎ว นักเรียนยังสามารถเรียนได๎อยํางสนุกสนานและท๎าทายความสามารถในการออกแบบ 
นักเรียนสามารถถํายทอดจินตนาการไปสูํชิ้นงานที่ท าได๎จริง ฝึกให๎มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอยํางรอบคอบ บน
เงื่อนไขที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ซับซ๎อนได๎ด๎วยตนเอง ท าให๎นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ด๎าน
เทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรู๎ในทักษะวิชาการหลักๆ เชํน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและการ
ประดิษฐ์ โดยเฉพาะอยํางยิ่งทางด๎านหุํนยนต์มากขึ้น และมีความสนุกสนานรําเริงในการเรียนรู๎ รู๎จักลองผิดลองถูก 
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อยํางมีเหตุผล รู๎จักความผิดพลาดและพร๎อมที่จะแก๎ไขปัญหา รู๎จักที่จะน าความรู๎มาใช๎จริงในทางปฏิบัติได๎จนท าให๎
เกิดความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งมากข้ึนจากการได๎ทดลองปฏิบัติจริงด๎วยตนเอง 

จากหลักการและเหตุผลข๎างต๎น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได๎จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาการค านวณ (หุํนยนต์, STEM)  เพ่ือให๎ผู๎บริหารเข๎าใจสามารถสนับสนุนครูให๎พัฒนา
จนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ และพัฒนาผู๎เรียนได๎ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู๎ ความเข๎าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด และวิธีการจัด    

การเรียนรู๎วิทยาการค านวณ ให๎ผู๎บริหารโรงเรียนได๎ตระหนัก และครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณมีความพร๎อม และ
สามารถจัดการเรียนรู๎วิชาวิทยาการค านวณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือสร๎างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให๎เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

2.3 เพ่ือจัดหาสื่อที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Science” 
2.4 เพ่ือพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนตัวแทนเข๎าแขํงขันทางเทคโนโลยีในเวทีตํางๆ เชํน เวทีการ

แขํงขันหุํนยนต์ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, ระดับจังหวัด ไปจนถึง ระดับชาติ 
2.5 เพ่ือพัฒนานักเรียนในสังกัดให๎มีทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking)  

เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอยํางเป็นระบบด๎วยเหตุผลอยํางเป็นขั้นตอน 
3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1) ผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน 48 โรงเรียน 
2) ครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณชํวงชั้นที่ 1,2 และ 3(ชํวงชั้นละ 1 คน) 48 โรงเรียน รวม 108 คน 

   3)  นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1 ทุกโรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต  
เชิงคุณภาพ 

1) ผู๎บริหารโรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ สํงเสริมและสนับสนุนครูด๎านวิชาวิทยาการค านวณอยํางได๎ 
เต็มศักยภาพ 

2) ครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณชํวงชั้นที่ 1 มีความรู๎ความเข๎าใจในแกํนวิชาวิทยากรค านวณ  
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ด๎านวิทยาการค านวณให๎กับผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      3) ครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณชํวงชั้นที่ 2 และ 3 สามารถจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ 
“Coding และ Computing Science” ที่สํงเสริมผู๎เรียนด๎านการพัฒนาทักษะการคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม
ผํานการออกแบบและประดิษฐ์หุํนยนต์ตามการจัดการเรียนรู๎แบบ STEM 

   4) นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1 ทุกคน รู๎จักใช๎องค์ความรู๎ที่มี น ามาใช๎งานจริงมากขึ้น จนท า
ให๎เกิดความเข๎าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู๎ถึงความส าคัญในสิ่งที่เรียน 
 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมจัดท าและจัดซื้อสื่อวิทยาการค านวณ  

1. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน 
2. จัดท าและจัดซื้อชุดสื่อวิทยาการค านวณ 

- จัดท าสื่อแบบ Unplug 

 
มี.ค. 2562 

–  
เม.ย. 2562 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
     - จัดซื้อชุดสื่อการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ 

     - รวบรวมแหลํงสื่อวิทยาการค านวณ 
  

2. กิจกรรมพัฒนาผู๎บริหารโรงเรียนด๎านวิชาวิทยาการ
ค านวณ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/จัดท า 
หลักสูตรการอบรม/ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินการตามปฏิทิน  
3. อบรมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหารโรงเรียน 1 วัน 

 
มี.ค. 2562 

- 
พ.ค. 2562 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

3. กิจกรรมพัฒนาครูผู๎สอนด๎านวิชาวิทยาการค านวณ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/จัดท า
หลักสูตร  การอบรม/ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินการตามปฏิทิน อบรมเชิงปฏิบัติการรุํนละ 
2 วัน 
3. หลักสูตรการจัดอบรมมี 2 หลักสูตร ดังนี้ 
   3.1 ครูผู๎สอนชํวงชั้นที่ 1  โรงเรียนละ 1 คน 
   3.2 ครูผู๎สอนชํวงชั้นที่ 2 และ 3 ชํวงชั้นละ 1 คน 

 
 

มี.ค. 2562 
- 

พ.ค. 2562 

 
 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

4. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค านวณ 

ก.ค. และ ส.ค. 2562 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 

5. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

5. งบประมาณ งบด้าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 330,010 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 กิจกรรมจัดท าและจัดซื้อสื่อวิทยาการค านวณ  
1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/ออกแบบ
จัดท าสื่อและจัดซื้อสื่อวิทยาการค านวณ 

- จัดซื้อวัสดุเพ่ือท าสื่อแบบ Unplug 
- จัดซื้อชุดสื่อการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ    
จ านวน 30 ชุด 
- คําอาหารกลางวัน + อาหารวําง และเครื่องดื่ม  

คณะกรรมการ 15 คน X 190 X 1 วัน 
 

  
 
 
 
 
 

2,850 

 
 
 

9,000 
150,000 

 
 
 

9.000 
150,000 

 
2,850 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหารโรงเรียนด๎านวิชา
วิทยาการค านวณ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/จัดท าหลักสูตร
การอบรม / ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  -  คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม 10X35 (1 มื้อ) 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิทยาการค านวณส าหรับ
ผู๎บริหารโรงเรียน 
 - คําอาหารกลางวัน, อาหารวําง และเครื่องดื่ม 
ผู๎บริหารและคณะท างาน 60 คน 1 วัน (190X60X1) 
 - คําตอบแทนวิทยากร  (600บ.X 6ชม X 1วัน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

350 
 
 
 

11,400 
 

 
 
 

 
 
 
 

350 
 
 
 

11,400 
3,600 

3 กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบัติการครูผู๎ สอนด๎านวิชา
วิทยาการค านวณ (วิทยากร+คณะท างาน 12 คน) 
  รุํนที่ 1  ชํวงชั้นที่ 1  รวม 48 คน  2 วัน 
  รุํนที่ 2  ชํวงชั้นที่ 2 และ 3  รวม 60 คน 2 วัน 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/จัดท าหลักสูตร
การอบรม / ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  -  คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม 10X35 (1 มื้อ) 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณ 
รุ่นที่ 1  (ครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 1) 
- คําอาหารกลางวัน, อาหารวําง และเครื่องดื่ม  
คร/ูคณะท างาน 60 คน 2 วัน (190X60X2) 
- คําตอบแทนวิทยากร 6 คน (600บ.X6ชม.X 2วัน) 
รุ่นที่ 2  (ครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 2 และ 3) 
- คําอาหารกลางวัน, อาหารวําง และเครื่องดื่ม  
คร/ูคณะท างาน 72 คน 2 วัน (190X72X2) 
- คําตอบแทนวิทยากร 6 คน (600บ.X6ชม.X 2วัน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 

22,800 
 
 
 

27,360 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 

22,800 
7,200 

 
 

27,360 
7,200 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

4 

จัดประกวดแขํงขันวิทยาการค านวณ ระดับเขตพ้ืนที่ 
-  คําวัสดุเตรียมสถานที่แขํงขัน/เกียรติบัตร/โล ํ
-  เงินรางวัล  แบํงเป็น 4 ระดับ  
  รางวัลที่ 1 = 3,000 บ. 
  รางวัลที่ 2 = 2,000 บ. 
  รางวัลที่ 3 = 1,000 บ. 
  รางวัลที่ ชมเชย = 500 บ. 
**แบํงเป็น 3 ชํวงชั้น ๆ ละ 2 รายการ 
(6,500 X 3 X 2) = 39,000 บาท 
- คําอาหารกลางวัน+อาหารวําง+เครื่องดื่มของ
กรรมการและคณะท างาน 30 X 190 X 1 วัน 

 

 

39,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,700 

 

30,000 

 

30,000 

39,000 

 

 

 

 

 

5,700 

5 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค านวณ 
- นิเทศออนไลน์ให๎ครูผู๎สอนกรอกข๎อมูลตามแบบนิเทศ 
- สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  
- จัดท ารูปเลํม / เกียรติบัตร 
- ประชุมสรุปงาน AAR ครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณ 
คําอาหารกลางวัน, อาหารวําง และเครื่องดื่ม  
คณะท างาน 60 คน 1 วัน (60 คน X 190 บ. X 1 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11,400 

 
 
 
 

1,800 
 
 

 
 
 
 

1,800 
 
 

11,400 
รวมทั้งสิ้น 57,000 82,210 190,800 333,010 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ร๎อยละ 80 ของผู๎บริหารได๎รับการพัฒนาจนเกิด
ความเข๎าใจในการสํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูผู๎สอนได๎
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณได๎อยํางมี
คุณภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์ 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน์ 

2. ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณได๎อยํางมี
คุณภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์ 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน์ 

2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1  มี
ทักษะความรู๎ด๎านวิทยาการค านวณ สามารถคิด 
วิเคราะห์ แก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ ตลอดจนใช๎
เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 

- แขํงขันทักษะ 
- ท าแบบประเมิน 
- ประเมินการคิด 
วิเคราะห์ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบประเมินการคิด 
วิเคราะห์ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู๎บริหารโรงเรียนมีความเข๎าใจและเกิดทักษะ สามารถสํงเสริมและสนับสนุนครูด๎านวิชาวิทยาการ 
ค านวณอยํางได๎อยํางเต็มศักยภาพ 

7.2 ครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณชํวงชั้นที่ 1 มีทักษะการจัดเรียนรู๎ด๎านวิทยาการค านวณให๎กับผู๎เรียนได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
   7.3 ครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณชํวงชั้นที่ 2 และ 3 มีทักษะการจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ 
“Coding และ Computing Science” ที่สํงเสริมผู๎เรียนด๎านการพัฒนาทักษะการคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม
ผํานการออกแบบและประดิษฐ์หุํนยนต์ตามการจัดการเรียนรู๎แบบ STEM 

7.4 นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1 ทุกคน เกิดองค์ความรู๎ด๎านวิชาวิทยาการค านวณ น าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณภาพ 

7.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีเวที เพ่ือพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนตัวแทนเข๎า
แขํงขันทางเทคโนโลยีระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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โครงการ  การเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนเพ่ือรับการประเมิน PISA 2021  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการเรียนรู๎เรื่องการอําน

(Reading Literacy) 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.6  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการเรียนรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ 
   (Mathematicai Ltteracy) 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.7  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการเรียนรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์

(Scientific Literacy) 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.12 ร๎อยละ 60 ของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นมีสมรรถนะการเรียนรู๎เรื่องการอําน 

ตั้งแตํระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ2) ตามแนวทางประเมิน PISA 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
ระยะเวลาด้าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2561  – 31 กันยายน 256๒ 
งบประมาณ  70,000 บาท 
 

1.หลักการและเหตุผล 
การสอบ PISA เป็นการจัดทดสอบความสามารถในด๎าน ‘การรู๎เรื่อง’ (Competency) ของนักเรียน

อายุ 15 ปีจากประเทศตํางๆ ทั่วโลก จัดทดสอบโดยองค์การเพ่ือความรํวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ข๎อสอบ PISA จะประเมิน 
‘การรู๎เรื่อง’ ใน 3 ด๎านหลัก ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอําน โดยที่ไมํได๎อ๎างอิงกับเนื้อหาหรือ
หลักสูตรใดๆ เป็นการเฉพาะสาเหตุที่เลือกนักเรียนในชํวงอายุ 15 ปี เพราะเป็นกลุํมที่สิ้นสุดการศึกษาภาคบังคับ
และจะต๎องออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน คุณภาพของนักเรียนในกลุํมนี้จึงเป็นตัวบํงชี้ถึงคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคต 

การสอบ PISA เริ่มต๎นขึ้นในปี 2000 และจัดสอบทุก 3 ปี การสอบครั้งลําสุดในปี 201๘  มีจ านวน
ประเทศที่เข๎ารํวมเพ่ิมขึ้นจาก 43 ประเทศ (นักเรียน 256,000 คน) ในครั้งแรก เป็น 72 ประเทศ (นักเรียน 
510,000 คน) ในครั้งลําสุด ถือวําเป็นการประเมินทักษะความรู๎ความสามารถของนักเรียนที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลก 
ประเทศไทยนับเป็นประเทศในกลุํมแรกๆ ที่เข๎ารํวมการสอบ PISA ทุกรอบตลอดชํวง 15 ปีที่ผํานมา 
เนื่องจากนานาชาติถือวํา PISA เป็นข๎อสอบที่มีคุณภาพและมีนักเรียนจ านวนมากจากทั่วโลกเข๎ารํวมทดสอบ      
ผลการสอบจึงเป็นดัชนีบํงบอกคุณภาพทางการศึกษาที่นําเชื่อถืออันหนึ่ง ดังจะเห็นได๎จากหนํวยงานจัดอันดับ
ความสามารถในการแขํงขันตํางๆ เชํน World Competitiveness Center (IMD) หรือ World Economic 
Forum (WEF) ล๎วนใช๎ผลสอบ PISA เป็นสํวนหนึ่งของการประเมินอันดับความสามารถในการแขํงขันด๎าน
ทรัพยากรของประเทศตํางๆ  

 ส าหรับประเทศไทย ในแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดต๎ั้งเปูาหมายให๎เด็กไทยมีคะแนน 
PISA อยูํในระดับมาตรฐานสากลหรือระดับคําเฉลี่ยของประเทศ OECD ให๎ได๎นับวันสังคมโลกยิ่งให๎ความสนใจตํอ
ผลสอบ PISA มากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยเองก็เชํนกัน แตํบํอยครั้งผู๎บริหารการศึกษาไทยมักออกมาให๎ความเห็นที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลสอบ PISA อาจเป็นเพราะ ‘ผู๎ใหญํ’ ในแวดวงการศึกษา ไมํมีเวลาวิเคราะห์ท า
ความเข๎าใจข๎อมูล PISA อยํางลึกซึ้ง  

 

http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     123 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
จากหลักการและเหตุผลข๎างต๎น ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เล็ งเห็น

ความส าคัญของคุณภาพผู๎เรียนเพื่อเทียบกับอารยประเทศ  จึงด าเนินการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียน เพื่อรับการประเมิน 
PISA 2021 

 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนา ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนขยายโอกาสส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต สามารถออกข๎อสอบ PISA บูรณาการสอบวัดและประเมินผล ได๎ 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ด๎านการรู๎เรื่องการอําน การรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ และ

การรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 ครูผู๎สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน   108  คน และนักเรียน ม1-3 จ านวน 550  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 ครูผู๎สอนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1-3 โรงเรียนขยายโอกาส ได๎รับการพัฒนาการออกข๎อสอบ PISA 
      3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 สามารถท าข๎อสอบการคิดวิเคราะห์แนวข๎อสอบ PISA 

 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการการเตรียมความ
พร๎อมผู๎เรียนเพ่ือรับการประเมิน PISA 2021 

กุมภาพันธ์ 2562 นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
 

2. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการฝึกออกข๎อสอบ PISA 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีนาคม 2562 นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 

3. นิเทศ ติดตาม การใช๎ข๎อสอบแนว PISA บูรณาการ
กับการวัดและประเมินผล 

มิถุนายน-กันยายน 
2562 

นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 

4. สรุป รายงานผล การด าเนินงานตามโครงการ กันยายน 2561 นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
 

5.งบประมาณ  งบด้าเนินเนนิงาน งานพัฒนาคุณภาพ จา้นวน 70,000  บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการกาเตรียม
ความพร๎อมผู๎เรียนเพ่ือรับการประเมิน PISA  
1.1 คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม 
(15X35บาท)  จ านวน 1 มื้อ 

  
 

525 

 525 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

2. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการฝึกออกข๎อสอบ PISA 
2.1คําอาหารวําง เครื่องดื่มและอาหาร 
กลางวัน 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูผู๎สอน 
จ านวน 45 คน 2 วัน 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู๎สอน 
จ านวน 45 คน 2 วัน 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู๎สอน 
จ านวน 45 คน 2 วัน 
2.2 คําท าแผํน CD 
2.3 คําถํายเอกสาร และเข๎าเลํม 
2.4 คําวิทยากร 3วัน วันละ 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 

17,100 
 

17,100 
 

17,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
3,000 

 

66,300 

3. นิเทศ ติดตาม การใช๎ข๎อสอบแนว PISA บูรณาการ
รับการวัดและประเมินผล 
-คําเบี้ยเลี้ยง 6 วัน 2 คน 

 
 

1,440 

 
 

 

 1,440 

4. สรุป รายงานผล การด าเนินงานตามโครงการ 
-คําถํายเอกสารเช๎าเลํม  

   
 

1,735 

1,735 

 รวม 11,440 51,825 6,735 70,000 
 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1.ร๎อยละ 100 ของ  ครู ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได๎รับ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกออกข๎อสอบ PISA บูรณาการ
กับการวัดและประเมินผล 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2.ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษา ได๎ฝึกท าข๎อสอบ
คิดวิเคราะห์ ตามแนว PISA  

การท าข๎อสอบ PISA ที่จัดท าขึ้น ข๎อสอบ  PISA  

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนขยายโอกาสส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถ
ออกข๎อสอบ PISA บูรณาการสอบวัดและประเมินผล ได๎ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ จากการท าข๎อสอบ PISA 
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โครงการ  สํงเสริมการเรํงรัดพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 
นโยบายที่   2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  2.3.6        ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ 
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี
ระยะเวลาด้าเนินการ พ.ย. 2561 – มีนาคม 2562 
งบประมาณ  69,745  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคม และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
คุณภาพการศึกษาเป็นเปูาหมายส าคัญของการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตแตํ
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 2560 พบวํา  ผลการทดสอบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอยูํในระดับที่ไมํนําพอใจ คือมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
และ ต่ ากวําร๎อยละ 50  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน สํงเสริม ให๎โรงเรียนได๎ด าเนินการเพ่ือพัฒนา
นักเรียนทุกคนให๎มีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร    การกระตุ๎น สํงเสริมให๎สถานศึกษาเรํงรัดพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา   การพัฒนาครูผู๎สอนคณิตศาสตร์ให๎มี
ความสามารถในการฝึกให๎ผู๎เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)   การประกวดผลงานที่ประสบผลส าเร็จด๎าน
การพัฒนาทักษะการคิดค านวณ /  แก๎โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    และการแขํงขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน  เป็นปัจจัยในการสนับสนุน สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ เนื่องจากครูผู๎สอนเป็นผู๎ปฏิบัติโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์สูํการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการ
เรํงรัดพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนให๎สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถในการใช๎หลักสูตรกลุํมสาระคณิตศาสตร์ สามารถจัดการ 

เรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
3. เพื่อสํงเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให๎เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

  1.  ครูผู๎สอนสาระคณิตศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 48 โรงเรียนๆ ละ 2 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการเรํงรัดพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ
ด๎วยกิจกรรมตํางๆ อยํางตํอเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล๎องกับความแตกตําง 
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ของนักเรียน    เชํน ให๎นักเรียนทํองสูตรคูณ  ฝึกให๎นักเรียนคิดในใจ  ฝึกคิดเลขเร็วโดยใช๎แบบฝึก เทคนิคคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต)  เกมคณิตศาสตร์ตํางๆ  สํงผลให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนคณิตศาสตร์  

2. ครูผู๎สอนของโรงเรียนในสังกัดที่เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการฝึกให๎ผู๎เรียนคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)    และการแขํงขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนพึงพอใจการเข๎ารํวม
กิจกรรมฯ  อยูํในระดับมาก – มากที่สุด 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชุมปฏิบัติการขยายผลการน าเทคนิค 
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ไปใช๎ใน
สถานศึกษา 

พ.ย. 2561 นางฐาสสิร์  นวิชญ์
ญาณสุธี 

 1.1 แจ๎งก าหนดการ/ประชุมวิทยากร พ.ย. 2561 นางฐาสสิร์  นวิชญ์
ญาณสุธี 

 1.2 ด าเนินการประชุมปฏิบัติการฯ พ.ย. 2561 นางฐาสสิร์  นวิชญ์
ญาณสุธี 

2. นิเทศ  ก ากับ ติดตามโครงการ ก.พ.  2562 นางฐาสสิร์  นวิชญ์
ญาณสุธี 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ มี.ค.  2562 นางฐาสสิร์  นวิชญ์
ญาณสุธี 

5.  งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน    69,745บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. ประชุมเตรียมการของวิทยากรและคณะท างาน 
1.อาหารวํางและเครื่องดื่มจ านวน 15 คนๆละ 35 บาท 

 
- 

 
525 

 
- 

 
525 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการผู๎เข๎ารับการพัฒนาและผู๎เกี่ยวข๎อง 
100 คน ๆละ 190 บาท  3 วัน เป็นเงิน 
1. คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  จ านวน 100 คนๆละ 35 
บาท วันละ 2 มื้อ  2  วัน  เป็นเงิน 
2. คําอาหารกลางวัน จ านวน 100 คนๆ 120 บาท วันละ 
1 มื้อ  2 วัน เป็นเงิน  

 
 
 

- 

 
 
 
14,000 
 
24,000 

 
 
 

- 

38,000 

3. คําวิทยากร 3  คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 วัน  10,800 - - 10,800 
4. คําวัสดุ 

1. กระดาษบรู๏ฟ,ปากกาเคมี,แปรงลบกระดาน 
2. เอกสารการอบรมจ านวน 100 ชุด 

 
- 
 

 
- 

 
500 

10,000 

10,500 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

5. คําใช๎สถานที่ในการอบรม - 3,000 - 3,000 
6. นิเทศ  ก ากับ ติดตามโครงการ 

1. คําเบี้ยเลี้ยง  วันละ 120 บาท จ านวน 16 วัน 
2. คําน้ ามันเชื้อเพลิง  

 
 

1,920 
 

 
 
 

3,000 

 
 
- 

4,920 

7. สรุปรายงานผลโครงการ 
- จัดท าเลํมเอกสาร 5 เลํม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

2,000 

 รวม 12,720 44,525 12,500 69,745 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 1. ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา 
ในสังกัดได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการ
ฝึกให๎ผู๎เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)   
2. สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการเรํงรัดพัฒนา 
คุณภาพผู๎เรียนด๎านการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ 
ด๎วยกิจกรรมตํางๆ อยํางตํอเนื่อง และสม่ าเสมอ เพ่ือ 
พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล๎องกับ 
ความแตกตํางของนักเรียน  
3. ครูผู๎สอนของโรงเรียนในสังกัด 
ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการฝึก 
ให๎ผู๎เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)    และ 
การแขํงขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
พึงพอใจการเข๎ารํวมกิจกรรมฯ อยูํในระดับมาก–มากที่สุด 

    -ส ารวจ 
 
 
 
- ประเมิน 
   การจัดกิจกรรม   
 
 
- ประเมิน 

- แบบส ารวจ 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจออนไลน์ 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          ครูผู๎สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด าเนินการเรํงรัดพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   และมีผลงานที่ประสบผลส าเร็จด๎านการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ / แก๎โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนคณิตศาสตร์ และได๎รับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล๎องกับ
ความแตกตํางของนักเรียนอยํางเต็มศักยภาพ  สํงผลให๎คําเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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โครงการ English for All of Phuket Primary Educational Service Area Ofiice’ s School. 
   (English for All PK.) 
นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.8           ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี ๓ ได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
ระยะเวลาด้าเนินการ     เมษายน – กันยายน  2562                                                                 
งบประมาณ                 40,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
English for All เกิดจากแนวคิดการให๎โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกํเด็กไทย เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในโครงการ English for All โดยวางเปูาหมายให๎เด็กไทยทุกคนที่เข๎ารํวมโครงการ 
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษได๎ในระดับดี ภายใน 10 ปี จากนั้นได๎น าแนวคิดสูํการทดลอง บนฐานความเชื่อวํา เด็กต๎อง
เรียนภาษาอังกฤษตั้งแตํยังเล็ก ๆ จึงจะสามารถพัฒนาได๎ พร๎อมมีเงื่อนไขหลักในการด าเนินโครงการ English for 
All คือ ต๎องเริ่มเรียนแตํเล็ก ยิ่งเล็กยิ่งดี, เน๎นการสอนให๎สื่อสารได๎, ครูต๎องพูดได๎จริง, ต๎องมีเวลาเรียนที่เพียงพอ 
และต๎องมีสภาพแวดล๎อมการเรียนภาษา ตลอดจนปรับระบบการสอบและการวัดผลเน๎นเรื่องการสื่อสารด๎วย ซึ่ง
โครงการ English for All มีความแตกตํางจาก English Program ในโรงเรียนขนาดใหญํที่มีชื่อเสียงเป็นอยํางมาก 
เพราะโครงการนี้เลือกท่ีจะเปิดโอกาสให๎เด็กด๎อยโอกาส ขาดโอกาส หรืออยูํในครอบครัวที่มีฐานะไมํดีนัก ให๎ได๎เรียน
ภาษาอังกฤษจากครูเจ๎าของภาษาหรือครูตํางชาติ  

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กลําววํา หากเราจะปฏิรูปการศึกษา แตํยังไมํสามารถยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศได๎ การปฏิรูปนั้นก็ถือวําล๎มเหลว ดังนั้น โครงการ English for All ถือวําเป็น
โครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ สิ่ง
ส าคัญคือเป็นโครงการที่ชํวยลดความเหลื่อมล้ าด๎านการศึกษาอยํางแท๎จริง เพราะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกระดับได๎
เข๎าถึงการศึกษาอยํางเทําเทียม และชํวยสร๎างศักยภาพในการแขํงขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได๎ชัดเจนคือ เมื่อเด็ก
สามารถสื่อสารหรือเรียนภาษาอังกฤษได๎ดี ก็จะมีความสุขกับการเรียน และเมื่อไปเรียนวิชาอ่ืนก็จะน าความคิดและ
ทัศนคติแบบเดียวกันไปใช๎ ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด๎วย1  

ข๎างต๎นเห็นได๎วํา English for All เป็นโครงการที่จะชํวยสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนของนักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดทํองเที่ยว จึงจัดท าโครงการ English for All ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาครู โรงเรียนบ๎านสาคู และโรงเรียนบ๎านในทอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต    

2.2 เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ๎านสาคูและโรงเรียนบ๎านในทอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

                                                           
1 กลุํมประชาสัมพันธ์ ส านักงานรัฐมนตรี.(2561). English for All. [online].เข๎าถึงได ๎

http://www1.obec.go.th/news/90491 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ครูผู๎สอนโรงเรียนบ๎านสาคู และโรงเรียนบ๎านในทอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต  
    3.1.2 นักเรียน โรงเรียนบ๎านสาคู และโรงเรียนบ๎านในทอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต   
3.2 เชิงคุณภาพ 

.     3.2.1 ครูผู๎สอนโรงเรียนบ๎านสาคู และโรงเรียนบ๎านในทอนมีความรู๎ และทักษะ การสอนภาษาอังกฤษ 
    3.2.2 นักเรียน โรงเรียนบ๎านสาคู และโรงเรียนบ๎านในทอนสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามวัย 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โรงเรียนประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

English for All  
เมษายน นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 

2 ศึกษาดูโรงเรียนแกนน า (โรงเรยีนวัดโพธิ์เสด็จ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ) 

กรกฎาคม นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 

3 โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามโครงการ ฯ เมษายน –กันยายน นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 
4 คณะท างานออก นิเทศ ติดตาม  มิถุนายน-กันยายน นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 
5 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน นางอ าไพวิทย์  จุํงพิวัฒน์ 
5. งบประมาณ ด้าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน  40,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. โรงเรียนประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
English for All 

   700 

 1.1  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (20 x35)  700   
2 ศึกษาดูโรงเรียนแกนน า (โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ) 
2.1 คําเชํารถตู๎ จ านวน 2 คัน 2 วัน  
2.2 คําที่พัก จ านวน 20 คน  
2.3 คําเบี้ยเลี้ยง (20 x 240) 

 
 
 
 

 
 

14,000 
12,000 
4,800 

 
 
 
 

30,800 

3 โรงเรียนด าเนนิการตามโครงการ ฯ - - - - 
4 4.1 คณะท างานออก นิเทศ ติดตาม  

คําเบี้ยเลี้ยง (10 x 120) 3 วัน 
4.2 คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 

3,600  
 
 

 
 

2,900 

6,500 

5 สรุปผลการด าเนินงาน 
5.1 คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 

   
2,000 

2,000 

รวม 3,600 31,500 4,900 40,000 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     130 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปรมิาณ 
    6.1.1 ครูทั้งหมด โรงเรียนบ๎านในทอน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎รับการพัฒนาโดยการศึกษาดู
งาน 
    6.1.2 นักเรียน โรงเรียนบ๎านในทอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

 
นิเทศติดตาม
ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ร๎อยละ 100 ของครูโรงเรียนบ๎านสาคู และโรงเรียนบ๎าน
ในทอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมี
ความรู๎ และทักษะ การสอนภาษาอังก 
    6.2 2 ร๎อยละ 100 ชองนักเรียนโรงเรียนบ๎านสาคูและ โรงเรียน
บ๎านในทอนมีความสามารถในภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ครูมีความรู๎ และทักษะ การสอนภาษาอังกฤษ 

    7.2 นักเรียน  โรงเรียนบ๎านสาคูและโรงเรียนบ๎านในทอนมีความสามารถในภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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โครงการ   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางภาษาประเทศ 
     รายวิชาภาษาอังกฤษ  
นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.8   ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได๎อยํางมี 
                                 ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.17  ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมท่ีสํงเสริมสนับสนุน 

 ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
ระยะเวลาด้าเนินการ  เมษายน –กันยายน 2562 
งบประมาณ   51,000 บาท 
 

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได๎ก าหนด

จุดมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ไว๎วําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต๎องเน๎นกระบวนการเรียนการสอนซึ่งถือวํา
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคนในชาติให๎มีคุณภาพ ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่
เสริมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุํงสนับสนุน
ความสามารถของครูให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนอยํางแท๎จริง เพ่ือให๎
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นไปอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต๎องมีการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

อีกท้ังกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญ
เป็นอยําง ยิ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารทั่วโลก ดังนั้นควรมีการนิเทศติดตามอยํางกัลญาณมิตรอยํางจริงจังเพ่ือ
เป็นการเสริม แรง และรํวมแก๎ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือคุณภาพนักเรียนอยําง
สูงสุดจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางประเทศรายวิชาอังกฤษ  

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 48 โรงเรียน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย

การนิเทศติดตาม  

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 
1. วางแผน การนิเทศ ติดตาม ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ 

และท า Road map 

เมษายน 2562 นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
 

2. ออกการนิเทศ ติดตาม ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ
จ านวน 48 โรงเรียน 

พฤษภาคม  2562- 
กันยายน 2562 

นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กิจกรรม Best Practice กันยายน 2562 นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
5. สรุป และรายงานผล โครงการ กันยายน 2562 นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 

 

5.งบประมาณ งบด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน   51,000  บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. วางแผน การนิเทศ ติดตาม ครผูู๎สอนภาษาอังกฤษ และ
ท า Road map 
-ประชุมวางแผนการนิเทศ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
15 คน 
-แบบนิเทศ 

  
 

525 

 
 
 
 

2,000 

2,525 

2. คณะออกการนิเทศ ติดตาม ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ 
-คําเบ้ียงเลี้ยง 4X120 จ านวน 12 วัน 

 
5,760 

 
 

 
 

5,760 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กิจกรรม Best Practice 
-ประชุมวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ อาหาร
วํางและเครื่องดื่ม 20 คน 
-คัดเลือก Best Practice ระดับเครือขําย 
อาหารวํางเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 8 เครือขําย 
(6X190) 
-น าเสนอ Best practice ของกลุมํเครือขาํย  
อาหารวํางเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 60X190 
-กรอบเกียรติบัตร 
-คําเชําห๎องประชุม 
-คําวัสดุอุปกรณ์ 

  
700 

 
9,120 

 
 

11,400 
 
 

2,000 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

40,220 

5. สรุป และรายงานผล โครงการ 
-คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม  

  2,495 
 

2,495 
 

 รวม 57,60 35,745 9,495 51,000 
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6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1 .ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษได๎รับการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษที่การเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ 
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โครงการ  พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET) 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.11     ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
         มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และนายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาด้าเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  313,100 บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีหน๎าที่รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
สนับสนุนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ใช๎ความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอยําง
เต็มความสามารถ  โดยก าหนดให๎ทุกโรงเรียนด าเนินการจัดสอบ Pre O-Net ให๎กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมส าหรับการประเมินในระดับตําง ๆ เพ่ือน าผล
การประเมินที่ได๎เป็นข๎อมูลส าคัญท่ีสะท๎อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นตัวบํงชี้
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการวัด         
และประเมินผลเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET) เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีทักษะด๎านกระบวนการด๎านการ
วัดและประเมินผล, การวิเคราะห์ข๎อสอบมาตรฐานเพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มีความพร๎อม ตัวชี้วัด,ผู๎เรียนระดับชั้น
ตํางๆ เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการแก๎ไข ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเรํงดํวน ในการที่จะยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํอไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกคนได๎รับการประเมิน

ด๎วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ  
2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนด๎านการวิเคราะห์ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
2.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ตเพ่ือน าไปปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนด๎วยที่พบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน  
2.4 เพ่ือพัฒนาและสํงเสริมระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนให๎มีคุณภาพตามบริบทของ

สถานศึกษา 
2.5 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกคนได๎รับการประเมิน 

2) ครูผู๎สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวิชาที่สอบ O-NET ชํวงชั้นละ 1 คน รวม 60 คน 
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                 3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
                 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได๎ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ  O-NET  

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกคนได๎รับการประเมินด๎วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ 
2) ครูผู๎สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวิชาที่สอบ O-NET มีทักษะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 

แก๎ไขปัญหาในการสอบ O-NET ของนักเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ 
                 3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีระบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

      4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ O-NET เพ่ือเป็นข๎อมูลในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
                 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา(O-NET)  ให๎ครูวิชาการเพื่อศึกษาข๎อมูล
พื้นฐานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช๎ผลการสอบ O-NET ปี
การศึกษา 2560 วิเคราะห์ตัวชี้วัดท่ีต๎องปรับปรุงเรํงดํวน และผล การ
ประเมินอํานเขียนได๎ จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ . จัดกลุํมโรงเรียน
ตามระดับคุณภาพ ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 48 โรงเรียน 
ออกเป็น 3 กลุํม คุณภาพ                                                    
1.1 กลุํมคุณภาพสูง จ านวน 10 โรงเรียน เป็นกลุํมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยร๎อย
ละ รวม 5 กลุํมสาระเรียง 10 ล าดับแรก 
1.2 กลุํมคุณภาพต่ า จ านวน 10 โรงเรียน เป็นกลุํมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยร๎อย
ละ รวม 5 กลุํมสาระต่ า 10 ล าดับสุดท๎าย  

 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 2561 
–  

ธ.ค. 2561 

 
 
 
 
 
นางมาลัยพร รัตนดิลก 
 ณ ภูเก็ต 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 

 
 

 1.3 กลุํมคุณภาพพอใช๎ จ านวน 28 โรงเรียน เป็นกลุํมท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
ร๎อยละ รวม 5 กลุํมสาระรองจาก 10 ล าดับแรก และมากกวํา 10 
ล าดับสุดท๎าย 
 2. แตํงตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูทุกกลุํมสาระหลัก เพื่อหาแนวทางรํวมในการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผลการทดสอบ O-NET และผลการประเมิน
การอํานออกเขียนได๎ของสถานศึกษา 
2.1 จัดท าค าสั่งแตํงต้ังคณะท างาน 
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการ/ครูผู๎สอนในระดับชั้น ป.6, ม.3 

  

พ.ย. 2561 
 
 
–  

ธ.ค. 2561 
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม PLC ยกระดับคุณภาพ 
  ให๎แตํละกลุํมเครือขํายไปขยายผล 9 กลุํมเครือขําย โดยจัดกลุํม
โรงเรียนตามคุณภาพ 3 กลุํม และให๎ครูผู๎สอนในกลุํมสาระท่ีประสบ
ความส าเร็จน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
กลุํมเครือขํายดังนี้ 

1. เครือขํายวัดเทพกระษัตรี 
2. เครือขํายกะท๎ู 
3. เครือขํายปุาคลอก 
4. เครือขํายพรหมเทพ 
5. เครือขํายเกาะแก๎ว-รัษฏา 
6. เครือขํายภักดีภูธร 
7. เครือขํายวิชิต 
8. เครือขํายศรีสนุทร 
9. เครือขํายมัธยม สพป.ภูเก็ต 

- นิเทศ ติดตาม 
- ประเมินผล /สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ธ.ค.  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 
นางมาลัยพร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 

3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
3.1 มอบเกียรติบัตรชื่นชมยกยํองเชิดชูเกียรติให๎กับครูผู๎สอนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยร๎อยละแตํละกลุํมสาระสูงกวําระดับประเทศ และ
โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระสูงกวําระดับประเทศ ในการ
สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

 
 

พ.ค. 2562 
 

 
 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต 

5. งบประมาณ งบด้าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 313,100 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย รวม 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวัดและ

ประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา(O-NET)  
- จัดท าค าสั่งแตํงต้ังคณะท างาน 
-    ประชุมทีมวิทยากร คําอาหารกลางวัน , 

อาหารวําง+เครื่องดื่ม  (10 คน X 190 บาท X 1 วัน) 
- คูํมือ/เอกสารประกอบการอบรม/เกียรติบัตร 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการ/ครูผู๎สอน 

ในระดับชั้น ป.6, ม.3 ชํวงชั้นละ 1 คน 48 โรง 
คําอาหารกลางวัน+อาหารวํางและเครื่องดื่ม 

(70 คน X 190 บาท X 2 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,900 
 
 
 
 

26,600 

 
 
 
 
 

8,000 

 
 
 
 

1,900 
8,000 

 
 
 

26,600 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย รวม 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
 -คําตอบแทนวิทยากร (2 วัน) 7,200   7,200 
2 2.1 กิจกรรม PLC ยกระดับคุณภาพ 

  ให๎แตํละกลุํมเครือขํายไปขยายผล 9 กลุํมเครือขําย 
โดยจัดกลุํมโรงเรียนตามคุณภาพ 3 กลุํม และให๎
ครูผู๎สอนในกลุํมสาระที่ประสบความส าเร็จน าเสนอ 
แนวทางการจัดการศึกษาเ พ่ือยกระดับคุณภาพ       
กลุํมเครือขําย ดังนี้ 

1. เครือขํายเทพกระษัตรี 
2. เครือขํายกะทู๎ 
3. เครือขํายปุาคลอก 
4. เครือขํายพรหมเทพ 
5. เครือขํายเกาะแก๎ว-รัษฏา 
6. เครือขํายภักดีภูธร 
7. เครือขํายวิชิต 
8. เครือขํายศรีสนุทร 
9. เครือขํายมัธยม สพป.ภูเก็ต 

2.2 นิเทศ ติดตาม 
 - คําเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศติดตาม 5 คน 9 วัน 
   (5 คน X 120 บ. X 9 วัน) 
2.3 สรุป/รายผลการด าเนินงาน    
 - จัดซื้อวัสดุเพ่ือท ารายงานเป็นรูปเลํม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,400 

 
 
 
 
 
 

20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
40,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

10,000 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
50,000 

 
5,400 

 
 

2,000 

3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
   3.1 มอบเกียรติบัตรชื่นชมยกยํองเชิดชูเกียรติให๎กับ
ครูผู๎สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละแตํละกลุํมสาระสูงกวํา
ระดับประเทศ และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 
สาระ สู งกวําระดับประเทศ ในการสอบ O-NET 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
  3.2 คําเกียรติบัตร พร๎อมกรอบ (60X200) 

   
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,000 
รวมทั้งสิ้น 12,200 228,500 72,000 313,100 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวํา 
ร๎อยละ 5 ในแตํละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา 

- ท าข๎อสอบ ข๎อสอบ Pre O-NET 
ข๎อสอบ O-NET 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกคนได๎รับการประเมินด๎วย
เครื่องมือที่มีคุณภาพ  
          7.2 ครูผู๎สอนมีทักษะด๎านการวิเคราะห์ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

7.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตเพ่ือน าไปปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนด๎วยที่พบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน  
          7.4 สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่มีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 
          7.5 สถานศึกษาได๎รับนิเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ                    สํงเสริมนักเรียนค๎นพบตนเองเพ่ือการศึกษาตํอและอาชีพ 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1   ร๎อยละของผู๎เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2   ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอ 

  การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางกัลยกร  กาชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  54,500  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดให๎กิจกรรมแนะแนวเป็น สํวน
หนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ที่มุํงเน๎นการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง รักและเห็นคุณคําในตนเองและ
ผู๎อ่ืน รู๎จักพ่ึงตนเอง มีทักษะแสวงหาความรู๎และข๎อมูลสารสนเทศน ามาใช๎ในการวางแผนการเรียน  การประกอบ
อาชีพ  การด าเนินชีวิตและสังคม  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขมีเจตคติที่ดี
ตํออาชีพสุจริต มีคํานิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งการให๎บริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนว ก าหนดให๎ครูทุกคนต๎องท า
หน๎าที่แนะแนว ให๎ค าปรึกษาด๎านชีวิต การศึกษา การพัฒนาตนเองสูํโลกอาชีพและการมีงานท า การพัฒนา
บุคลากรที่เก่ียวข๎อง อันได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอน บุคลากรผู๎รับผิดชอบงานแนะแนว ให๎มีความรู๎  ความ
เข๎าใจในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบปฏิบัติงาน
แนะแนวให๎มีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจส าคัญที่ต๎องด าเนินการ 

มติคณะรัฐมนตรีด๎านการแนะแนว เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2558 ให๎ด าเนินการให๎นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต๎องได๎รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพกํอนส าเร็จ 
การศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ๎วนทุกขั้นตอน และก าหนดเป็นเปูาหมายและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาด๎วย ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติ และสร๎างความเข๎มแข็งด๎านงานแนะแนว
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงจัดท าโครงการ 
สํงเสริมนักเรียนค๎นพบตนเองเพ่ือการศึกษาตํอและอาชีพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการแนะแนวการศึกษาด๎านอาชีพ ส าหรับใช๎เป็นแนวทางในการเลือกศึกษา

ตํอหรือประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสมกับตนเอง และสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีโลกทัศน์ด๎านอาชีพที่กว๎างไกล สามารถพัฒนาตนเองให๎มีความพร๎อมกํอนเข๎าสูํ

ตลาดแรงงาน 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูแนะแนว/ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถแนะ

แนวการศึกษาและอาชีพตามกระบวนการแนะแนวครบวงจร 
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3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 

3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ได๎รับ 
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยํางตํอเนื่องและทั่วถึง 
    3.1.2 ครูแนะแนว/ครูผู๎รับผิดชอบงานแนะแนว ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาทุกแหํง ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาได๎ครบ
วงจร 

3.2  เชิงคุณภาพ 
                       3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนสามารถเลือก
ศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎ตรงตามความรู๎ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
    3.2.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือเตรียมผู๎เรียนกํอน
เข๎าสูํตลาดแรงงาน 

4.  กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             

การด้าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ  ม.ค. – ก.พ. 2562 นางกัลยกร  กาชัย 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว/ครูผู๎รับผิดชอบงานแนะแนว ต.ค. - ก.พ. 2562 นางกัลยกร  กาชัย 
3 สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. 2562 นางกัลยกร  กาชัย 

5.  งบประมาณ งบด้าเนินงาน จ้านวน 58,000 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎จําย   
     งบประมาณดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 

งบประมาณ 
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสดุ 

1 กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ จัดมหกรรม เปิดโลกสัมมาชีพ  
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (700 คน x 35 บาท)  

 
- 

 
24,500 

 

 
- 
 

 
24,500 

 
2 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/ครูผู๎รับผิดชอบ   
งานแนะแนว 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
     (65 คน  X 190 บาท X 1 วัน)     
-คําตอบแทนวิทยากร 6 ชม. X 600 บาท X 3 คน  
-ตําวัสดุ 
 

 
 

- 
 

10,800 

 
 

12,350 
 

- 

 
 
 
 

- 
6,850 

 
 

12,350 
 

10,800 
6,850 

 รวมทั้งสิ้น 10,800 36,850 6,850 54,500 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     141 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ             
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ได๎รับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพอยํางตํอเนื่องและทั่วถึง 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

2. ร๎อยละ 90 ของครูแนะแนว/ครูที่รับผิดชอบงาน
แนะแนวสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพเพ่ือเตรียมผู๎เรียนกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎ 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน/แบบรายงาน 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อเตรียมผู๎เรียนกํอนเข๎าสูํ 

ตลาดแรงงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
7.2 นักเรียนได๎รู๎จักตน รักงาน และมีความพร๎อมในการมองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตํอ 
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โครงการ  “เรียนรู๎ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
นโยบายที่ 2                 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2.5.1              ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                สิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 2.5.3              ทกุสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายโลก เพ่ือการพัฒนา อยําง 
                                ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
ลักษณะงาน/โครงการ  ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ระยะเวลาด้าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ      34,000  บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎น า “ศาสตร์พระราชาสูํการปฏิบัติอยําง
ยั่งยืน” ใน การพัฒนาเศรษฐกิจสูํยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมท้ังการพัฒนาประเทศเพื่อก๎าวเข๎าสูํสังคมโลกท้ังในระดับ
ภูมิภาค และในระดับโลก โดยน๎อมน าพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีให๎ 
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อไมํให๎เกิดความขัดแย๎งในพื้นท่ี 
ประชาชนมีสํวนรํวม และได๎ประโยชน์จากการพัฒนาอยําง แท๎จริง ให๎มีความ อยูํดี กินดีและได๎เชื่อมโยง “ศาสตร์
พระราชา”ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเปูาหมายการ  พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs - Sustainable 
Development Goals) จนประสบความส าเร็จในการสร๎างความตระหนักและการ ยอมรับในเวทีระหวํางประเทศใน
ระดับหน่ึง ยกตัวอยําง (1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อแก๎ปัญหาการขาดน้ ากิน และน้ าใช๎การขาดท่ีดินท า
กิน ซึ่งมีการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีอยํางงําย (2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหาร กลางวันแบบยั่งยืน 
ให๎เด็กนักเรียนทุกคนน าไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพท าการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก (3) โรงเรียนพระ ดาบส จัดให๎
มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุํงให๎สามารถน าไปประกอบอาชีพได๎จริง เสริมด๎วยทักษะชีวิต ให๎สามารถด ารงตน ได๎
อยํางเหมาะสม (4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ า ลดกลิ่น น้ าไมํเนําเสีย เป็นท่ีอยูํอาศัยของสัตว์
น้ าได๎ (5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จ ากัด ด าเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชารัฐ”ท่ีไมํ
มุํงเน๎นผลก าไร จากการประกอบการ ฯลฯ  
              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะเป็นหนํวยงานหลักในการพัฒนาคนและสร๎าง
เยาวชนให๎มีคุณภาพของประเทศ โรงเรียนสถานศึกษาได๎ตระหนักและเห็นคุณคําในภารกิจตามหลักปรัชญาดังกลําว จึง
มีนโยบายขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสูํการปฏิบัติอยํางยั่งยืนสูํสถานศึกษาท่ีจะสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ตามรอยพระ
ยุคลบาท เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยอัญเชิญมาใช๎เป็นหลักในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได๎ โดยใช๎
หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันท่ีดีในตัว มีคุณธรรมก ากับความรู๎เป็นก รอบในการ
ด ารงชีวิต และเป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสมกับบทบาทภารกิจของแตํละบุคคล และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการด ารงชีวิตให๎อยูํบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสูํการปรับแนวทางการพัฒนา โดยน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช๎คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงความรํวมมือระหวํางสถาบัน การศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
และองค์กรภาคสํวนตําง ๆ    ให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของ 
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การปฏิรูปการศึกษาจึงได๎ก าหนดให๎มีโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา เพื่อให๎มี
การใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล๎อม  
  2.2 เพ่ือพัฒนาให๎ทุกคนในสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การด ารงชีวิต อยํางยั่งยืน 
3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน 
      3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาทุกแหํงจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรม ตํอเนื่องและยั่งยืน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 ผู๎เรียนทุกคนมีวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรมตํอเนื่อง  
 ยั่งยืน 
           3.2.2 สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบอยํางด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ศาสนาวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศาสตร์

พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

เมษายน 2562 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

3. ติดตาม / ประเมิน พฤษภาคม – กันยายน 2562 คณะท างาน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 คณะท างาน 
5. รายงานผล กันยายน 2562 คณะท างาน 

5.  งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน  34,000.00 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศาสตร์
พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา 
ค่าใช้จ่าย  
1.1 คําอาหารวําง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 

(60 คน×190 บาท) 
1.2 สรุป/รายผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 

11,400 
 

 
 
 
 
 
       

 
 
 
 

      11,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

2. กิจกรรมติดตาม / ประเมินสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ค่าใช้จ่าย  
3.1 คําตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20,000 
 

3. กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผล 
ค่าใช้จ่าย 
4.1 คําอาหารวําง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
     (5 คน×190 บาท) 
4.2 คําเอกสาร 

  
 

850 

 
 
 
 

1,750 

 
 

850 
 

1,750 
 รวม 20,000 12,250 1,750 34,000 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     1.สถานศึกษาทุกแหํงจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรม ตํอเนื่องและ
ยั่งยืน 
    2.ผู๎เรียนทุกคนมีวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรมตํอเนื่อง ยั่งยืน  ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 90 
 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
 
ประเมินสภาพจริง 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบบันทึกข๎อมูล 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1. สถานศึกษาทุกแหํงจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรม ตํอเนื่องและยั่งยืน 
         2. ผู๎เรียนทุกคนมีวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรมตํอเนื่องยั่งยืน 
         3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบอยํางด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ศาสนาวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6.1    ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานของแตํละระดับ  
ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอุมาวรรณ  ตะวัน 
ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
งบประมาณ  46,760  บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แสดง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให๎สูงขึ้น  โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนให๎ได๎รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปี  และรัฐต๎องจัดโดยไมํเสียคําใช๎จําย  รวมถึงเด็กและเยาวชนพิการทุก
ประเภทมีสิทธิและโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  ซึ่งสอดคล๎องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  มาตรา  5 กลําวถึงสิทธิทางการศึกษาคนพิการ ให๎ได๎รับการศึกษาโดยไมํ
เสียคําใช๎จํายตั้งแตํแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  พร๎อมทั้งได๎รับเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ  บริการและความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  มาตรา  10  ได๎กลําวถึงสิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษาวํา  การ
จัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวําสิงสองปีที่รัฐจัดให๎
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย  และการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรํองทางรํางกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม การสื่อสารและการเรียนรู๎หรือมีรํางกายพิการ หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไมํ
สามารถพ่ึงตนเองได๎  หรือไมํมีผู๎ดูแลหรือผู๎ด๎อยโอกาส  ต๎องจัดให๎บุคคลดังกลําวมีสิทธิและโอกาสได๎รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษซึ่งการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให๎จัดตั้งแตํแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมํเสียคําใช๎จําย  
และให๎บุคคลดังกลําวมีสิทธิได๎รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  การจัดการศึกษาต๎องเน๎นความส าคัญท้ังความรู๎  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตํละระดับการศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎
สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู๎เรียนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล  และมาตรา  19 กลําววําให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่
ด าเนินการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการเรียนรวม  การนิเทศ  การก ากับ  ติดตาม  เพ่ือให๎คนพิการได๎รับการศึกษา
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพและโอกาสทางการ
ศึกษา  ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให๎บริการทางการศึกษาให๎กับเด็กและเยาวชนพิการ  จ าเป็นต๎องจัด
การศึกษาในรูปแบบของ  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข๎าถึงการศึกษาได๎
อยํางทั่วถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู๎ในด๎านตํางๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต๎องพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องซึ่งจะเป็นการเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานได๎อยํางดี  และในการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถ
ท างานอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 ผู๎เรียนท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส)ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพด๎วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 

 3.1  เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โรงเรียนละ 1 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ผู๎เรียนท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส) ทุกคน ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับความรู๎และทักษะหลักสูตรผู๎ด าเนินการคัดกรองคนพกิารทาง
การศึกษา 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎และทักษะในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)และจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนนิโครงการ   25  ต.ค. 2561 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผูด๎ าเนินการคัดกรอง 
คนพิการทางการศึกษา 

      2 - 3 พ.ย. 
2561 

นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนที่ม ี
ความต๎องการจ าเปน็พิเศษด๎าน  ดนตรี  กีฬา  
ศิลปะและเทคโนโลย ี

10-11 
พ.ค. 2562 

นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

4. นิเทศ  ก ากับ ติดตามโครงการ 
- คร้ังที่ 1 
- คร้ังที่ 2 

 
กุมภาพันธ์ 2562 
สิงหาคม  2562 

นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมโครงการ  กันยายน  2562 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

5.  งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน  46,760  บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. กิจกรรม หลักสูตรผู๎ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา 
-คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  และอาหารกลางวัน  จ านวน 
48 คนๆละ 190 บาท 2 วัน  
-คําเอกสารการอบรม 
-คําวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ  600 บาท 2 วัน  
-คําท่ีพักวิทยากร 1 คืน ๆ ละ 1,200 บาท   
-คําพาหนะ 

 
 
- 
 
- 
7,200 
- 
- 

 
 

18,240 
 
- 
- 
1,200 
3,000 

 
 
- 
 

4,000 
- 
- 
- 

 
33,640 
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ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
กิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ
ด๎าน  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะและเทคโนโลยี 
-คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  และอาหารกลางวัน   
จ านวน 48 คนๆละ 190 บาท 1 วัน เป็นเงิน 
-คําเอกสารการอบรม  

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

9,120 
 
- 

 
 
 

- 
 

4,000 

13,120 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตามโครงการ - - - - 
4. สรุปรายงานผลโครงการ - - - - 
 รวม 7,200 31,560 8,000 46,760 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ  
(ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส)ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 
2. ร๎อยละ 100 ของครูมีความรู๎และทักษะในการคัดกรอง
ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
3. ร๎อยละ 100 ครูมีความรู๎  ความสามารถจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education  
Program : IEP) 
4. ร๎อยละ 100  ของครูมีความรู๎ ความสามารถจัดท าแผน 
การสอนเฉพาะบุคคล (Individual  Implementation 
Plan : IIP) 

- แบบประเมิน 
- รายงานผลการนิเทศ 

- ใบกิจกรรม 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส)ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 7.2  ครูมีความรู๎และทักษะในการคัดกรองผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
 7.3  ครูมีความรู๎  ความสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education  
Program : IEP) 
 7.4  ครูมีความรู๎ ความสามารถจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual  Implementation Plan : IIP) 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัดที ่2.4.3  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชํวงวัย  
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 
ระยะเวลาด้าเนินการ  กุมภาพันธ์  2562 – มิถุนายน  2562 
งบประมาณ   45,850 บาท  

1. หลักการและเหตุผล 

 ด๎วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
แจ๎งโรงเรียนในสังกัดจัดรายการอาหารกลางวันนักเรียน โดยใช๎โปรแกรม Thai school lunch ซึ่งเป็นโปรแกรม
การจัดอาหารกลางวันที่บอกปริมาณพลังงานสารอาหารที่นักเรียนในแตํละวัยควรได๎รับในหนึ่งมื้ออาหาร รวมทั้งบอก
ถึงปริมาณวัตถุดิบที่ต๎องจัดซื้อเพ่ือประกอบอาหารกลางวันในแตํละวัน เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวัน
อยํางเพียงพอ และได๎รับสารอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ อันจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีภูมิต๎านทานโรค เมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ยํอมสํงผลให๎มีการพัฒนาการด๎านรํางกาย
จิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด๎วย นักเรียนสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎อยํางเต็มศักยภาพ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดรายการ
อาหารกลางวันนักเรียนโดยใช๎โปรแกรม Thai school lunch และการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและตอบสนองนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยมุํงเน๎นให๎ครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในการใช๎โปรแกรม  
Thai school lunch จัดส ารับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน อันจะสํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับสารอาหารที่มีคุณคําทาง
โภชนาการอยํางครบถ๎วน อีกทั้งจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร๎างความพร๎อม 
ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตํอไป  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให๎ครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจการใช๎
โปรแกรม Thai school lunch จัดส ารับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน พร๎อมทั้งสามารถน าไปใช๎ในโรงเรียนได๎
จริง 
  2.2 เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  2.3 ให๎ครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน   มีความรู๎ความเข๎าใจ 
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

 2.4 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอยํางครบถ๎วน 
 2.5 เพ่ือให๎นักเรียนมีน้ าหนักและสํวนสูงอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
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3. กลุ่มเป้าหมายการด้าเนินงาน 
  3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบด๎านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จ านวน  49  คน 
   3.1.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 โรงเรียน 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบด๎านอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจการใช๎
โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดส ารับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน 
   3.2.2 ครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบด๎านอาหารกลางวันนักเรียน ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจการ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  3.2.3 นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการท าให๎สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง  ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจที่ดี สํงผลให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนได๎อยํางมีความสุข 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 
1 กิ จ ก ร ร ม ที่  1  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

การใช๎โปรแกรม Thai school lunch  
กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

2 แตํ งตั้ งคณะท างาน/  ประชุมคณะท างาน / 
ประสานวิทยากรและผู๎เกี่ยวข๎อง 

กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

3 แจ๎งสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ เพ่ือ
แจ๎ งร ายชื่ อครู ผู๎ ดู แลหรื อผู๎ รั บผิ ดชอบด๎ าน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนเข๎ารํวมอบรมฯ 

กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม  
Thai school lunch 

  

5 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม Thai school lunch 

กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

6 กิจกรรมที่ 2 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด า เนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา 

มิถุนายน 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

7 แตํงตั้งคณะท างาน/ ประชุมคณะท างาน มิถุนายน 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 
8 ออกก า กั บ  ติ ดตาม  และประ เ มิ นผลกา ร

ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

มิถุนายน 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

9 สรุปรายงานผลการออกก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

มิถุนายน 2562 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 
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5.  งบประมาณในการด้าเนินการ 
  งบประมาณ งบด าเนินงาน  จ านวน  45,850 บาท (สี่หมื่นห๎าพันแปดร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 
ทุกรายการถั่วเฉลี่ยจํายกันได๎ ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่  1  ด า เนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การใช๎โปรแกรม Thai school lunch  
    1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม   
55 คน  x 190 บาท x ๑ วัน 
 
    1.2 คําวิทยากร 2 คนๆละ 4 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 1,200 บาท   
 
    1.3 คําพาหนะเดินทางวิทยากร 2 คนๆละ 
4,000.- บาท 
 
    1.4 คําท่ีพักวิทยากร จ านวน 1 ห๎อง 1 คืน 
   
    1.5  คําวัสดุ     

 
 

 
 
 

9,600 
 
 
 

 
 

10,450 
 
 
 
 
 
    8,000 
 
 
    1,200 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

10,450 
 
 

9,600 
 
 

   8,000 
 
 

   1,200 
 

5,000 

 รวม 9,600 19,650 5,000 34,250 
2 กิจกรมที่  2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
    

 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือท าความเข๎าใจในแบบ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลฯ 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  24 คน  x  35 บาท  
x 1 มื้อ 

  
 

840 

  
 

840 

 ออกก ากับ ติดตาม และประเมินผลฯ 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 49 โรงเรียน 
  - คําเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการฯ จ านวน 
 24 คนๆละ 120 บาท X 2 วัน 
  - คําพาหนะคณะกรรมการที่ออกก ากับ ติดตามฯ  

 
 
 

5,760 

 
 
 
 

5,000 

  
 
 

5,760 
5,000 

 สรุปผลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

    

 รวม 5,760 5,000  11,600 
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6.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร๎อยละ 100 ของครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบด๎าน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ที่เข๎ารับการอบรม มี
ความรู๎ความเข๎าใจการใช๎โปรแกรม Thai school 
lunch ในการจัดส ารับอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน 
2. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
3. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนได๎รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการ   
 

ประเมิน/สอบถาม/สังเกต 
 
 
 
 
ประเมิน/สอบถาม/สังเกต 

 
ประเมิน/สอบถาม/สังเกต 

 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
       แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู๎ดูแลหรือผู๎รับผิดชอบด๎านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถ 
ใช๎โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดส ารับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน สํงผลให๎ผู๎เรียนมีน้ าหนัก 
สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถรํวมกิจกรรมการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

7.2 ผู๎เรียนมสีุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ สามารถเข๎ารํวมกิจกรรม
การเรียนได๎อยํางเต็มที ่
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นโยบายท่ี 3 
 

พฒันาผูบ้ริหาร คร ูและบคุลากรทางการศึกษา 
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โครงการ  การจัดท าแผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ปี  
                               (2562 – 2581) 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1           สถานศึกษามีแผนความต๎องการครูระยะ 20 ปี 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายปราโมทย์  รัตนมงคล  2. นางสาวอุษา  ภาษี 
ระยะเวลาด้าเนินการ เมษายน – 31 สิงหาคม 2562 
งบประมาณ  39,310 บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ การวางแผน 
อัตราก าลังคน มีความส าคัญท าให๎องค์กรสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงได๎ 

   การบริหารอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผนเพื่อก าหนดทิศทาง 
การแก๎ปัญหาให๎เป็นรูปธรรมและอยํางเป็นระบบ โดยก าหนดเป็นแผนระยะ 20 ปี (พ.ศ.2562 – 2581) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเป็นข๎อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
 2.2  เพื่อวางแผนอัตราก าลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานศึกษาและหนํวยงาน 
 ทางการศึกษา ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด๎านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 49 คน 
  3.1.2 แผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2562 – 2581) 
จ านวน 60 เลํม 
 

      3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา และข๎าราชการกลุํมบริหารงานบุคคล มีความรู๎ความเข๎าใจในการ
จัดท าแผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร
อัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ตรงกับความต๎องการ 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     154 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอน             
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
การด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนอัตราก าลังข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เมษายน 2562 กลุํมบริหารงานบุคคล 

2 
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎กับสถานศึกษา พฤษภาคม 2562 กลุํมบริหารงานบุคคล 

3 
จัดเก็บข๎อมูลอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา มิถุนายน 2562 กลุํมบริหารงานบุคคล 

4 
จัดท าแผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน –  
สิงหาคม 2562 

กลุํมบริหารงานบุคคล 

5.  งบประมาณ งบด้าเนินงาน จ้านวน  39,310   บาท    ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   ซึ่งมีรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

1 กิจกรรม ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.1 คําวัสดุส านักงาน  
 1.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      (25 คน x 70 บาท x 2 ครั้ง ) 
 1.3 คําอาหารกลางวัน (25 คน x120 บาท x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,500 
 

6,000 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2,000 
3,500 

 
6,000 

2  กิจกรรม ประชุมชี้แจงแนวทางทางการด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให๎กับสถานศึกษา 
 2.1 คําวัสดุส านักงาน 
 2.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      (49 คน x 70 บาท x 1 ครั้ง ) 
 2.3 คําอาหารกลางวัน (49 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง) 

  
 
 
 

3,430 
 

5,880 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2,000 
3,430 

 
5,880 

3 กิจกรรม จัดเก็บข๎อมูลอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.1 คําวัสดุส านักงาน 

 
 

  
 

2,000 

 
 

2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

4 กิจกรรม จัดท าแผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.1 คําวัสดุส านักงาน 
4.2 คําจ๎างเข๎าเลํมเอกสาร (60 เลํม x 50 บาท) 
4.3 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      (25 คน x 70 บาท x  2 ครั้ง) 
4.4 คําอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง) 

 
 

 
 
 
 
 

3,500 
 

6,000 

 
 
 

2,000 
3,000 

 
 
 

 
 
 

2,000 
3,000 
3,500 

 
6,000 

 รวมงบประมาณ  28,310 11,000 39,310 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
      สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต มีแผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารอัตราก าลังครูครบทุก
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต สามารถวางแผนบริหารอัตราก าลังได๎
ตามแผนที่วางไว๎ 

 
สอบถาม 

 
 
 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 

สังเกต 
แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีแผนอัตราก าลังข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารอัตราก าลังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ           พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สพป.ภูเก็ต สูํไทยแลนด์ 4.0 อยํางยั่งยืน 
สนองนโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2  สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ

สอดคล๎องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1   ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ 

ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายปราโมทย์ รัตนมงคล และนางสาวอัญชลี แซํแต๎  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 
งบประมาณ  397,210    บาท    
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นหนํวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะ ความรู๎ 
ความสามารถ ในภาษาอังกฤษ และในการประยุกต์ใช๎และเข๎าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ สอดคล๎องกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21  โดยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าถึง และหาข๎อมูลความรู๎เพิ่มเติมได๎เองจากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
ดิจิตอล สื่อจากอินเตอร์เน็ต โดยการสืบค๎นและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปพร๎อมกับน๎อมน า “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”มาบูรณาการและปรับใช๎ในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา รวมถึงเป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  ดังนั้น เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําวข๎างต๎น และเพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานข๎าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา อันได๎แกํ ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาต าแหนํงตําง ๆ ขึ้น ผํานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนาระดมความคิดเห็น  
การศึกษาดูงาน เพ่ือน าทักษะ ความรู๎ ประสบการณ์ที่ได๎รับ มาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการ
เรียน การสอนอยํางยั่งยืน  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสมตามมาตรฐาน 

วิชาชีพให๎แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายใต๎ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
2.2 เพ่ือสํงเสริมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความกระตือรือร๎นค๎นหาความรู๎  

โดยน าความรู๎ด๎านเทคโนโลยีที่มีมาผลิต พัฒนา สื่อ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อการศึกษา 
2.3 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เปิดโลกทัศน์โดยการ 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ เกิดเป็นการพัฒนาเครือขํายวิชาการรํวมกัน 
2.4 เพ่ือน๎อมน าพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ใช๎ในการพัฒนาการศึกษาอยํางยั่งยืนตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     157 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
ด้วยการใช้เทคโนโลยี  
  3.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู สู่ Smart Teacher และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Logbook  for Teacher) 

เชิงปริมาณ 
ข๎าราชการครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 50  คน 

  3.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา                             
สู่ Smart Education 

เชิงปริมาณ 
 ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างในส านักงาน จ านวน  50 คน 

3.2 กิจกรรมศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาสมรรถนะครูใน 
ศตวรรษที่ 21 ณ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต   

เชิงปริมาณ 
1) ผู๎บริหาร ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างในส านักงาน จ านวน     50   คน 
2) ข๎าราชการครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  จ านวน     50   คน 
3) ผู๎บริหารเขตพ้ืนที่ ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎ทรงคุณจากสถาบันการศึกษา จ านวน   5   คน 

       รวมทั้งสิ้น     จ านวน  105  คน 

3.3 กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศ และแหล่งเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกสถานที่ 

เชิงปริมาณ 
1) ผู๎บริหาร ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างในส านักงาน จ านวน     50   คน 
2) ประธานกลุํมเครือขํายและที่ปรึกษาผอ.สพป.ภูเก็ตประจ าพ้ืนที่      จ านวน      10  คน  

     รวมทั้งสิ้น     จ านวน   55  คน 
3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

เชิงปริมาณ 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการโรงเรียน จ านวน 49 คน 
เชิงคุณภาพ (กิจกรรมท่ี 3.1 -3.3) 
1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎  

ความสามารถด๎านเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  
2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได๎เปิดโลกทัศน์ สามารถน าความรู๎            

ด๎านเทคโนโลยีที่มีมาผลิต พัฒนา สื่อ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อการศึกษา 
3) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีโอกาสได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ 

หนํวยงานทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่  เกิดเป็นการพัฒนาเครือขํายวิชาการรํวมกัน 
4) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจ ใน            

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช๎พัฒนาการศึกษาอยํางยั่งยืน 
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4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 คณะกรรมการฯ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช๎เทคโนโลยี มกราคม-กุมภาพันธ์  2562 วิทยากร 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ภายใน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 
4. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร๎อม                  

กํอนเดินทางศึกษาดูงานและจัดอบรม 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 ปราโมทย/์อัญชลี 

5. ศึกษาดูงานนอกสถานที่/ด าเนินการจัดอบรม กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม  2562 ปราโมทย/์อัญชลี 
6. สรุป และประเมินผล พฤษภาคม 2562 ปราโมทย/์อัญชลี 

 

5.งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 397,210  บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ 
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวม 

1. กิจกรรมประชุม พิจารณาหลักสตูรและกิจกรรมศึกษาดูงาน 
-คําอาหารวํางฯ 30 คน x190 บาท                       

 
 

 
5,700 

 
 

 
5,700 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะโดยใช๎เทคโนโลยี 
คําวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 ชม. x 600 x 2 กลุํม 
คําวิทยากรพี่เลี้ยง 6 ชม. x 600 บาท x 2 กลุํม x 2 คน 

 
7,200 
14,400 

   
7,200 
14,400 

คําอาหารวิทยากรและผู๎เข๎ารํวมอบรม 
-คําอาหารกลางวนั100 คน x120 บาท x 2 วัน         
-คําอาหารวํางฯ 100 คน x 2มื้อ x35บาท x 2 วัน    

 
 

 
24,000 
14,000 

 
 

 
24,000 
14,000 

3. กิจกรรมศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ณ อุทยานการเรียนรู๎นครภูเก็ต 
-คําอาหารกลางวนั105 คน x120 บาท x 1 วัน         
-คําอาหารวํางฯ 105 คน x 2 มื้อ x35บาท x 1 วัน    
-คําของที่ระลึก 2 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท 

 
 

 
 

12,600 
7,350 
3,000 

  
 

12,600 
7,350 
3,000 

4. 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 3 วัน 
ประชุมเตรียมความพร๎อมกํอนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
-คําอาหารกลางวนั 55 คน x120 บาท               
-คําอาหารวํางฯ 55 คน x 2มื้อ x35บาท                       

  
 

6,600 
3,850 

  
 

6,600 
3,850 

-คําจัดจ๎างรถยนต์ 2 คัน 3 วันๆละ 12,000 บาท 
-คําท่ีพัก 2 คืน ๆ ละ 30 ห๎องๆละ 1,200 บาท 

 72,000 
72,000 

 72,000 
72,000 

คําอาหารศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 3 วัน 
-คําเบี้ยเลี้ยง 55 คน ๆ ละ 240 บาท x 1 วัน 
-คําอาหารกลางวัน 55 คน ๆ ละ 300 บาท x 2 วัน 

 
 
 

 
13,200 
33,000 

  
13,200 
33,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวม 

 -คําอาหารเย็น 55 คน ๆ ละ 300 บาท x 2 วัน 
-คําอาหารวําง 55 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 วัน x 2 มื้อ 
-คําของที่ระลึก 4 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท 
-คําตอบแทนวทิยากร 6ชม.x600บาทx1วัน 
-คําของที่ระลึก 4 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท 

 
 
 

3,600 

33,000 
11,000 
6,000 

 
6,000 

 33,000 
11,000 
6,000 
3,600 
6,000 

5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียนสูํความเป็นเลิศ 
-คําวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 ชม. x 600  
-คําวิทยากรพี่เลี้ยง 6 ชม. x 600 บาท x 2 คน 
-คําอาหารกลางวนั 49 คน x120 บาท x 1 วัน         
-คําอาหารวํางฯ 49 คน x 2 มื้อ x35บาท x 1 วัน     

 
3,600 
7,200 

 
 
 

5,880 
3,430 

  
3,600 
7,200 
5,880 
3,430 

6. คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์   5,000 5,000 
7. คําวัสด ุ   5,000 5,000 
8. คําวัสดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ์   17,100 17,100 
9. คําเชําห๎องประชุม/ห๎องคอมพิวเตอร์  10,000  10,000 
10. สรุปและรายงานผล  1,500  1,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 344,110 17,100 397,210 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

6.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่เข๎ารํวมโครงการฯ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 มีผลการฝึก 
อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผํานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6.2ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข๎า
รํวมโครงการฯ สามารถน าทักษะ ความรู๎ ความสามารถ  
ที่ได๎รับไปใช๎ผลิต พัฒนา สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อการศึกษา 
6.3ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มี
โอกาสได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับหนํวยงานทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่   เกิดเป็นการพัฒนา
เครือขํายวิชาการรํวมกัน 
6.4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่
เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎พัฒนา
การศึกษาอยํางยั่งยืน 

1.สังเกต จากการรํวม
กิจกรรมความตั้งใจ และ 
การตรงตํอเวลา  
2.แบบประเมินผลกํอนและ 
หลังเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
  

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได๎รับการการพัฒนาทักษะ ความรู๎  
ความสามารถด๎านเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
  7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได๎เปิดโลกทัศน์ และน าความรู๎ 
ด๎านเทคโนโลยีที่มีมาใช๎ผลิต พัฒนา สื่อ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อการศึกษา 
  7.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีโอกาสได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ 
หนํวยงานทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่  เกิดเป็นการพัฒนาเครือขํายวิชาการรํวมกัน 
  7.4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎พัฒนาการศึกษาอยํางยั่งยืน 
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โครงการ  :   โรงเรียนคูํพัฒนาสูํความเป็นเลิศ (Benchmarking school and Best Practices) 
นโยบายที่ 3     :   พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 3.2.1        :   ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
                                   ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
นโยบายที่ 5           :   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
ตัวช้ีวัด 5.2.1              :   ร๎อยละของสถานศึกษาหนํวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม     
ลักษณะงาน/โครงการ :   โครงการตํอเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางอรสา  อุราพรรณอนันต์ 
                                   นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
ระยะเวลาด้าเนินการ :   1  ตุลาคม  -  31 ธันวาคม  2561 
งบประมาณ  :   857,130 บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
             ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 2562   เพื่อเป็น
การเตรียมความพร๎อมท่ีจะเข๎าสูํยุคการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัย
เรียนทุกคนและทุกกลุํมเปูาหมาย มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษอังกฤษและภาษาท่ี 3และอนุรักษ์
ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการ
คิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรยุคใหมํ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได๎ก าหนด
นโยบาย ดังนี ้

 นโยบายท่ี 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 นโยบายท่ี 2 ด๎านพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 นโยบายท่ี 3 ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

       นโยบายท่ี 4 ด๎านสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มมีาตรฐานและลดความเหล่ือม
ล้ าทางการศึกษา 

 นโยบายท่ี 5 ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให๎ความส าคัญตํอการสํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุํงผลสัมฤทธิ์สถานศึกษาในสังกัดมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการและ
ประสบผลส าเร็จ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและสอดคล๎องตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั้ง 5ด๎านอยํางเข๎มข๎นแตํด๎วยข๎อจ ากัดท่ีมักพบเห็นทั่วไปคือ“องค์กรใด องค์กรหนึ่งนั้นไมํได๎มีความเกํงกาจ
ได๎ครบทุกเรื่ององค์กรหนึ่งอาจมีความเกํงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทํานั้น”ดังนั้นการจัดโอกาสให๎องค์กรหรือหนํวยงานใน
สังกัดได๎ศึกษาแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศกับองค์กรหนํวยงานอื่น จากประสบการณ์ตรงท่ีตกผลึกแล๎วนอกจากจะ
เป็นการขยายประสบการณ์แกํผู๎ปฏิบัติแล๎ว   ยังชํวยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรที่จะต๎องน ามาทุํมเทชํวยใน
กระบวนการพฒันาไปพร๎อมด๎วยส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงให๎ความสนใจตํอการน ากระบวนการ 
Bench Marking มาเป็นกลไกสร๎างประสบการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพให๎สถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษา ได๎มี
ประสบการณ์ได๎แนวคิดและแบบอยํางวิธีปฏิบัติที่ดีจากสถานศึกษาคูํพัฒนาสามารถน าไปเป็นแบบปฏิบัติประยุกต ์
ใช๎ในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาของตนเองให๎บังเกิดความส าเร็จ ทั้งด๎านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่
สอดคล๎องตาม 5 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากร 
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ทางการศึกษา  ท่ีมีผลงานเดํน    ปี 2561    ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินชีวิต    การพัฒนา
ความคิด    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน 
           ท้ังนี้โดยได๎จัดท าเป็นโครงการ “โรงเรียนคูํพัฒนาสูํความเป็นเลิศ (Benchmarking school and Best 
Practices) ขึ้นด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 นี ้
2. วัตถุประสงค์     
            1) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาได๎สอดคล๎อง 5 นโยบาย 
สพฐ. ที่มีแนวโน๎มสูํความเป็นเลิศ 
 2) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหวํางสถานศึกษาในบริบทที่แตกตํางกัน 
 3) เพื่อจัดท าบันทึกข๎อตกลงการเทียบเคียงและรํวมมือชํวยเหลือพัฒนาระหวํางโรงเรียนคูํพัฒนา ตาม 
5  นโยบาย สพฐ.  
 4)  ศึกษาดูงานสถานศึกษาคูํพัฒนา 
 5) เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งความรํวมมือระหวํางเครือขํายสถานศึกษาสูํพัฒนา  

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1) เชิงปริมาณ 
  3.1.1) ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, รองผู๎อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต,  ผู๎อ านวยการกลุํมและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง และวิทยากรผู๎มีผลงานเดํน 
จ านวน 20 คน 
  3.1.2) ผู๎อ านวยการโรงเรียนและรักษาการผู๎อ านวยการโรงเรียนในสังกัด จ านวน 49 คน 
  3.1.3) ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเดํน ปี 2562 จ านวน 38 คน  
 3.2) เชิงคุณภาพ 
  3.2.1) ผู๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนามีความรู๎ มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช๎ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
  3.2.2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเดํนปี 2562 มีการพัฒนาความคิดและ
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  มาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต 

4.   วิธีด้าเนินการ 
 1) รับสมัครสถานศึกษาที่มีวิธปีฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุํงผลให๎สอดคล๎องตาม 
6 นโยบาย สพฐ. 
 2) คัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธปีฏิบัติทีเป็นเลิศ สอดคล๎องตาม 5 นโยบาย สพฐ. 
           3) ศึกษาเส๎นทางและพื้นที่จริงกอํนด าเนินงาน 
 4) จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏบิตัิที่เป็นเลิศระหวําง 4 ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ได๎แกํ  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ,เขต 2 และเขต 3  
 5) บันทึกข๎อตงลงความรํวมมือเป็นสถานศึกษาสูํพัฒนาตาม 5 นโยบาย สพฐ. 
 6) ศึกษาดูงานในพืน้ที่จริง 
 7) ประชุมสะท๎อนประสบการณ ์ถอดบทเรียน 
 8) น าบทเรียนสูํการขยายแนวปฏิบัติในสถานศึกษาจริง 
 9) นิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
 10) รวบรวมผลการปฏบิัติจัดท ารายงานน าเสนอระดับนโยบาย  
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5.   งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ จ านวน 857,130 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการเทําที่จํายจริง) 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด้าเนินงาน 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา  
วัสด ุ รวมเงิน 

1 
ศึกษาเส๎นทางและพื้นท่ีจริงกํอนด าเนินงาน 
คําพาหนะในการเดินทางไป-กลับ จ านวน 2 คน 
คําท่ีพัก จ านวน 1 ห๎อง จ านวน 1 คืน 

 10,000  10,000 

2 
ประชุมเตรียมความพร๎อม คําอาหารกลางวัน 
คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  จ านวน  107 คน คนละ 
190 บาท (107X190)  

 20,330  20,330 

3 
คําพาหนะในการเดินทางไป-กลับ 
จ านวน   22  คน ( คนละ 4,318.19 บาท)  

 95,000  95,000 

4 
คําท่ีพัก จ านวน 54 ห๎อง ห๎องละ 1,200 บาท 
จ านวน 4 คืน (54X1,200x4)  

 259,200  259,200 

5 

คําอาหาร จ านวน 107 คน คนละ 600 บาทตํอวัน 
จ านวน 4 วัน (107X600x4) 
คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม มื้อละ 50 บาท  8 มื้อ 
จ านวน  107  คน (50x8x107) 

 299,600  299,600 

6 
คําจ๎างเหมารถในการศึกษาดูพื้นท่ีจริง จังหวัดเชียงราย  
จ านวน  3  คัน คันละ 14,000 บาท:วัน 

 168,000  168,000 

7 
คําจัดซื้อของท่ีระลึกให๎กับสถานท่ีเย่ียมศึกษาดูงาน 
จ านวน  5 ชิ้น  ชิ้นละ 1,000 บาท 

 5,000  5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  857,130  857,130 
6.   ระยะเวลาด้าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 
1 รับสมัครสถานศึกษาที่มีวิธปีฏิบตัิที่ดีในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาที ่

มุํงผลให๎สอดคล๎องตาม 5 นโยบาย สพฐ. 
1 ตุลาคม -31 ตุลาคม 
2561 

2 ประชุมเตรียมความพร๎อม 1 พ.ย. – 30 พ.ย.2561 
3 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธปีฏิบตัิทีเป็นเลิศ สอดคล๎องตาม 5 นโยบาย สพฐ. 1-15 ธันวาคม 2561 
4 จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหวําง 4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได๎แกํ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1,เขต 2, และเขต 3  

20-24 ธันวาคม 2561 

5 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือเปน็สถานศึกษาสูํพฒันาตาม 5 นโยบาย สพฐ. 20-24 ธันวาคม 2561 
6 ศึกษาดูงานในพืน้ที่จริง 20-24 ธันวาคม 2561 
7 ประชุมสะท๎อนประสบการณ์ ถอดบทเรียน 20-24 ธันวาคม  2561 
8 น าบทเรียนสูํการขยายแนวปฏิบตัิในสถานศึกษาจริง มค.-ก.ย. 2562 
9 นิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือการปฏิบัติในสถานศึกษา มค.-ก.ย. 2562 
10 รวบรวมผลการปฏบิัติจัดท ารายงานน าเสนอระดับนโยบาย มค.-ก.ย. 2562 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรได๎รับพัฒนาสมรรถนะอยํางตํอเนื่อง มีศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถน าไปความรู๎ไปปรับปรุ ง
ในการให๎บริการแกํบุคลากรในสังกัดได๎เป็นอยํางดี  
 3) บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให๎บริการให๎ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4) บุคลากรทางการศึกษาได๎เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช๎ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให๎มีประสิทธิภาพทีสู่งขึ้น  
 5) มีความรักสามัคคีในหมูํคณะ อันจะสํงผลตํอการพัฒนาองค์กรสูํความเป็นหนึ่งได๎  
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โครงการ                     จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สนองนโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบ  นายปราโมทย์ รัตนมงคล และนางสาวอัญชลี แซํแต๎ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2561 
งบประมาณ  14,400  บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล   

  ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) โดยการน าพาประเทศบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ผํานนโยบายที่ส าคัญ 5 ประการ ได๎แกํ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
3. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

ในการนี้ เพ่ือให๎การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาภูเก็ตเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอยํางแท๎จริง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได๎จัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนาผู๎เรียนในอนาคต 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกกลุํมเปูาหมาย  ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถ และความก๎าวหน๎าตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3 เพ่ือพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีศักยภาพสอดคล๎องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.เป้าหมายการด้าเนินงาน 
  3.1 เชิงปริมาณ  รวม จ านวน   30  ราย 

3.1.1  ประธานกลุํมเครือขําย     จ านวน    9  ราย 
  3.1.2  ผู๎อ านวยการกลุํม ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  21  ราย  
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3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุํมเปูาหมาย  มีความรู๎ ความสามารถ และ
ความก๎าวหน๎าตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.2.2.ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตามความจ าเป็น     และตาม
ความต๎องการของสถานศึกษา  
  3.2.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพสอดคล๎องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   

4.กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. เขียนและขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2561 ปราโมทย์/อัญชลี 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 ปราโมทย์/อัญชลี 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 คณะกรรมการฯ 

4. สรุปโครงการฯ ธันวาคม 2561 ปราโมทย์/อัญชลี 

5. รายงานแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      ธันวาคม 2561 ปราโมทย/์อัญชลี 
 

5.งบประมาณ   งบด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 14,400 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการฯ 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาข๎าราชการครู   

- -คําอาหารวําง และอาหารกลางวันจ านวน 30 คน ๆ ละ
190 บาท 

  
 
 

5,700 

  
 
 

5,700 
2. กิจกรรมพิจารณาโครงการให๎เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ความต๎องการ นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
- คําอาหารวําง และอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนๆ ละ 
190 บาท 

  
 
 
 

5,700 

  
 
 
 

5,700 
3. คําวัสดุส านักงาน   3,000 3,000 
 รวมทั้งสิ้น  11,400 3,000 14,400 
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6. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 สพป.ภูเก็ต มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ประจ าปี 2562 ใช๎เป็นกรอบทิศทางใน
การด าเนินการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

6.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
การพัฒนาตามความต๎องการของสถานศึกษา 
 

6.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ       
การพัฒนาให๎มีศักยภาพสอดคล๎องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 
ตรวจนับจ านวน 

 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 

 
แบบตรวจรับ 

 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 7.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุํมเปูาหมาย  มีความรู๎ ความสามารถ และ
ความก๎าวหน๎าตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตามความต๎องการของสถานศึกษา  
 7.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพสอดคล๎องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21” 
สนองนโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายปราโมทย์ รัตนมงคล และนางสาวอัญชลี แซํแต๎  
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2562  – กรกฎาคม  2562 
งบประมาณ  84,750 บาท    
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เปูาหมายส าคัญ คือ การจัดให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านตําง ๆ ไมํวํา 
จะเป็นทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งนี้  เป็นที่               
ทราบกันวํา   ในปัจจุบันแตํละชั้นเรียนจะมีผู๎เรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกตํางกัน  ดังนั้น  จึงมี
ความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องแสวงหาวิธีการที่ท าให๎ผู๎เรียนแตํละระดับได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ  เทําเทียมกัน 
ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา30  ที่ระบุวํา  “ ให๎สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสํงเสริมให๎ผู๎สอน สามารถวิจัย เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน
ในแตํละระดับการศึกษา” 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ดังกลําว จึง 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะครูของสพป.ภูเก็ต ในศตวรรษท่ี 21 ” ขึ้น                
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ น าผลการวิจัยที่ได๎มาใช๎พัฒนากรอบสมรรถนะครูของสพป.ภูเก็ต เพ่ือประโยชน์ใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านตําง ๆ ที่จ าเป็นสอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21                       
ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัด ได๎มีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
และสอดคล๎องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ 
 2.2 เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได๎มีสํวนรํวมในการจัดท ากรอบสมรรถนะครูที่ 
สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

2.3 เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  ได๎รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน  
และสามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  ผํานกระบวนการวิจัย 
 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน  
  3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา/ข๎าราชการครูที่ปฏิบัติงาน ในสังกัด สพป.ภูเก็ต จ านวน 50 คน 
 3.1.2 คณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ/วิทยากร  จ านวน 15 คน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  

และสอดคล๎องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ 
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  3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด มีสํวนรํวมในการจัดท ากรอบสมรรถนะครูที่ 
สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

 3.2.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  ได๎รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน  
และสามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  ผํานกระบวนการวิจัย 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ข๎อมูล ด าเนินงานโครงการ มกราคม 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 
 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการฯ และวางแผน 
การจัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 
 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 
 

คณะวิทยากร 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM) และPLC  เมษายน-มิถุนายน 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 
 

5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กรกฎาคม  2562 ปราโมทย์/อัญชลี 
 

 

6.งบประมาณ  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ้านวน 84,750 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)              
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวม 

1. 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัย 
กิจกรรมประชุมเตรียมความพร๎อม จ านวน 1 ครั้ง 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําอาหาร  
จ านวน 20 คน × 190 บาท     

 
 
 
 

 
 
 

3,800 

  
 
 

3,800 
คําวิทยากร 6 ชม. x 600 x 1 วัน   
คําวิทยากรพ่ีเลี้ยง 6 ชม. x 600 บาท x 2 คน         

3,600 
7,200 

  3,600 
7,200 

คําอาหารวิทยากรและผู๎เข๎ารํวมอบรม 
-คําอาหารกลางวัน 65 คน x120 บาท x 1 วัน         
-คําอาหารวํางฯ 65 คน x 2มื้อ x35บาท x 1 วัน      

 
 

 
7,800 
4,550 

  
7,800 
4,550 

2. 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KM และPLC     
คําวิทยากร 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน                  
คําวิทยากรพ่ีเลี้ยง6ชม. x 600 บาท x 2 คน x 2 วัน                                                                                    

7,200 
14,400 

  7,200 
14,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวม 

 คําอาหารวิทยากรและผู๎เข๎ารํวมอบรม 
-คําอาหารกลางวัน 65 คน x120 บาท x 2 วัน        
-คําอาหารวํางฯ 65 คน x 2มื้อ x35บาท x 2 วัน       

 
 

 
15,600 
9,100 

  
15,600 
9,100 

 คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์   5,000 5,000 

 คําวัสดุส านักงาน   5,000 5,000 

3. สรุปและรายงานผล  1,500  1,500 

รวมทั้งสิ้น 32,400 42,350 10,000 84,750 

 

6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

6.1 สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับ               
การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล๎องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ 

การวิจัย เครืองมือการวิจัย 

6.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด มีสํวนรํวมในการจัดท า 
กรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  

แบบประเมิน เครืองมือการวิจัย 

6.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  ได๎รับประโยชน์จาก               
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน และสามารถสร๎างเครือขําย               
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  ผํานกระบวนการวิจัย 

แบบประเมิน กระบวนการ PLC 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และ
สอดคล๎องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ 

  7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด มีสํวนรํวมในการจัดท ากรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับ 
  การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
  7.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได๎รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน และ 

สามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  ผํานกระบวนการวิจัย 
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โครงการ  “งานวันเกียรติยศ เราสร๎างเองได๎ ” ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
นโยบายที่ 3  ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  ผู๎บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

จ าเป็นในการจัดการเรียนรู๎รู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
สนองนโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1  ร๎อยละของสถานศึกษาหนํวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
ลักษณะงาน/โครงการ  ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ     1.นางสาวอัญชลี  แซํแต๎  2.นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
   3.นางฐาสสิร์ นวชิญ์ญาณสุธี  4.นางอ าไพวิทย์ จุํงพิวัฒน์ 
     5.นางอุมาวรรณ ตะวัน  6.นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
     7.นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 8.นางอรสา อุราพรรณอนันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎาคม 2562  – 30 กันยายน 2562 
งบประมาณ  773,372 บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นหนํวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเปูาหมายส าคัญ คือ การจัด การศึกษา
ตลอดชีวิต และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  โดยการสํงเสริมสนับสนุนครู ผู๎บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู๎เรียน ให๎มีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหาความรู๎  หมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอยํางสม่ าเสมอ 
 

 นอกจากเปูาหมายดังกลําวแล๎ว เปูาหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คือ การปลูกฝังให๎บุคลากรในสังกัด  ตระหนักและเห็นคุณคํา ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีจิตส านึกด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีความมุํงมั่น อุตสาหะ และประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดี  
และปฏิบัติงานอยํางเสียสละ โดยยึดถือแนวทางตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 ซึ่งก าหนดวํา “ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู๎ใดมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
มีผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ์ให๎กระทรวงเจ๎าสังกัด สํวนราชการและหนํวยงานการศึกษาด าเนินการ ยกยํองเชิดชู
เกียรติตามควรแกํกรณี” ด๎วย 

 

  ในการนี้ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ จึงจัดให๎มีโครงการ  “งานวันเกียรติยศ เราสร๎างเองได๎” 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด๎วย  กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ ซึ่งเป็นการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษากลุํมเครือขํายทั้ง 8 แหํง เพ่ือ
เผยแพรํผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมประกวดขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ระดับครู และ
ระดับผู๎เรียน เพ่ือเปิดเวทีให๎ครูและผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะและรํวมอนุรักษ์ดนตรีไทยลูกทุํง  กิจกรรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกัน ในการจัด
การศึกษา และกิจกรรมการยกยํองเชิดชูเกียรติ จัดแสดงประวัติ ผลงาน มอบเกียรติบัตรและโลํรางวัลเกียรติยศ
ส าหรับผู๎มีผลงานเดํน  เพ่ือสร๎างขวัญ ก าลังใจให๎แกํบุคลากรในสังกัด 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 8 กลุํมเครือขํายได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานการปฏิบัติที่          
เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ รํวมกัน  
  2.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกแกํบุคลากรในสังกัด  ในการอนุรักษ์เพลงลูกทุํง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 
  2.3 เพ่ือยกยํองเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด ที่มีผลงานดีเดํน  ผลการเรียนดีเดํน และประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และบุคคลภายนอก ที่ให๎การสํงเสริม สนับสนุน ทางด๎านการศึกษาแกํสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
  3.1  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สพป.ภูเก็ต 
 3.1.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูและนักเรียน ที่รํวมจัดนิทรรศการในแตํละเครือขําย  จ านวน 80 คน 
2) ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ผู๎อ านวยการ

สถานศึกษา ครู นักเรียน บุคคลภายนอกที่เข๎ารํวมงานนิทรรศการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกัน จ านวน 120  คน   

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหวําง

สถานศึกษา ในแตํละกลุํมเครือขําย  
2) เผยแพรํผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาแตํละแหํง 

ภายใต๎การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให๎เป็นที่
รู๎จักแกํบุคคลภายนอก 

3.2 กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับครูและผู้เรียน 
 3.2.1 เชิงปริมาณ 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  
ครู นักเรียน  แขกผู๎มีเกียรติ บุคคลภายนอก และบุคลากรในสังกัดผู๎เข๎ารํวมประกวดขับร๎องเพลงไทยลูกทํุงและ
ผู๎เข๎ารํวมงาน  จ านวน 200 คน 

 

3.2.2 เชิงคุณภาพ 
1) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์เพลงลูกทํุง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย 
2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎บุคลากรในสังกัด แสดงความสามารถของตนเองอยําง

สร๎างสรรค์ และใช๎เวลาวํางท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ 
 

3.3 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส้าเร็จ และ 
     กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3.3.1 เชิงปริมาณ 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  

ครู นักเรียน  แขกผู๎มีเกียรติ บุคคลภายนอก และบุคลากรในสังกัดผู๎เข๎ารับรางวัลและเข๎ารํวมงาน  
จ านวน  450 คน 
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3.3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ใน

การบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จรํวมกัน 
2) สร๎างขวัญและก าลังใจ ให๎แกํบุคลากรในสังกัด ทีม่ีผลงานดีเดํน ผลการเรียนดีเดํน 

และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี ในด๎านตําง ๆ  
3) เสริมสร๎างคํานิยม ทัศนคติ และจิตส านึกที่ดีแกํบุคลากรในสังกัด เพ่ือใช๎เป็น หลักใน

การเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต 
 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  
 

 
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด้าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมข๎อมูล และเขียนโครงการ ตุลาคม 2561 อัญชลี/มาลัยพรและคณะฯ 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2561 อัญชลี/มาลัยพรและคณะฯ 

3. ประชุมเตรียมความพร๎อม มิถุนายน–กรกฎาคม2562 อัญชลี/มาลัยพรและคณะฯ 
4. ด าเนินการจัดงาน สิงหาคม – กันยายน 2562 อัญชลี/มาลัยพรและคณะฯ 

5. สรุปผล/จัดท ารายงาน กันยายน 2562 อัญชลี/มาลัยพรและคณะฯ 
 
 5.งบประมาณ  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ้านวน 773,372 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)                
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 5.1  กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ สพป.ภูเก็ต 

 

ที ่ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวมเงิน 

1 ประชุมเตรียมความพร๎อมคําอาหารกลางวัน 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คน ๆ 
ละ 190 บาท (30 X 190) 

  
9,500 

  
9,500 

2 จัดนิทรรศการของเครือขําย เสนอผลงานเดํน 
จ านวน 8 บูท 

 20,000 80,000 100,000 

3 เตรียมจัดนิทรรศการของ สพป.ภูเก็ต เสนอ
ผลงานเดํน จ านวน 11 บูท   

 80,000 43,042 123,042 

4 คําอาหารเตรียมจัดนิทรรศการวันที่              11,400  11,400 
5 คําอาหารเจ๎าหน๎าที่/คณะกรรมการประจ าบูท/ 

นักเรียนที่รํวมแสดงบนเวที จ านวน 250 คน 
 47,500  47,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  168,400 123,042 291,442 
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5.2 กิจกรรมประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง  กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมยกยํอง   

เชิดชูเกียรติ 
 

ที ่ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวมเงิน 

1. ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 1 
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 
80 คน ๆ ละ 190 บาท (80 X 190) 

  
 
 

15,200 

  
 
 

15,200 
2. ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการฯ 

ครั้งที่ 2 
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 
80 คน ๆ ละ 190 บาท (80 X 190) 

  
 
 

15,200 

  
 
 

15,200 
3. คําอาหารในวันจัดงาน 

คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจ านวน 450 คน ๆ 
ละ 50 บาท 
คําอาหารจ านวน450 คน ๆ ละ 600บาท  

  
22,500 

 
270,000 

  
22,500 

 
270,000 

4. คําวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์   5,000 5,000 
5. คําตอบแทนกรรมการตัดสิน  

จ านวน 5 คน ๆ ละ 300 บาท 
 

1,500 
   

1,500 
6. คําตอบแทนวิทยากร 

จ านวน 3 คน ๆ ละ 600 บาท × 3 ชม. 
 

5,400 
   

5,400 
7. คําตอบแทนพิธีกร 

จ านวน 2 คน ๆ ละ 600 บาท × 3 ชม. 
 

3,600 
   

3,600 
8. คําตกแตํงสถานที่ 

จ านวน 2 ซุ๎ม ๆ ละ 5,000บาท 
   

10,000 
 

10,000 
9. คํากรอบเกียรติบัตร  

จ านวน 81 ชิ้น ๆ ละ 180 บาท 
   

14,580 
 

14,580 
10. คําโลํรางวัลเกียรติยศ  

จ านวน 23 ชิ้น ๆ ละ 1,050 บาท 
   

24,150 
 

24,150 
11. คําจัดซื้อของขวัญแกํผู๎มีผลงานเดํน  

จ านวน 38 ชิ้น ๆ1,500 บาท 
   

57,000 
 

57,000 
12. คําของรางวัลผู๎ชนะการประกวด   4,800  4,800 
13. คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์   3,000 3,000 
14. คําวัสดุส านักงาน    5,000 5,000 
15. คําเชําเครื่องเสียงและอุปกรณ์   25,000 25,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 327,700 143,730 481,930 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 บุคลากรและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจ และได๎รับประโยชน์จากการแสดง 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาท่ี
ประสบผลส าเร็จรํวมกัน 
6.2 บุคลากรและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม รู๎สึกภาคภูมิใจ 
ที่มีสํวนชํวยในการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุํง ซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมของไทย  
6.3 บุคลากรและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีขวัญและ 
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน๎าที่ 

สอบถามความรู๎สึก ความเข๎าใจ 
ข๎อคิดเห็น รวมทั้งประโยชน์ตําง 
ๆ ที่ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับจาก
โครงการฯ 
 
 
 
  
 
 

แบบถามสอบ และ 
แบบแสดงความ
คิดเห็น 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

7.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 8 กลุํมเครือขําย ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) และประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จรํวมกัน  
               7.2 บุคลากรในสังกัดรู๎สึกภาคภูมิใจที่มีสํวนชํวยอนุรักษ์เพลงไทยลูกทํุง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 
 7.3 บุคลากรในสังกัด มีขวัญก าลังใจที่ดี ในการปฏิบัติหน๎าที ่
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โครงการ ติดตามและประเมินผลข๎าราชการครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
ประจ าปี  2562 

สนองนโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2  ร๎อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผํานระบบ Digital Technology 
ตัวชี้วัดที่ 3.3.3   ร๎อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู๎ในสาขาที่ขาดแคลน 
ลักษณะงาน/โครงการ     ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายปราโมทย์ รัตนมงคล และนางสาวอัญชลี แซํแต๎ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2562  - 30 กันยายน  2562 
งบประมาณ  23,900  บาท    
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายปฏิรูประบบ 
การพัฒนาครูให๎เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ เพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาครูอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล๎วด๎วยการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองให๎ข๎าราชการครู 
คนละ 10,000 บาท/คน/ปี ซึ่งข๎าราชการครูสามารถเลือกพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล(IDPLAN) และสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือส ารวจการมีสํวนรํวมและความสนใจของข๎าราชการครูในสังกัดตํอการพัฒนาตนเองจึงได๎ 
จัดท าโครงการติดตามประเมินผลข๎าราชการครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรขึ้น เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎จาก
การติดตามและประเมินผลดังกลําว มาใช๎ส าหรับวางแผนพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะการสํงเสริม สนับสนุน ให๎ข๎าราชการครูพัฒนาตนเองผํานระบบ Digital Technology และ การพัฒนา 
Digital Content ในสาขาที่ขาดแคลน เชํน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  การจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มี
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษ และผู๎เรียนที่มีความแตกตําง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1.เพ่ือส ารวจข๎อมูลข๎าราชการครูในสังกัดที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือส ารวจข๎อมูลข๎าราชการครูในสังกัดที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรใน 

 หลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาตนเองผํานระบบ Digital Technology 
2.3 เพ่ือส ารวจข๎อมูลของข๎าราชการครูในสังกัดที่ผํานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบ 

 ครบวงจรซึ่งสามารถ น าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนา Digital Content ในสาขาที่ขาดแคลน 
3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 

3.1 เชิงปริมาณ 
 ข๎าราชการครูที่ลงทะเบียน เข๎าระบบตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ประจ าปี 

งบประมาณ 2561-2562  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   
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3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ข๎าราชการครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเข๎ารํวมโครงการ 
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2562  จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของข๎าราชการครูทั้งหมด 

3.2.1 ข๎าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จ านวนไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 50 เข๎ารํวมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในหลักสูตรที่เก่ียวข๎องกับ 
การพัฒนาตนเองผํานระบบ Digital Technology 

3.2.2 ข๎าราชการครูในสังกัดท่ีผํานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 สามารถน าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนา Digital Content ในสาขาที่
ขาดแคลน 

 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการฯ ติดตามและประเมินผล 
การอบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครู  

มกราคม 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

2. ด าเนินการประเมินผลการพัฒนาครู ปี 2561 มกราคม –กันยายน 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

3. สรุป วิเคราะห์ ข๎อมูล ข๎าราชการครู ที่เข๎าระบบ 
โครงการปี 2562 

มิถุนายน 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 
 

4. อบรมและพัฒนา ตามหลักสูตร มิถุนายน – สิงหาคม 2562 ข๎าราชการครู 

5. ด าเนินการติดตามการอบรมพัฒนาครูตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2562 

กรกฎาคม – กันยายน 2562 คณะกรรมการฯ 

6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ กันยายน 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

5. งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ้านวน 23,900 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)              
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ รวม 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการฯ 
-คําอาหารวําง และอาหารกลางวัน40 คนๆละ155 บาท 

  
6,200 

 
 

 
6,200 

2. คณะกรรมการติดตามโครงการฯ ปี 2562 
จ านวน 5 ชุดๆละ 4 คนๆละ 6 ครั้ง 
-คําเบี้ยเลี้ยง คนละ 80 บาทx6 ครั้งx5 ชุดx4 คน 

  
 

9,600 

 
 
 

 
 

9,600 
3. คณะกรรมการประเมินผลโครงการฯ ปี 2561-2562 

-คําอาหารวําง และอาหารกลางวัน20 คนๆละ155บาท 
  

3,100 
  

3,100 
4. คําพาหนะคณะกรรมการฯ ติดตามโครงการฯ   4,000  4,000 
5. สรุปและรายงานผล  1,000  1,500 

รวมทั้งสิ้น  23,900  23,900 
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  6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

6.1 ข๎าราชการครูในสังกัดเข๎ารํวมโครงการฯ ปีงบประมาณ 
2562 จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของข๎าราชการครู
ทั้งหมด 

สังเกต ,แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

6.2 ข๎าราชการครูในสังกัด จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
เข๎ารํวมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ในหลักสูตร
เกี่ยวข๎องกับ               การพัฒนาตนเองผํานระบบ 
Digital Technology 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

6.3 ข๎าราชการครูในสังกัดท่ีผํานการพัฒนาตามโครงการฯ 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 น า
ความรู๎ที่ได๎มาพัฒนา Digital Content ในสาขาที่ขาด
แคลน 

ชิ้นงาน ผลงาน 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ข๎าราชการครู ในสังกัดเข๎ารํวมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2562 มี 
จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของข๎าราชการครูทั้งหมด 

  7.2 ข๎าราชการครูในสังกัด จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 เข๎ารํวมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ        
ครบวงจร ปีงบประมาณ 2562 ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับกับการพัฒนาตนเองผํานระบบ Digital Technology 

  7.3 ข๎าราชการครูในสังกัดที่ผํานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
ปีงบประมาณ 2561  จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 สามารถน าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนา Digital Content                             
ในสาขาที่ขาดแคลน 
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โครงการ อบรมครูผู๎ชํวยสูํการเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปี 2562 
สนองนโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ       นายปราโมทย์ รัตนมงคล และนางสาวอัญชลี แซํแต๎ 
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ   มกราคม 2562 – กันยายน 2562 
งบประมาณ 253,700    บาท 
 

1.หลักการและเหตุผล 

        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นสิ่ งจ า เป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ              
การให๎การศึกษา ค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมให๎กับบุคลากรของหนํวยงาน เป็นเรื่องที่หนํวยงานของรัฐจะต๎องให๎
ความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง เพราะการอบรมให๎ความรู๎เป็นสํวนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาองค์กร 
โดยเฉพาะครูผู๎ชํวยซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่บรรจุใหมํ ต๎องปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเป็นตัวอยํางที่ดีแกํสังคม  ได๎แกํ 
การเป็น แบบอยํางแกํเด็กและเยาวชนในด๎านการพัฒนาตนเองและการศึกษาเรียนรู๎ตลอดชีวิต เป็นแบบอยํางแกํ
ผู๎ปกครองในด๎านการด ารงชีวิตที่สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นแบบอยําง
ในดา๎นการอบรมเลี้ยงดูบุตร-หลานให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม ของประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีในพลโลก ดังนั้น 
ครู จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณคํา มีความหมาย ที่เป็นฟันเฟืองส าคัญที่สุดในระบบการพัฒนาทุกระดับ ทุกประเภท 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎เล็งเห็นความส าคัญของข๎าราชการครูที่บรรจุใหมํ 
และเพ่ือให๎ครูบรรจุใหมํได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อม 
และวิถีชีวิตการท างานได๎ตามสมรรถนะและตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงได๎ก าหนดอบรมครูผู๎ชํวย สูํการเป็นครูมือ
อาชีพขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนามีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
เรียนรู๎รํวมกัน สามารถน าหลักการส าคัญไปสูํการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในการปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองรํวมกันโดยการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ เป็นผู๎ใฝุเรียนรู๎ ใฝุพัฒนาสูํการพัฒนาวิชาชีพตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 

3.เป้าหมายการด้าเนินงาน 

3.1.1 เชิงปริมาณ 
1) ครูผู๎ชํวยที่ได๎รับการบรรจุและแตํงตั้งให๎ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ที่ยังไมํได๎รับการปฐมนิเทศ จ านวน 60 คน 
2) คณะกรรมการฯ ด าเนินการโครงการฯ คณะวิทยากร และเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 20 คน 
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3.1.2 เชิงคุณภาพ 

1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการเรียนรู๎
รํวมกัน สามารถน าหลักการส าคัญไปสูํการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองรํวมกันโดยการสร๎าง
เครือขํายการเรียนรู๎ เป็นผู๎ใฝุเรียนรู๎ ใฝุพัฒนาสูํการพัฒนาวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนการด าเนินงาน มกราคม 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

2. แตงํตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

3. ประชุมเตรียมความพร๎อม มีนาคม –เมษายน 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

4. ด าเนินการอบรม พฤษภาคม -สิงหาคม 2562 ครูผู๎ชํวย 

5. สรุปผลและรายงาน กันยายน  2562 ปราโมทย/์อัญชลี 
 

5.งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 253,700 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
เงินงบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวม 

1. กิจกรรมอบรมหลักสูตร TEPE ONLINE     

ประชุมเตรียมความพร๎อมคณะกรรมการฯหลักสูตร 
-คําอาหาร 20 คน x190 บาท                            
ประชุมเตรียมความพร๎อมผู๎เข๎ารํวมอบรมหลักสูตรฯ  
(ครั้งที่1) 
-คําอาหาร 80 คน x190 บาท                            
ประชุมสรุปผลการอบรมหลักสูตรฯ (ครั้งที่2)                
-คําอาหาร 80 คน x190 บาท                            

  
3,800 

 
 

15,200 
 

15,200 

  
3,800 

 
 

15,200 
 

15,200 
2. กิจกรรมอบรมครูผู๎ชํวยสูํครูมืออาชีพ 

คําตอบแทนวทิยากร 3 ชม x2 วัน x 1,200 บาท                       
คําตอบแทนวทิยากร 6 ชม x2 วัน x 600 บาท                         
คําตอบแทนวทิยากรพี่เลี้ยง9คนx2วันx 2 ชม.x600 บาท                         
คําอาหารกลางวนั 2 วัน x 80 คน x 300 บาท                              
คําอาหารเย็น 2 วัน x 80 คน x 300 บาท                      
คําอาหารวํางเชา๎-บําย 2 วัน x 2 มื้อ x 80 คน x 50 บาท              

 
7,200 
7,200 
21,600 

 
 
 
 

48,000 
48,000 
16,000 

  
7,200 
7,200 
21,600 
48,000 
48,000 
16,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
เงินงบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวม 

3. คําห๎องพักโรงแรม 40 ห๎อง x 1 วัน x 1,200 บาท                   48,000  48,000 
4. คําวัสดุ (ซื้อกระเป๋า) 80 ใบ × 150 บาท                 12,000  12,000 
5. คําวัสดุส านักงาน                                              5,000 5,000 
6. คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์              5,000 5,000 
7. สรุปผลและรายงาน                                          1,500  1,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 207,700 10,000 253,700 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

6.1 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ และแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเองสูํ การเป็นครูมืออาชีพ 
6.2 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ และจิตส านึก
ท่ีจะพัฒนาตนเองให๎อยํูในวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรมวิชาชีพ 
6.3 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถ
สร๎างเครือขํายด๎านการเรียนรู๎เพื่อประโยชน์ตํอการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู 

1.สังเกต จากการรํวมกิจกรรม
ความต้ังใจ และการตรงตํอเวลา  
2.แบบประเมินผลกํอนและ 
หลังเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
 
  

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม/ 
แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           7.1 ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับการเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน๎าที่ครู 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

           7.2 ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รบการฝึกทักษะการเรียนรู๎รํวมกัน การสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎เพื่อประโยชน์ 
ตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     182 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฟันเฟืองจิตอาสาอยํางยั่งยืน  ประจ าปี พ.ศ.2562 
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายปราโมทย์ รัตนมงคล และนางสาวอัญชลี แซํแต๎ 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์  2562 – สิงหาคม 2562 
งบประมาณ  329,250 บาท  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารองค์กร “คน” ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด อันเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ 
ขององค์กรให๎ส าเร็จลุลํวงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่ประกอบด๎วยข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลากหลายต าแหนํงและระดับ โดยบุคลากรที่ถือวํา มีสํวนชํวยสํงเสริม และสนับสนุน      การจัดการศึกษาให๎
ประสบความส าเร็จไมํยิ่งหยํอนกวําบุคลากรต าแหนํงอ่ืน  คือ  บุคลากรที่เป็นลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว ซึ่ง
ปฏิบัติหน๎าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนตําง ๆ  เนื่องจากเป็นฟันเฟืองส าคัญที่ชํวยดูแล รักษา อาคารเรียน 
และสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให๎สะอาด  รํมรื่น มีชีวิตชีวา รวมทั้งมีหน๎าที่ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ตําง ๆ ภายใน
สถานศึกษาให๎พร๎อมใช๎งานและมีความปลอดภัย สํงผลตํอการสร๎างบรรยากาศที่ดี เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎และ
พัฒนาการศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือให๎ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวได๎รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานในหน๎าที่ 
ตามสมรรถนะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ฟันเฟืองจิตอาสาอยํางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2562  ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความสามารถทั้งทางด๎านทฤษฎี และปฏิบัติที่เก่ียวกับงานในหน๎าที่ 
ให๎แกํลูกจ๎างประจ า และลูกจ๎างชั่วคราวในสังกัด 

2.2  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน ให๎ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว  ได๎เปิดโลกทัศน์ และมีโอกาส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์และการท างานรํวมกัน 

2.3  เพ่ือน๎อมน าพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย โดยการน า 
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด ารงชีวิต และการพัฒนางานในหน๎าที่อยํางยั่งยืน  

 

3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1 เชิงปริมาณ    

3.1.1 ลูกจ๎างประจ า     จ านวน   18  คน  
3.1.2 ลูกจ๎างชั่วคราว     จ านวน   35  คน   
3.1.3 ผู๎บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่   จ านวน   13  คน 
3.1.4 ประธานกลุํมเครือขําย/ที่ปรึกษา  จ านวน   10   คน 
3.1.5 บุคลกรทางการศึกษาอ่ืน   จ านวน     4   คน 

    รวมทั้งสิ้น  จ านวน   80  คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวในสังกัด ได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความสามารถ ที่ 
จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานในหน๎าที่  

3.2.2 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวในสังกัด ได๎เปิดโลกทัศน์ สามารถน าความรู๎ และแนวคิด 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช๎ในการด ารงชีวิต และพัฒนางานในหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3.2.3 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวในสังกัด ได๎เรียนรู๎และได๎รับประโยชน์จากการท างาน 
เป็นทีม 

 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ ธันวาคม 2561 คณะกรรมการฯ 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน มกราคม- กุมภาพันธ์  2562 วิทยากร 

3. เตรียมความพร๎อมกํอนเดินทางศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จ านวน 1 วัน 

กุมภาพันธ์  2562 ปราโมทย์/อัญชลี 
 

4. ศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 2 วัน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

5. น าเสนอโครงการพัฒนางานในหน๎าที่   มีนาคม – มิถุนายน 2562 บุคลากรฟันเฟือง 

5. ติดตามผลการพัฒนางานในสถานที่จริง              
พร๎อมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน   

กรกฎาคม  2562 ปราโมทย์/อัญชลี 

6. สรุป และประเมินผล สิงหาคม 2562 ปราโมทย/์อัญชลี 
 

5.งบประมาณ   งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 329,250 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ 
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

รวม 

1. กิจกรรมประชุมพิจารณาหลักสูตร/สถานท่ีศึกษาดูงาน  
-คําอาหารวํางฯ 25 คน x190 บาท                   

 
 

 
4,750 

 
 

 
4,750 

2. 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ  
-คําวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 ชม.x600 บาท  
-คําวิทยากรพี่เลี้ยง 12 ชม. x 3 คน x 600 บาท 

 
7,200 
21,600 

   
7,200 
21,600 

คําอาหารวิทยากรและผู๎เข๎ารํวมอบรม 
-คําอาหารกลางวัน 80 คน x120 บาท x 2 วนั    -
คําอาหารวํางฯ 80 คน x 2มื้อ x35บาท x 2 วัน  

 
 

 
19,200 
11,200 

 
 

 
19,200 
11,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

รวม 

3. 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 2 วัน 
คําอาหารประชุมเตรียมความพร๎อมกํอนศึกษาดูงาน 
-คําอาหารกลางวัน 80 คน x120 บาท              
-คําอาหารวํางฯ 80 คน x 2มื้อ x35บาท            

 
 

 
 

9,600 
5,600 

 
 

 
 

9,600 
5,600 

-คําจัดจ๎างรถยนต์ 2 คัน 2 วันๆละ 12,000 บาท 
-คําท่ีพัก 1 คืน 40 ห๎องๆละ 1,200 บาท 

 48,000 
48,000 

 48,000 
48,000 

-คําเบี้ยเลี้ยง 80 คน ๆ ละ 160 บาท x 1 วัน 
-คําอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 300 บาท x 2 วัน 
-คําอาหารเย็น 80 คน ๆ ละ 300 บาท x 1 วัน 
-คําอาหารวําง 80 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 วัน x 2 มื้อ 
-คําของที่ระลึก 2 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท 
-คําตอบแทนวิทยากร 6ชม.x600บาทx1วัน 

 
 
 
 
 

3,600 

12,800 
48,000 
24,000 
16,000 
3,000 

 

 12,800 
48,000 
24,000 
16,000 
3,000 
3,600 

4. กิจกรรมพัฒนางานในพ้ืนที่จริง  โดยการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์/สภาพแวดล๎อม/แหลํงเรียนรู๎ในส านักงาน/
สถานศึกษา 

 30,000  30,000 

5. กิจกรรมติดตามผลการพัฒนางานในพ้ืนที่จริงและ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน 
-คําอาหารกลางวัน 80 คน x120 บาท x 1 วัน     
-คําอาหารวํางฯ80 คน x 2มื้อ x35บาท x 1 วัน   

 
 

 
 

9,600 
5,600 

  
 

9,600 
5,600 

6. คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์   5,000 5,000 
7. คําวัสดุ   5,000 5,000 
8. สรุปและรายงานผล  1,500  1,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,800 290,450 10,000 329,250 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

6.1 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวที่         
เข๎ารํวมโครงการฯ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70   มี
ผลการฝึกอบรมผํานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
6.2 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว 
ที่เข๎ารํวมโครงการฯ ได๎รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู๎ ความสามารถ ที่จ าเป็นตํอ               
การปฏิบัติงาน 

1.สังเกต จากการรํวมกิจกรรม     
  ความตั้งใจ และการตรงตํอเวลา  
2.แบบประเมินผลกํอนและ 
  หลังเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

6.3 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว 
สามารถน าความรู๎ และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช๎ในการด ารงชีวิต
และพัฒนางานในหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
6.4 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวที่เข๎า
รํวมโครงการฯ ได๎เรียนรู๎และได๎รับประโยชน์
จากการท างานเป็นทีม 

 
  

 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      7.1.ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว ที่เข๎ารํวมโครงการฯ ได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎  
ความสามารถ ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานในหน๎าที่ 
    7.2 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวที่เข๎ารํวมโครงการฯ  สามารถน าความรู๎ และแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช๎ในการด ารงชีวิตและพัฒนางานในหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   7.3 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราวที่เข๎ารํวมโครงการฯ  ได๎เรียนรู๎และได๎รับประโยชน์จาก         
การท างานเป็นทีม 
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นโยบายท่ี 4 
 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
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โครงการ    เพ่ิมโอกาสและสร๎างความเสมอภาคทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                                ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1       ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2  ร๎อยละของเด็กวัยเรียนที่เข๎ารับการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา  
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ       นางกัลยกร  กาชัย    
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 
งบประมาณ 18,000  บาท   (งบ สพฐ.) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดวํา“บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอ     

กันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย...”มาตรา 
17 ก าหนดวํา “ให๎มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก๎าปี โดยให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีท่ีเจ็ดเข๎าเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนอายุยํางเข๎าปีที่สิบหกเว๎นแตํสอบได๎ชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาภาคบังคับ...” มาตรา 11 ก าหนดวํา “บิดา 
มารดา หรือผู๎ปกครองมีหน๎ า ท่ีจัดให๎บุตรหรือบุคคลซึ่งอยูํในความดูแลได๎รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง...”ประกอบกับมีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ก าหนดให๎ผู๎ปกครอง 
สํงเด็ก ซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุยํางเข๎าปีที่สิบหกเข๎าเรียนในสถานศึกษา เว๎นแตํเด็กจะสอบได๎ชั้นปีที่เก๎า
ของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับจึงมีความส าคัญยิ่งตํอการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให๎ เ ป็น
มนุษย์ที่สม บูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

  การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นภารกิจหน๎าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะต๎องจัด   และสํงเสริมให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 เพ่ือเป็นการสํง เสริมสนับสนุนให๎เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งเด็กทั่วไป ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส ได๎เข๎าเรียน   และเรียนตํอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี   หรือใน
ระดับท่ีสูงกวํา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได๎จัดโครงการเพ่ิมโอกาสและสร๎างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์  
      2.1  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎าเรียนและเรียนตํอเนื่อง
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
      2.2  เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับเรียนตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2.3  เพื่อจัดระบบการติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและเด็กออกกลางคันได๎เข๎าเรียน 
      2.4  เพื่อจัดระบบการปูองกันและแก๎ไขปัญหาเด็กขาดโอกาสเข๎ารับการศึกษา เด็กออกกลางคัน และ
เด็กท่ีมีแนวโน๎มออกกลางคันในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 

     3.1  เชิงปริมาณ   
       3.1.1  เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎าเรียนครบทุกคน 
        3.1.2  เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ ร๎อยละ 95 
  3.1.3  ลดอัตราการออกกลางคันให๎เหลือไมํเกินร๎อยละ 0.3 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
   ประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ 
 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และการจัดระบบ
ติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับได้ 
เข้าเรียน 
1.1  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน   
1.2  ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสาน 
การรับนักเรียน 
1.3  ประชุมครูผู๎รับผิดชอบการรับนักเรียนและ 
เกณฑ์เด็กเข๎าเรียน 
1.4  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และกรณีไมํ
มีที่เรียน (ปูายไวนิล, แผํนพับ) 
1.5  บันทึกข๎อมูลเด็กตาม ทร.14  ลงโปรแกรม 
เพ่ือติดตามเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ปี และมีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ  
1.6  ส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลนักเรียนออกกลางคัน/
นักเรียนที่มีแนวโน๎มออกกลางคัน 
1.7 แตํงตั้งและประชุมคณะท างาน  
1.8 ประชุมผู๎บริหารและครูผู๎รับผิดชอบเพื่อจัดระบบ
ติดตามเด็กออกกลางคันได๎เข๎าเรียน    
1.6 ติดตาม/การให๎ความชํวยเหลือการรับนักเรียน      
ปีการศึกษา 2562 
1.7 สรุป/รายงานผลการด าเนินงานการประสานงานกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการขอข๎อมูลเด็กมีอายุ 3-5 ปี 
ตาม ทร.14  
1.8 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน  
 

 
 
 

ม.ค. 2562 
ก.พ. – เม.ย. 2562 

 
ก.พ – พ.ค. 2562 

 
ก.พ. – พ.ค. 2562 

 
ม.ค. – มี.ค. 2562 

 
 

ม.ค. – มี.ค. 2562 
 

ม.ค. – พ.ค. 2562 
ม.ค. – พ.ค. 2562 

 
พ.ค. – มิ.ย. 2562 

 
พ.ค. – มิ.ย. 2562 

 
 

พ.ค. – มิ.ย. 2562 

นางกัลยกร  กาชัย 
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5.  งบประมาณงบด้าเนินงาน จ้านวน 18,000 บาท (งบ สพฐ.จัดสรร) ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ซึ่งมีรายละเอียด  
     การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และ     การ
จัดระบบติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับได้เข้าเรียน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน   
-คําอาหารวําง (15  คน X 35 บาท X 1 ครั้ง ) 
1.2  ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสาน 
การรับนักเรียน15  คน X 35 บาท X 1 ครั้ง ) 
1.3  ประชุมครูผู๎รับผิดชอบการรับนักเรียนและ 
เกณฑ์เด็กเข๎าเรียน 
-คําอาหารวําง  (55 คน X 155 บาท) 
1.4  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และ   
กรณีไมํมีท่ีเรียน (ปูายไวนิล, แผํนพับ) 
1.5 บันทึกข๎อมูลเด็กตาม ทร.14  ลงโปรแกรม 
เพ่ือติดตามเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ปี และมีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ  
-คําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(4 คน X 420 บาท X 2 วัน) 
1.6  ส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลนักเรียนออก
กลางคัน/นักเรียนที่มีแนวโน๎มออกกลางคัน 
1.7 แตํงตั้งและประชุมคณะท างาน  
คําอาหารวําง (20 คน X 35 บาท X 1 ครั้ง ) 
1.8 ประชุมผู๎บริหารและครูผู๎รับผิดชอบเพื่อ
จัดระบบติดตามเด็กออกกลางคันได๎เข๎าเรียน    
คําอาหารวําง และอาหารกลางวัน    
(55 คน X 35 บาท X 1 ครั้ง) 
1.6 ติดตาม/การให๎ความชํวยเหลือการรับนักเรียน     
ปีการศึกษา 2562 
-คําเบี้ยเลี้ยง (6 คน X 120 บาท X 2 วัน) 
1.7 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

525 
 

525 
 
 

8,525 
 
 
 
 
 
 

3,360 
 
 
 

700 
 
 
 

1,925 
 
 

1,440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 

525 
 

525 
 
 

9,525 
 
 
 
 
 
 

3,360 
 
 
 

700 
 
 
 

1,925 
 
 

1,440 
 

รวม  17,000 1,000 18,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร๎อยละของเด็กท่ีมีอายุ 3-5 และเด็กมีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎าเรียน             

2. ร๎อยละของเด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับเรียน
ตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสามัญและ
สายอาชีพ                      

- โดยวิธีการ สังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
- แหลํงที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลคือ  
ผู๎เข๎ารับการอบรม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได๎เข๎าเรียนครบทุกคน 
      7.2  อัตราการเรียนตํอสายอาชีพ และสายสามัญ เพ่ิมข้ึน 
      7.3  อัตราการออกกลางคันลดลง 
      7.4  โรงเรียนมีระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
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โครงการ                    การจัดการศึกษาทางเลือก...สูํการเรียนรู๎อยํางอิสระและมีความสุข 
นโยบายที่ 4  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
                                เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1  ร๎อยละของเด็กวัยเรียนที่เข๎ารับการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา 
นโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2.1  ร๎อยละของสถานศึกษาหนํวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม      
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร   
ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  70,400  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให๎ความส าคัญกับการจัดการศึกษาทางเลือก 
และก าหนดไว๎ในมาตรา 49  50 และ 80  มาตรา 49 ก าหนดให๎บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํ
น๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย นอกจากนี้  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  พ.ศ.2547  กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิของ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555  

ปัจจุบัน ผู๎ปกครองบางสํวนในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจที่จะจัดการศึกษาด๎วยตนเอง โดยไมํอาศัย
การศึกษาในระบบ    และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของแตํละครอบครัวแตกตํางกันไปตามเปูาหมายใน
การพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน ซึ่งแนวคิดดังกลําวในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองหรือครอบครัวสอดคล๎องกับ 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข และรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีความแตกตํางตามศักยภาพและบริบทของผู๎เรียนเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์การปรับใช๎
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุํมเปูาหมายประสบการณ์เฉพาะ พ.ศ. 2553  

การรวมตัวของกลุํมผู๎ปกครอง   กลุํมบ๎านเรียนหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภูเก็ต และศูนย์
การเรียน เพ่ือท ากิจกรรมรํวมกันและเผยแพรํสิ่งที่เรียนรู๎และกิจกรรมที่ทางเครือขํายบ๎านเรียนได๎จัดขึ้น เพ่ือได๎
ประจักษ์แกํผู๎สนใจและบุคคลภายนอกให๎ได๎ทราบ ผู๎ที่ไมํได๎เข๎าถึงได๎เข๎าถึง  ไว๎เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ทางเลือก  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได๎
จัดท าโครงการการจัดการศึกษาทางเลือก...สูํการเรียนรู๎อยํางอิสระและมีความสุขขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือแสดงผลงานของผู๎เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2.2 เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยคณะกรรมการประเมิน 
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2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให๎ชุมชนและสังคมได๎มีความรู๎ และความเข๎าใจในการด าเนินการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเผยแพรํการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบตํางๆ 
2.4 เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ระหวํางผู๎จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน ผู๎เรียน อยํางเหมาะสมและท่ัวถึง    

ในการพัฒนาการศึกษา  

3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน พร๎อมทั้งออกเยี่ยมบ๎านครอบครัว จ านวน 20 คน 4 ครั้ง 

3.1.2 จัดแสดงผลงานของผู๎เรียน (Open House) เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาจ านวน 110 คน 2 วัน 

    3.2 ด้านคุณภาพ 
          3.2.1 ผู๎เรียนแสดงผลงานและความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกลุํมบ๎านเรียน ชุมชน และ สังคม  

3.2.2 สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมเครือขํายบ๎านเรียนในจังหวัดภูเก็ต 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ 

ด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาแผนการจัด
การศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน    

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

2 ออกเยี่ยมบ๎านผู๎จัดการศึกษาโดยครอบครัว และ
ศูนย์การเรียน 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

3 จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวทีของ
ผู๎เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว และการเสน
วนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง
กลุํมบ๎านเรียนจังหวัดภูเก็ตคณะท างาน เจ๎าหน๎าที่ 
และผู๎สนใจ 

 กุมภาพันธ์ 2562   นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

4 สรุปรายงานผลการด าเนินการ กันยายน 2562 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 
 

5. งบประมาณ  งบด าเนินงาน  จ านวน  70,400  บาท ขอถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการซึ่งมีรายละเอียดการใช๎ 
    งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาแผนการจัด 
การศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนจ าน
4 ครั้ง จ านวน 20 คนx 4 ครั้งx190 บาท    

 
  

15,200 
   

 
 
  

15,200 
 
  

2. ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว       
    - คําเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 120 บาท x 2 วัน)   

2,400   2,400 
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กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

3. จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวทีของ
ผู๎เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวและการเสนวนาทาง
วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกลุํมบ๎านเรียน
จังหวัดภูเก็ต คณะท างาน เจ๎าหน๎าที่ และผู๎สนใจ   
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  2 วัน x 
110 คน x 190 บาท 
- คําตอบแทนวิทยากร 5 ชม. x 600 บาท x 2 คน 
- คําวัสดุการจัดนิทรรศการ 

6,000 41,800 
 
  
 

5,000 52,800 
 
 
 
 
  

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน        
รวม 8,400 57,000 5,000 70,400 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียน ผํานการประเมินผลการเรียนรู๎ 
2. ร๎อยละ 100 ของผู๎จัดการศึกษาได๎รับการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู๎เรียนได๎แสดงผลงานในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินได๎
ประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยตรง 

7.2 เป็นการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และประเมินผลงานการเรียนรู๎ของผู๎จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในจังหวัดภูเก็ต 

7.3 ประสาน และเผยแพรํการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบตํางๆ เปิดโอกาสให๎ชุมชนและสังคม 
ได๎มีความรู๎ และความเข๎าใจในการด าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากยิ่งข้ึน 

7.4 ผู๎จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน ผู๎เรียน มีความสัมพันธ์อยํางเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนา
การศึกษา  
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โครงการ  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน   
นโยบายที่ 4  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา                                     
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3  ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและ 
   การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหมํ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุจิตรา   วงศ์ทวีพิทยากุล 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  – กันยายน 2562 
งบประมาณ  158,280  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ตระหนักถึงความส าคัญ    และความจ าเป็นใน
การดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางประสบผลส าเร็จ โดยมุํงที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให๎มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุํงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล๎องกับมาตรา 6 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  แก๎ไขเพ่ิมเติ ม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  โดยเฉพาะการปูองกันและแก๎ไขปัญหาวิกฤตตําง ๆ เชํน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ปัญหาการใช๎ความรุนแรงฯ ฯลฯ  ซึ่งสํงผลกระทบตํอเด็กและเยาวชน และในขณะเดียวกัน
เด็กและเยาวชนที่มีความรู๎ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียนแตํขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดการสํงเสริม
สนับสนุนที่เหมาะสม ขาดผู๎อุปการะเลี้ยงดู ก าพร๎า สํงผลให๎ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือมีความรู๎ความสามารถ
ทางด๎านใดด๎านหนึ่ง เชํน ด๎านวิชาการ ด๎านกีฬา ด๎านศิลปะ ฯลฯ แตํไมํได๎รับการสํงเสริมในด๎านที่มีความถนัด ขาด
โอกาสในการพัฒนา เพราะฉะนั้นจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต๎องมีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ 
เป็นระบบ มีข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน มีการสํงเสริม สนับสนุน ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ให๎
การชํวยเหลือ สํงตํอที่เหมาะสม เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จ าเป็นต๎องพัฒนาและเรํงรัดการด าเนินงานระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง     สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตาม
ความแตกตํางระหวํางบุคคล  และเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนในด๎านตําง ๆ   จึงจัดท าโครงการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพ่ือเป็นการปูองกันและแก๎ไขปัญหาดังกลําว 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนในสังกัด พัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน

ให๎ได๎มาตรฐาน 
     2.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษาในสังกัด 
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     2.3 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน ปูองกันและแก๎ไขปัญหา นักเรียนทุกกลุํมเปูาหมายให๎ได๎รับการพัฒนา  

เต็มตามศักยภาพ 
     2.4  เพื่อพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
     2.5 เพ่ือให๎ความชํวยเหลือ ดูแลนักเรียนที่มั่วสุมตามแหลํงตําง ๆ ซึ่งเป็นการปูองกันและแก๎ไขปัญหา

ยาเสพติด การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท และการมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควรที่เกิดข้ึน และลดอัตราการ 
ออกกลางคันของนักเรียน 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
   3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต  จ านวน  49  โรงเรียน  
3.1.2 พนักงานเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎รับการทบทวนความรู๎  ความเข๎าใจ  กฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข๎องใน       
การปฏิบัติงาน จ านวน  60  คน 

               3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนอยํางตํอเนื่องและได๎มาตรฐาน 

3.2.2 สพป.ภูเก็ต และโรงเรียนในสังกัด มีระบบฐานข๎อมูลที่มีคุณภาพ มีข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล
ที่มีคุณภาพ ท าให๎การสํงเสริม สนับสนุน ดูแล ชํวยเหลือนักเรียนได๎ตรงกลุํมเปูาหมาย 

3.3.3  พนักงานเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีทักษะที่ถูกต๎องใน    
การปฏิบัติงาน 

3.3.4 ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาการหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร  และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลา 
การด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1 การพัฒนาระบบโปรแกรมสารสนเทศระบบ 
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
1. จัดซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศระบบการดูแล 
ชํวยเหลือนักเรียน 
    - ติดตํอ/ประสานงาน การจัดซื้อโปรแกรมระบบ 
สารสนเทศระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช๎โปรแกรม 
ระบบสารสนเทศระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

   3.  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการใช๎โปรแกรม
ระบบสารสนเทศระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

มกราคม 2562 น.ส.สุจิตรา  วงศ์ทวีพิทยากุล 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมประชุมผู๎บริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนา 
การขับเคลื่อนงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม 2562 น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

มิถุนายน 2562 น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

4 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ๎าหน๎าที่ 
สํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

กรกฎาคม 2562 น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

5 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ๎าหน๎าที่ 
สํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

 
กรกฎาคม 2562 

น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

6 ประเมินโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

กรกฎาคม 2562 น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

7 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

5.  งบประมาณ งบด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ  จ้านวน  158,280 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้มีรายละเอียด               
ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 การพัฒนาโปรแกรมระบบการดแูลชํวยเหลือนักเรียน 
จัดซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศระบบการดูแล 
ชํวยเหลือนักเรียน 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให๎ความรู๎โปรแกรมระบบ
สารสนเทศระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  จ านวน 2 รํุน 
รุํนที่ 1  อ าเภอเมืองและอ าเภอกะทู๎ 22 โรงเรียนๆละ 2 คน 
- คําอาหารกลางวนั คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม   
55 คน x 190 บาท 
- คําตอบแทนวทิยากร 600 บาท x 6 ช.ม.  
- คําที่พัก    1,200 บาท  x 2  คืน 
- คําพาหนะ  
- คําจัดท าเอกสาร 48 เลํม  x  40  บาท  
- คําวัสด ุ
- คําปูายไวนิล 
รุํนที่ 2  อ าเภอถลาง จ านวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
- คําอาหารกลางวนั คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม   
65 คน  x 190 บาท 
- คําตอบแทนวทิยากร 600 บาท  x 6 ช.ม.  
- คําจัดท าเอกสาร 56 คน x  40  บาท  
- คําวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,450 
2,400 

 
8,000 

 
 

12,350 
 

 
20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1,920 
  2,000 
  1,200 
 
 
 
 
 2,240 
 2,000 

100,960 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการใช๎โปรแกรม
ระบบสารสนเทศระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
จ านวน 2 รํุน 
รุํนที่ 1 
- คําอาหารกลางวนั คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม   
 55 คน  x 190 บาท   
- คําวิทยากร 600 บาท x 6 ช.ม.   
- คําไวนลิ 
รุํนที่ 2 
- คําอาหารกลางวนั คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม   
 65 คน  x 190 บาท   
- คําวิทยากร 600 บาท  x 6 ช.ม. 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

10,450 
 
 
 
 

12,350 

 
 
 
 
 
 
 

   1,200 
    

 

3 กิจกรรมประชุมผู๎บริหารโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  60 คน x 35 บาท 
- คําตอบแทนวทิยากร 1,200 บาท x 3 ช.ม. 

 
 
 

3,600 

 
 

2,100 
 

 5,700 

4 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการสร๎างความเข๎มแข็งระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- คําอาหารกลางวนั อาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คน x 
190 บาท  
- คําตอบแทนวทิยากร 600 บาท x 1 คน x 6  ชม. 
- คําวัสด ุ
- คําปูายไวนิล 

 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 

11,400 

 
 
 
 
 

3,300 
1,200 

19,500 
 
 
 
 
 
 

5  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ๎าหนา๎ที่สงํเสริม 
ความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา 
- คําอาหารกลางวนั อาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คน x 
190 บาท    
- คําตอบแทนวทิยากร 600 บาท x 6 ชม. 
- คําวัสด ุ
- คําปูายไวนิล 

 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 

11,400 
 
 

 
 
 
 
 

3,800 
1,200 

20,000 
 
 
 
 
 
 

6 กิจกรรมประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการ 
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- เกียรติบัตรพร๎อมกรอบ  จ านวน 15 รางวัล 
- คําเบี้ยเลี้ยงกรรมการประเมิน7คนx120 บาทx5 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ 
ประเมิน 6 คน  x  35 บาท  x 2  ครั้ง 
-คําวัสดุ  

 
 
 

4,200 

 
 
 
 

420 
 

 
 

 4,500 
 
 
  

 3,000 

12,120 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. ร๎อยละ 80 ของครูที่เข๎ารับการอบรม ได๎ใช๎
โปรแกรมระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน 
2. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนได๎รับการติดตามผล 
การด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
อยํางทั่วถึงทุกโรง 
3. โรงเรียนทุกแหํงสามารถพัฒนาระบบการดูแล 
ชํวยเหลือนักเรียนได๎มาตรฐาน 
4. ร๎อยละ 80 ของพนักงานเจ๎าหน๎าที่สํงเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง 
 

- การตรวจสอบการใช๎โปรแกรม 
ระบบสารสนเทศระบบการดูแล 
ชํวยเหลือนักเรียน 
- ติดตามการด าเนินงาน 
 
- ติดตาม ประเมินผล 
 
- การสังเกตการปฎิบัติงาน 

- แบบสรุปรายงาน 
- แบบประเมินผล 
 
- แบบประเมินผล 
 
 
- แบบประเมินผล 
 
- แบบสอบถาม สังเกต 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎ได๎มาตรฐาน 
 7.2 นักเรียนได๎รับการสนับสนุน สํงเสริมเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 7.3 ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาการหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
กํอนวัยอันควร  และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
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โครงการ  การจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท๎องค์ราชันย์ 
นโยบายที่ 4  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลด 

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 4.3.1     สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตํอกับ 
        โครงขํายอินเตอร์เน็ตได๎อยํางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด 4.3.2     สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และเป็น 
           เครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาด้าเนินการ ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  190,000 บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรํวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมใน      

พระบรมราชูปถัมภ์ ได๎เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ด๎วยระบบการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) 
สร๎างความเสมอภาคในการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให๎ประชาชนทั่วไปเรียนรู๎ผํานโทรทัศน์ทางชํองทีวีได๎
ตลอดเวลา สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกชํวงเวลา ไมํมีข๎อจ ากัดด๎านสถานที่ในการเรียนรู๎ และสนับสนุนให๎มีการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตเกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน   จึงได๎พัฒนาและประยุกต์ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมํ NEW DLTV ทั้งใน
ระบบการถํายทอดจากโรงเรียนต๎นทาง และโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณ ซึ่งมูลนิธิกา รศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม NEW 
DLTV โดยจะเริ่มด าเนินการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ที่ครอบคลุมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ใหมํแบบ Active Learning ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นไป  

เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ NEW DLTV ที่ชํวยในการแก๎ปัญหา
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน แกํโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไมํครบชั้น, โรงเรียนทั่วไปที่มีครูสอนไมํตรง
สาขาวิชาเอก, โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ NT/ONET อยูํในเกณฑ์ปรับปรุง  เป็นต๎น  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได๎จัดท าโครงการการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท๎องค์ราชันย์  เพ่ือ
สํงเสริม ชํวยเหลือ พัฒนา และขับเคลื่อน NEW DLTV แกํโรงเรียนในสังกัดอยํางมีประสิทฺธิภาพตํอไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนปลายทางต๎นแบบ NEW DLTV 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนด๎านการจัดการจัดศึกษาทางไกล NEW DLTV 
2.3 เพ่ือสร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอนของครูได๎อยํางกว๎างขวางและ 

ทั่วถึง 
3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนปลายทางต๎นแบบ NEW DLTV จ านวน 6 โรงเรียน  
2) ครูผู๎สอนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียมทุกคน  
3) เพ่ือสร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัด สพป.ภูเก็ต  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     200 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนปลายทางต๎นแบบ NEW DLTV จ านวน 6 โรง ได๎รับการพัฒนาระบบจัดการเรียน      
การสอนทางไกลผํานดาวเทียม  NEW DLTV  

2) ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผําน
ดาวเทียมสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3) นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียมทุกคนได๎
เรียนรู๎ผํานระบบ NEW DLTV ที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนปลายทางต๎นทางNEW DLTV 

1.ศึกษาข๎อมูลพื้นฐานโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย 
2.จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/ออกแบบระบบ

NEW DLTV / ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการตามปฏิทิน 

 
 

ธ.ค. 2561 
–  

ม.ค. 2562 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

2. กิจกรรมพัฒนาครูผู๎สอนด๎านการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล NEW DLTV 
1.  ศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย 
2. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/จัดท าหลักสูตร
การอบรม / ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอน 

 
 

ธ.ค. 2561 
- 

มี.ค. 2562 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV ม.ค. – มี.ค. 2562 
ก.ค. – ส.ค. 2562 

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 

4. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 2562 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
5. งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 190,000 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้  ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนปลายทางต๎นทาง NEW DLTV 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/ออกแบบระบบ NEW DLTV  
-คําอาหารกลางวัน,อาหารวํางและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ190บาท 1 วัน 

  
 

2,850 

  
 

2,850 
1.2 จัดซ้ือวัสดุ/สื่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับพัฒนาระบบ NEW 
DLTV โรงเรียนกลุํมเปูาหมาย ดังนี้ 
- ชุดหูฟังไร๎สาย(บูทูธ) พร๎อมอุปกรณ์เชื่อมตํอส าหรับนักเรียน  
-  ไมโครโฟนส าหรับครูผู๎สอน 
-  สายสัญญาณ HDMI  

   
120,000 

 
120,000 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

 -  คําซํอมบ ารุงอุปกรณ์ที่ใช๎ในระบบ NEW DLTV  
-  วัสดุสื่อ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับระบบ NEW DLTV 

    

1.3 คําพาหนะ (คําเรือโดยสารโรงเรียนเกาะโหลน,โรงเรียนบ๎าน
เกาะนาคา และโรงเรียนเกาะมะพร๎าว) โรงเรียนละ 2 วัน รวม 8 
วัน ทีมงาน 10 คน 

  
 

8,000 

  
 

8,000 
1.4 คําเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานพัฒนา/ติดตั้งระบบ  NEW 
DLTV 10 คน 8 วัน (10 คน X 120 บ. X 8 วัน) 

 
9,600 

   
9,600 

2 กิจกรรมพัฒนาครูผู๎สอนดา๎นการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
NEW DLTV 
2.1 ประชุมเตรียมการทีมวิทยากร  
(คําอาหารกลางวัน, คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม)10 คนX 190 บ. 

  
 
 

1,900 

 
 
 

 
 
 

1,900 
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ NEW DLTV 
- คําอาหารกลางวัน, อาหารวําง และเครื่องดื่ม ครูผู๎สอน 60 คน 
2 วัน (60X190X2) 
- คําตอบแทนวิทยากร  2 วัน 
- คําสื่ออุปกรณ์/วัสดุฝึก 

 
 
 

7,200 

 
 

22,800 

 
 
 
 

4,950 

 
 

22,800 
7,200 
4,950 

3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน NEW DLTV 
สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  
- จัดท ารูปเลํมรายงาน (จัดซื้อวัสดท ารายงาน) 
- ประชุมสรุปงาน/จัดท า VTR น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ คําอาหารกลางวัน, อาหารวําง และเครื่องดื่ม ครูผู๎สอน 
10 คน 3 วัน (10 คน X 190 บ.X 3 วัน) 
 - คําจ๎างด าเนินการตัดตํอวีดีโอ 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

5,700 

 
 

2,000 
 
 

 
 

2,000 
 
 

5,700 
5,000 

รวม 21,800 41,250 126,950 190,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนปลายทางต๎นแบบ NEW DLTV จ านวน 6 โรงเรียน 
สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผาํนดาวเทียม  NEW DLTV 
อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นต๎นแบบในการศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนอื่น ๆ ได๎ 

- นิเทศ ติดตาม 
- ตอบแบบสอบถาม 
 

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
 

2.  ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนที่ได๎รับการพัฒนาสามารถจัด 
การเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV ได๎อยํางมปีระสทิธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม  - แบบนิเทศ ติดตาม 

3. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนได๎รับการเรียนรู๎ผํานระบบ NEW 
DLTV ที่มีประสิทธิภาพ 
(ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงขึ้น  อยํางน๎อย 3 
เปอร์เซ็นต์) 

- ท าข๎อสอบกลาง 
- ท าข๎อสอบ O-NET / ผล
การท าข๎อสอบ 

- ข๎อสอบกลาง 
- ข๎อสอบ O-NET 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนปลายทางต๎นแบบ NEW DLTV จ านวน 6 โรง มีระบบจัดการเรียนการสอนทางไกล        
ผํานดาวเทียม  NEW DLTV ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นต๎นแบบให๎สถานศึกษาอ่ืนๆ ได๎ศึกษาดูงานได๎ 

7.2  ครูผู๎สอนตามกลุํมเปูาหมายมีทักษะการจัดการเรียนการสอนทางไกล  NEW DLTV  ที่มี
ประสิทธิภาพ สํงผลให๎ผู๎เรียนมีการพัฒนาตามวัย 

7.3  นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียมทุกคนได๎
เรียนรู๎ผํานระบบ NEW DLTV ที่มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สงูขึ้น 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนเทคโนโลยีสูํครูคอมมืออาชีพ 
นโยบายที่ 4  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
   ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1      สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตํอกับโครงขําย 
         อินเทอร์เน็ตได๎อยํางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2      สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและเป็น 
         เครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาด้าเนินการ เมษายน 2562 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  101,220 บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีจัดเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอท างานในสถานศึกษา ไมํวําจะเป็นการจัด    
การเรียนการสอนภายในห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม NEW DLTV 
DLIT, การให๎บริการนักเรียน ครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการในงานด๎านตําง ๆ 
เชํน งานธุรการโรงเรียน, งานห๎องสมุด, งานการเงิน, งานบริหารบุคคล เป็นต๎น  จึงมีความจ าเป็นต๎องมีการซํอม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีให๎มีความพร๎อมในการใช๎งานอยูํเสมอ  แตํปัญหาที่พบมากในสถานศึกษา คือ 
บุคลากร/ครูผู๎สอนที่ท าหน๎าให๎บริการดูแลและซํอมแซมสื่อเทคโนโลยียังขาดทักษะความช านาญในการแก๎ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น  ท าให๎สถานศึกษาต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมากในการจ๎างบุคคลหรือบริษัทเข๎ามาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก๎ไขปัญหาข๎างต๎น จึงจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนเทคโนโลยีสูํครูคอมมืออาชีพขึ้นเพ่ือมุํงเน๎นพัฒนาบุคลากร/ครูผู๎สอนเทคโนโลยีให๎
มีทักษะในการแก๎ไขปัญหา การติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์  การบริหารจัดการเครือขํายภายในสถานศึกษา 
และการใช๎ Application เพ่ือการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ในการตํอยอดความรู๎  เปลี่ยนเรื่องยากใน
การซํอมบ ารุงอุปกรณ์ให๎เป็นเรื่องงําย  โดยโครงการนี้มีกลุํมเปูาหมายคือครูผู๎สอนวิชาเทคโนโลยีในทุกระดับที่มี     
ใจรักและทุํมเทในงานบริการ   ทั้งนี้โครงการดังกลําวจะชํวยให๎ครูผู๎สอนได๎พัฒนาศักยภาพของตนเองสูํครูคอม     
มืออาชีพ อีกทั้งชํวยให๎สถานศึกษาในสังกัดได๎ประหยัดงบประมาณ และมีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพรองรับ    
การใช๎งานในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตํอเนื่องตํอไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู๎สอนเทคโนโลยีให๎มีทักษะขั้นสูงด๎านการซํอมบ ารุงสื่อเทคโนโลยี 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให๎สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพร๎อมให๎บริการ 
2.4 เพ่ือให๎สถานศึกษาประหยัดงบประมาณด๎านการซํอมบ ารุงสื่อเทคโนโลยี 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1) ครูผู๎สอนวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนละ 1 คน จาก 49 โรงเรียน  
2) นักเรียนทุกระดับชั้นที่ใช๎เทคโนโลยีภายในโรงเรียน 
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เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู๎สอนวิชาเทคโนโลยีมีทักษะขั้นสูงด๎านการซํอมบ ารุงสื่อเทคโนโลยี 
2)   นักเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความพร๎อมในการศึกษาเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับการพัฒนาความรู๎ด๎านอาชีพคอมพิวเตอร์จากครูผู๎สอน 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการพฒันาศักยภาพ

ครูผู๎สอนเทคโนโลยีสูํครูคอมมืออาชีพ  
1. จัดท าค าสั่งแตงํตั้งคณะท างาน 

2. 2.ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ 
3. จัดท าและจัดซื้อสื่อที่ใช๎ในการซํอมบ ารุงฯ 

- Flash Drive, ชุดไขควง, แปรงปัดฝุุน 
- คูํมือ/เอกสารประกอบการอบรม 

    - วัสดุงานซํอมบ ารุง เชํน สาย UTP, คีมย้ า,  
หัว RJ-45,  ตัวเช็คสัญญาณ UTP, ยางลบ ฯลฯ 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
5. ประเมินผลการจัดประชุม 
6. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการในสถานศึกษา 
7. สรุป รายงานผลโครงการ 

 
 

เม.ย. 2562 
พ.ค. 2562 

 
 
 
 

มิ.ย. 2562 
 

ก.ค. - ส.ค. 2562 
ก.ย. 2562 

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
บุคลากรกลุํมไอซีทีทุกคน 
 

2 กิจกรรม PLC สรุปปัญหาการด าเนินการ 
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาในปีถัดไป 

 
ส.ค. 2562 

 

5. งบประมาณ งบด้าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 101,220 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการพฒันาศักยภาพครูผู๎สอน
เทคโนโลยสีูํครูคอมมืออาชีพ  
1. จัดท าค าสั่งแตงํตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ 1 วัน 
คําอาหารวําง+อาหารกลางวัน+เครื่องดื่ม 
(20 คน X 190 บ. X 1 วัน) 
3. จัดท าและจัดซื้อสื่อที่ใช๎ในการซํอมบ ารุงฯ 
    - Flash Drive 32GB (250บ. X 58 คน) 
    - ชุดไขควง  (200บ. X 58 คน) 
    - แปรงปัดฝุุน (20บ. X 58 คน) 
    - คูํมือ/เอกสารประกอบการอบรม/เกียรติบัตร 
    - วัสดุงานซํอมบ ารุง เชํน สาย UTP, คีมย้ า, หัว  
      RJ-45,  ตัวเช็คสัญญาณ UTP, ยางลบ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14,500 
11,600 
1,160 
2,900 

20,000 
 

 
 
 

3,800 
 
 
 

14,500 
11,600 
1,160 
2,900 

20,000 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการครูคอมฯ 2 วัน  
  - ครูคอม 49 โรงเรียน และคณะท างาน 9 คน 
คําอาหารวําง+อาหารกลางวัน+เครื่องดื่ม 
 (58 คน X 190 บ. X 2 วัน) 
 - คําตอบแทนทีมวิทยากร 2 วัน 
5. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการในสถานศึกษา 
6. สรุป รายงานผลโครงการ (วัสดุการท ารายงาน) 

 
 
 
 
 

7,200 
5,000 

 

 
22,040 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
22,040 

 
 
 

7,200 
5,000 
2,000 

2 กิจกรรม PLC ครู + ทีมวิทยากร 58 คน     
    - ประชุมสรปุผลการด าเนนิงาน 
    - ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการ 
คําอาหารวําง+อาหารกลางวัน+เครื่องดื่ม 
 (58 คน X 190 บ. X 1 วัน) 

 
 
 
 

 
 
 

11,020 
 

  
 
 

11,020 

รวมทั้งสิ้น 12,200 36,860 52,160 101,220 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงมีระบบโครงขําย
สื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตํอกับ
โครงขํายอินเทอร์เน็ตได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

- นิเทศ ติดตาม แบบออนไลน์ 
และนิเทศที่สถานศึกษา 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน ์

2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงมี Digital Device 
เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบออนไลน์ 
และนิเทศที่สถานศึกษา 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน ์

3. ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าอบรมมีทักษะในการ
แก๎ปัญหาที่เกิดกับสื่อเทคโนโลยไีด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- ท าแบบทดสอบตามบทเรียน 
และปฏิบตัิการตามสถานการณ์
ที่ก าหนดให๎ 

- แบบทดสอบ 
- แบบทดสอบตาม
สถานการณ ์

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูผู๎สอนเทคโนโลยีมีทักษะขั้นสูงด๎านการซํอมบ ารุงสื่อเทคโนโลยี น าไปสูํการปฏิบัติงานใน

สถานศกึษาได๎อยํางมีคุณภาพ   
7.2 นักเรียนได๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
7.3 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพร๎อมให๎บริการ 
7.4 สถานศึกษาประหยัดงบประมาณด๎านการซํอมบ ารุงสื่อเทคโนโลยี 
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นโยบายท่ี 5 
 

เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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โครงการ   บริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรองรับการบริการอยํางมีคุณภาพ 
นโยบายที่ 5      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ  ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางเสริมศรี  พรหมตรัง  กลุํมอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  200,000บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน๎าที่ด าเนินการภารกิจ 
สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษาให๎มีการบริหารจัดการที่ดี  จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะจัดสภาพภูมิทัศน์ของส านักงานให๎รํมรื่น สวยงาม  
นําดู นําอยูํ ปลอดภัย เอื้อตํอการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการน าศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการ 
ด าเนินงานตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ของส านักงานให๎รํมรื่น สวยงาม นําอยูํ ปลอดภัย เอื้อตํอการปฏิบัติงาน 
 2.2 น าศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นแบบอยํางในการด าเนินงาน 
 2.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในองค์กร 

3. เปูาหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณตําง ๆ ในส านักงาน 

- ด๎านหน๎าอาคาร 1 
- ด๎านหลังอาคาร 1 
- หน๎าห๎องน้ าชาย (บริเวณสโมสรเพื่อนครูภูเก็ต)  
- บริเวณบํอปลา หน๎าอาคาร 1  
 ฯลฯ 

กิจกรรมที่ 2  ตีเส๎นจราจรภายในส านักงาน 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม 5 ส. 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  1) พ้ืนที่ใช๎สอยในบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
  2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จ านวน 55 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีบรรยากาศใน 
การท างานรํมรื่น นําอยูํ นําท างาน ปลอดภัย อยํางยั่งยืน 
  2) ครูและบุคลากรในสังกัด มีต๎นแบบในการด าเนินงานและด าเนินชีวิตตามแนวทาง 
“ศาสตร์พระราชาสูํ การพัฒนาที่ยั่งยืน” 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     208 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1-3   นางเสริมศรี พรหมตรัง 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค.61 
2 ด าเนินการปรับปรุง ซํอมแซม และปรับสภาพภูมิทัศน์ พ.ย.61-ก.ย.62 
3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ต.ค.62 

5. งบประมาณ  จ านวน  120,000 บาท ทุกรายการถัวจํายกันได๎ 
                     ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1-3 
1 วางแผนการด าเนินงาน     
2 ด าเนินการปรับปรุง ซํอมแซม และปรับสภาพภูมิ

ทัศน์ส านักงาน 
กิจกรรมที่ 1  ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณตําง ๆ  
                 ในส านักงาน 
  - หลังอาคาร 1 
  - ด๎านข๎างที่วําการอ าเภอเมืองภูเก็ต 
  - หน๎าห๎องน้ าชาย (บริเวณสโมสรเพื่อนครูภูเก็ต)  

- บริเวณบํอปลา หน๎าอาคาร 1  
- สโมสรเพื่อนครู ฯลฯ  

กิจกรรมที่ 2  ตีเส๎นจราจรภายในส านักงาน 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม 5 ส. 

 
 
 
 

10,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

10,000 
- 

7,000 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

65,000 
30,000 
30,000 
15,000 
20,000 
3,000 

10,000 

 
 
 
 

85,000 
30,000 
37,000 
15,000 
20,000 
3,000 

10,000 
3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
 รวม 10,000 17,000 173,000 200,000 

 

6. การประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1-3  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. บุคลากรในสังกัดและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมีความพึงพอใจใน
ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย นําดู นําอยูํ เอื้อตํอการ
ปฏิบัติงาน  
ในระดับดีขึ้นไป 
2. บุคลากรในสังกัดมีต๎นแบบในการน๎อมน าศาสตร์พระราชาสูํ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม 

 
 

ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 7.1 สภาพภูมิทัศนส์วยงาม นําอยูํ เอื้อตํอการปฏิบัตงิาน มีความปลอดภัย และผู๎รับบริการมี 
ความพงึพอใจ 
 7.2 ครูและบุคลากรในสังกัด มีต๎นแบบในการด าเนินงานและด าเนินชีวิตตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา   
สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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โครงการ   พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
นโยบายที่ 5      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ  ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางรานี  เครือสมบัติ, นางนิชฎา  ซิมอาจิน, นางเสริมศรี  พรหมตรัง  กลุํมอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  400,000 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน๎าที่ด าเนินการภารกิจ 
สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษาให๎มีการบริหารจัดการที่ดี  รองรับการประเมินผลการด าเนินงานจากหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560, การประเมินสํวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์  รวมถึงเป็นการสร๎างการเรียนรู๎
รํวมกัน  และเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎องในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎มีสํวนรํวม    
ในการด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และให๎ได๎ข๎อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ บรรลุภารกิจและเปูาหมายที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ.2560 และรับการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  2.2 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินสํวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 2.3 เพ่ือมอบนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติ 
 

3. เปา้หมายการด้าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปี 
                งบประมาณ พ.ศ.2562 
 1.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย และผู๎รับผิดชอบ จ านวน 40 คน   
 1.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู๎รับผิดชอบทุกคนสามารถด าเนินการได๎ตามประเด็นการพิจารณาที่ก าหนดในมาตรฐานส านักงาน
และรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ครบถ๎วน สมบูรณ์ และทันเวลา 

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย และผู๎รับผิดชอบ จ านวน 25 คน  
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 2.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู๎รับผิดชอบทุกคนสามารถด าเนินการได๎ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของการประเมินสํวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เสร็จทันและรายงานผลได๎ตามเวลาที่ก าหนด อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส านักงาน เพื่อขับเคลื่อน   
               นโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ PLC 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุํม-หนํวย/ศน./นวก.  รวม 73 คน 
    เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 
  - ทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต      รวม 13 คน 
    สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 52 สัปดาห์ 
  - ประธานเครือขําย/ผอ.รร.อนุบาลภูเก็ต    รวม 10 คน 
    เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 
  - บุคลากรใน สพป.ปีละ 1 ครั้ง     รวม 55 คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุํม-หนวํย/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา
รับทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ        
  - ทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต/ประธานเครือขํายสถานศึกษา รับทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบนโยบายและเปูาหมายที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ 
  - บุคลากรในส านักงาน  รับทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รํวมคิด รํวมท า รํวมภาคภูมิใจ 
และเป็นผู๎ปฏิบัติที่สามารถด าเนินงานโดยน านโยบายสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
                พ.ศ.2560 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางรานี เครือสมบัต ิ

1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง พ.ค. 62  
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและก าหนดผู๎รับผิดชอบ มิ.ย. 62  
3 จัดท ารายละเอียด/วิเคราะห์การด าเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร ก.ค. - ส.ค.62  
4 รายงานผลการด าเนินงาน/รับการประเมิน ก.ย.62  
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ  
               ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

นางรานี เครือสมบัต ิ

1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง มี.ค. 62  
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและก าหนดผู๎รับผิดชอบ  มี.ค. 62  
3 จัดท ารายละเอียด/วิเคราะห์การด าเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร เม.ย.-ส.ค.62  
4 รายงานผลการด าเนินงาน (เป็นรอบรายไตรมาส) และสรุปผล ก.ย.62  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และ 
               เจ้าหน้าที่ในส านักงาน เพื่อขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ 
               ด้วยกระบวนการ PLC 

 นางนิชฎา ซิมอาจิน 
นางเสริมศรี พรหม

ตรัง 
1 จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ต.ค.61  
2 จัดประชุมสัมมนา ต.ค.61-ก.ย.62  
3 สรุปรายงานผล ต.ค.62  

5. งบประมาณ  จ านวน  400,000 บาท ทุกรายการถัวจํายกันได ๎ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.2560 
               ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพร๎อมเข๎าเลํม 

-คูํมือมาตรฐานส านักงานฯ  
 (40 เลํม X 125 บาท X 2 ครั้ง) 

- - 10,000 10,000 

2 ประชุมชี้แจงผู๎รับผิดชอบฯ  
-คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (40 คน X 190 บาท X 1 ครั้ง) 

- 7,600 - 7,600 

3 จัดท ารายละเอียด/วิเคราะห์การด าเนินงาน/ 
จัดเก็บเอกสาร 
 -คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม   
  (40 คน X 190 บาท X 2 ครั้ง) 

 
 
 
- 

 
 
 

15,200 

 
 
 
- 

 
 
 

15,200 
4 สรุปรายงานผล - - 2,200 2,200 

รวม - 22,800 12,200 35,000 
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
               ในการปฏิบัติราชการ 
1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพร๎อมเข๎าเลํม 

-คูํมือการประเมินสํวนราชการฯ (25 เลํม X 80 บาท) 
- - 2,000 2,000 

2 ประชุมชี้แจงผู๎รับผิดชอบฯ 
-คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม25คนX190 
บาท) 

- 4,750 - 4,750 

3 จัดท ารายละเอียด/วิเคราะห์การด าเนินงาน/เอกสาร - - - - 
4 สรุปรายงานผล - - - - 

รวม - 4,750 2,000 6,750 
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ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 

งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส านักงาน เพื่อขับเคลื่อน 
               นโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ PLC 
1 จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน - - - - 
2 จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติ 

 1) ประชุมผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎บริหารสถานศึกษา/ 
     ผอ.กลุํม-หนํวย/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา 
     -คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      จ านวน 73 คน X 190 บาท X 12 ครั้ง 
     -คําเอกสารการประชุม  
      จ านวน 73 ชุด X 45 บาท X 12 ครั้ง 
 2) ประชุมทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต 
     -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      จ านวน 15 คน X 35 บาท X 52 ครั้ง 
     -คําอาหารกลางวัน 
      จ านวน 15 คน X 120 บาท X 52 ครั้ง 
     -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      จ านวน 10 คน X 35 บาท X 12 ครั้ง 
     -คําอาหารกลางวัน 
      จ านวน 10 คน X 120 บาท X 12 ครั้ง   
 3) ประชุมบุคลากรในส านักงาน 
     -คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      จ านวน 55 คน X 190 บาท X 1 ครั้ง    

 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
  

- 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

166,440 
 

- 
 
 

27,300 
 

93,600 
 

4,200 
 

14,400 
 
 

10,450 

 
 
 

- 
 

39,420 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

166,440 
 

39,420 
 
 

27,300 
 

93,600 
 

4,200 
 

14,400 
 
 

10,450 

3 สรุปและรายงานผล - - 2,440 2,440 
 รวม 400,000 316,390 41,860 358,250 

 

6. การประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560  

               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนตัวชี้วัดที่รายงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
-ระดับคะแนน (ดีข้ึนไป) 
 

การประเมินผล เกณฑ์การให๎คะแนน 
(อยูํในคูํมือ) 
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กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

               ในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนตัวชี้วัดที่รายงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
-ระดับคะแนน (ผํานเกณฑ์ระดับมาตรฐาน) 

การประเมินผล เกณฑ์การให๎คะแนน 
(อยูํในคูํมือ) 

 กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส านักงาน  
                ด้วยกระบวนการ PLC 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารับการอบรมเกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจในนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามเปูาหมายที่ก าหนด 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา บรรลุเปูาหมายในระดับดีขึ้นไป 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการด าเนินงานการประเมินสํวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการผํานเกณฑ์ระดับมาตรฐาน 
 7.3 ผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎บริหารสถานศึกษา/ประธานเครือขําย/ผอ.กลุํม-หนํวย/บุคลากรทางการ
ศึกษารับทราบ เข๎าใจนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และสามารถน านโยบายสูํการปฏิบัติได๎ตามนโยบายและ
เปูาหมายที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    PR Digital 
นโยบายที่ 5      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ  การพัฒนาเครือขํายประชาสัมพันธ์ในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางนิชฎา  ซิมอาจิน  และคณะกรรมการทีมงาน PR สพป.ภูเก็ต 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2561 – สิงหาคม  2562 
งบประมาณ                 จ านวน  259,100  บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยได๎พัฒนาก๎าวสูํยุคสารสนเทศชีวิตความเป็นอยูํในปัจจุบันเกี่ยวข๎องกับสารสนเทศตําง ๆ 
มากมาย การอยูํรวมกันเป็นสังคมท าให๎ทุกคนต๎องมีการสื่อสารถึงกันต๎องติดตํอท างานรํวมกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นสิ่งที่ต๎องเรียนรู๎  และเกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน  โดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช๎ในการจัดระบบข๎อมูล
สารสนเทศ ได๎แกํเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข๎าง เกี่ยวกับตัวข๎อมูล  บุคลากร  และวิธีการใช๎งาน รวบรวม 
จัดเก็บ สํงตํอ หรือสื่อสารระหวํางกัน ด๎วยความรวดเร็วเกิดประโยชน์สูงสุด และในปัจจุบัน  การใช๎โทรศัพท์  ใน
การติดตํอสื่อสาร  และน าคอมพิวเตอร์มาชํวยประมวลผลข๎อมูล งานด๎านสารสนเทศตําง ๆ มากขึ้น ท าให๎ข๎อมูล
และการติดตํอสื่อสาร เป็นหัวใจส าคัญ  การใช๎คอมพิวเตอร์ในด๎านการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัด
การศึกษา เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนสามารถเข๎าถึงองค์ความรู๎ เป็นเครื่องมือส าคัญของครูในการสร๎างสื่อ 
น าไปสูํการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ที่มีประสิทธิภาพ 
 จากการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วท าให๎การด าเนินงานด๎านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร จ าเป็นต๎องพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ถูกต๎องอยํางเป็นระบบ หลาย
หลายรูปแบบต๎องใช๎เครือขํายประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการติดตํอสื่อสารจึงน าคิวอาร์โค๎ด ยํอมา
จาก Quick Response Code ซึ่งเป็น “รหัสเก็บข๎อมูล” ประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจากระบบรหัสบาร์โค๎ด 
(barcode) แตํท าให๎ใช๎งานได๎งํายขึ้น เก็บข๎อมูลได๎มากขึ้น โดยสามารถใช๎โทรศัพท์มือถือที่เป็น “สมาร์ทโฟน” 
สแกนอํานคิวอาร์โค๎ดได๎ในการเข๎าถึงข๎อมูลได๎งําย สะดวก รวดเร็วมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต๎องให๎ความรู๎ 
ความเข๎าใจ บุคลากรในการด าเนินการสื่อสาร สร๎างเครือขํายประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล ข๎อมูลสารสนเทศของส านักงาน จึงจ าเป็นต๎องพัฒนางานด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อยํางตํอเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู๎ ความเข๎าใจ การใช๎สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึน 
 2.2 เพ่ือให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะด๎านพิธีกร ท าหน๎าที่พิธีกรมีหลักการ และได๎อยํางถูกต๎อง 
 2.3 เพ่ือพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศใน รูปแบบ คิวอาร์โค๎ด เป็นฐานข๎อมูลเข๎าถึงทุกคนอยํางกว๎างขวาง 
 

3.  เป้าหมายการด้าเนินงาน   
    กิจกรรมที่  1  การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขํายประชาสัมพันธ์   
 1.1    เชิงปริมาณ 
  ครูท่ีท าหน๎าที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ๆ ละ 1 คน วิทยากรและเจ๎าหน๎าท่ี จ านวน  60 คน   
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 1.2   เชิงคุณภาพ 
  ผู๎เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคน   มีความรู๎  ความเข๎าใจ ในการสร๎างสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบท่ีทันสมัย  หลากหลาย สามารถน าไปพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ได๎เพิ่มมากขึ้นและอยํางตํอเน่ืองยั่งยืน 
     กิจกรรมที่  2  การอบรมพิธีกรอยํางมืออาชีพ 
 2.1   เชิงปริมาณ 
   ครูหรือเจ๎าหน๎าที่ของโรงเรียน และส านักงานท่ีท าหน๎าท่ีพิธีกรของโรงเรียนและส านักงาน หนํวยละ 
1 คน วิทยากรและ เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน  60  คน   
 2.2   เชิงคุณภาพ 

 ผู๎เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคน มีความรู๎ มีทักษะด๎านพิธีกร สามารถพูด และท าหน๎าท่ีพิธีกร
ในงาน  พิธีการตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และมีหลักการสร๎างเครือขําย  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหวําง
ผู๎เข๎ารํวมอบรมด๎วยกัน และการพัฒนาบุคลิกภาพให๎เหมาะสมกับหน๎าที่พิธีกร 
      กิจกรรมที่  3  การสร๎างข๎อมูลสารสนเทศใช๎สื่อ รูปแบบ คิวอาร์โค๎ด 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 ครูหรือเจ๎าหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบงานข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรยีนและส านักงาน หนํวยละ 1  คน 
วิทยากรและ เจ๎าหน๎าท่ี  จ านวน 60  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

 ผู๎เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคน มีความรู๎ ความเข๎าใจ  สามารถจัดท าข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ
เป็นฐานข๎อมูลในการบริหารจัดการศึกษา ในรูปแบบ คิวอาร์โค๎ด ได๎อยํางถูกต๎องและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพเครือขํายประชาสัมพันธ์  
1 วางแผนการด าเนนิงาน และแตงํตั้งคณะกรรมการ พ.ย. – ธ.ค.61 นางนิชฎา  ซิมอาจิน 
2 จัดท ารายละเอียดหลักสูตรการอบรมและจัดท าเอกสาร 

การอบรม 
ธ.ค. 61  

3 ด าเนินการอบรม ม.ค. 62  
4 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน ก.พ. – มี.ค. 62  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมพิธีกรอยํางมืออาชีพ 
1 วางแผนการด าเนนิงาน และแตงํตั้งคณะกรรมการ ธ.ค.61 นางนิชฎา  ซิมอาจิน 
2 จัดท ารายละเอียดหลักสูตรการอบรมและจัดท าเอกสาร 

การอบรม 
ม.ค. 62  

3 ด าเนินการอบรม มี.ค. 62  
4 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน มี.ค. – เม.ย. 62  

กิจกรรมที่ 3 การสร๎างข๎อมูลสารสนเทศใช๎สื่อ รูปแบบ คิวอาร์โค๎ด  
1 วางแผนการด าเนนิงาน และแตงํตั้งคณะกรรมการ พ.ย. 61 นางนิชฎา  ซิมอาจิน 
2 จัดท าฐานข๎อมูลสารสนเทศ ธ.ค. 61  
3 ด าเนินการอบรมให๎ความรู๎การจดัท าฐานข๎อมูล  

และการใช๎สื่อในการติดตํอสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ธ.ค. 61  

4 จัดท ารูปเลํม ในรปูแบบ คิวอาร์โค๏ด ธ.ค.61  
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๕.งบประมาณ จ านวน 259,100  บาท ทุกรายการถัวจํายกันได๎ซึ่งมีรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขํายประชาสัมพันธ์ (2 วัน/1 คืน ณ  จังหวัดพังงา) 
1 วางแผนการด าเนินงาน และแตํงตั้ง

คณะกรรมการ 
    

2 จัดท าหลักสูตรการอบรมและเอกสาร 
การอบรม  

- - 2,000   2,000 

3 ด าเนินการอบรม 
-คําอาหาร  อาหารวํางและเครื่องดื่ม  
60  คน x 50 บาท x  4 มื้อ  
-คําอาหารกลางวัน 60 คน x 300  บาท x 2 มื้อ 
-คําอาหารเย็น  60 คน x 300 บาท x 1 มื้อ 
-คําตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ช.ม.x 2 คน  
- คําพาหนะวิทยากร  ๒  คน  
- คําท่ีพักวิทยากร  3 คืน  1,500 x 2 X 3 
- คําท่ีพักผู๎เข๎าอบรม 58 คน x 600 บาท 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิงไปราชการผู๎เข๎าอบรม 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

12,800 
36,000 
18,000 
14,400 
15,000 
  9,000 
34,800   
  6,200 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

12,800 
36,000 
18,000 
14,400 
15,000 

    9,000 
    34,800 
    6,200 

รวม - 146,200 2.000  148,200 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมพิธีกรอยํางมืออาชีพ 
1 วางแผนการด าเนินงาน  และแตํงตั้ง

คณะกรรมการ 
    

2 จัดท าหลักสูตรการอบรม และเอกสาร 
การอบรม  

- - 2, 000 2, 000 

3 ด าเนินการอบรม 
-คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
60 คน x 190 บาท  x  2 วัน  
-คําตอบแทนวิทยากร1,200บาทx6ช.ม.x 2 วัน 
-คําพาหนะวิทยากร 1 ทําน  
-คําท่ีพัก  2 คืน  1,500 บาท  x 2 คืน 
-คําสถานที่  

 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 
22,800 

 
14,400 
13,500 
  3,000 
  2,000 

 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 
22,800 

 
14,400 
13,500  
3,000 
2,000 

 รวม - 55,700 2.000 57,700 
กิจกรรมที่ 3 การสร๎างข๎อมูลสารสนเทศใช๎สื่อ รูปแบบ คิวอาร์โค๎ด 
1 วางแผนการด าเนินงาน  และแตํงตั้งคณะกรรมการ     
2 จัดท าหลักสูตรการอบรม และเอกสาร 

การอบรม จัดท าสมุดโทรศัพท์ดิจิทัล  
จ านวน 300 เลํม ๆ ละ 100  บาท 

- - 30,000 30,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

 
3 

 
ด าเนินการอบรม 
-คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
60 คน x 190 บาท  x  1วัน  
-คําตอบแทนวิทยากร  3  คน 
600 บาท x 6 ช.ม.x 1 วัน 
-คําสถานที่ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
11,400 
 
10,800 
 
  1,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

11,400 
 

10,800 
 

  1,000 
 รวม - 23,200 30,000 53,200 

 

6. การประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขํายประชาสัมพันธ์  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ร๎อย 100 ของผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ
สามารถน าไปพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ได๎เพ่ิมมากขึ้น
และอยํางตํอเนื่องยั่งยืน 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

      

กิจกรรมที่  2 การอบรมพิธีกรอยํางมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ร๎อย 100 ของผู๎เข๎ารับการอบรมมีทักษะด๎านพิธีกร 
สามารถพูด และท าหน๎าที่พิธีกรในงาน   พิธีการตําง ๆ 
ได๎อยํางมีหลักการและถูกต๎อง 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 

กิจกรรมที่  3 การสร๎างข๎อมูลสารสนเทศใช๎สื่อ รูปแบบ คิวอาร์โค๎ด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ร๎อย 100 ของผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎   ความเข๎าใจ   
สามารถจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบ คิวอาร์โค๎ด 
ได๎อยํางถูกต๎องและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได๎พัฒนาศักยภาพเครือขํายประชาสัมพันธ์ในการใช๎
สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึน 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีพิธีกรที่ได๎รับการพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
หน๎าที่พิธีกรและอยํางมืออาชีพ ทั่วถึงทุกโรงเรียน 
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีข๎อมูลสารสนเทศใน รูปแบบ คิวอาร์โค๎ด เป็น
ฐานข๎อมูลเข๎าถึงทุกคนอยํางกว๎างขวาง 
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โครงการ  ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และติดตามการใช๎จํายงบประมาณ 
นโยบายที่ 5      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุคนธ์  คงพันธ์ 
ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  
งบประมาณ  43,580 บาท  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได๎รับงบประมาณ จากรัฐบาลเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และได๎จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
รวมถึงการให๎ความส าคัญกับการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา   การ
ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นในการตรวจสอบ ติดตาม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช๎จําย
งบประมาณการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ  เกิดความคุ๎มคําและโปรํงใส  ผู๎ตรวจสอบภายในในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและกลุํมตําง ๆ ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ได๎ก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบด๎าน
ตําง ๆ ตามความเสี่ยงของหนํวยงาน เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานทางการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให๎ทราบถึงการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนด 
 2.2  เพ่ือให๎ความเชื่อมั่นวําข๎อมูลทางด๎านการเงิน การบัญชี ถูกต๎อง ครบถ๎วน เชื่อถือได๎ 
 2.3  เพ่ือให๎ความเชื่อมั่นวําการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ 
ค าสั่ง ที่เกี่ยวข๎อง 
 2.4  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง วํามีความเหมาะสม 
เพียงพอ 
 2.5  เพ่ือให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติงานหรือพัฒนาความเข๎มแข็งด๎านการบริหาร
จัดการทางการเงินของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

        หนวํยรับตรวจได๎รับการตรวจสอบ ร๎อยละ 100 ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  หนํวยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุถูกต๎องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับ อยํางมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
       3.2.2  หนํวยรับตรวจใช๎จํายเงินตรงตามประเภทและวัตถุประสงค์ที่ได๎รับ 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             
การด้าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม  : การตรวจสอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 
1.1)  ตรวจสอบการเงินการบญัชีในระบบ GFMIS 
1.2)  ตรวจวิเคราะห์งบการเงิน บัญชี 
1.3)  ใบส าคัญและหลักฐานการจําย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
  -   คัดกิจกรรมตามความเสี่ยง 
   -  ประชุมผู๎รับผิดชอบในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
   -  จัดท าแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   -  ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข๎อมูล ให๎ข๎อเสนอแนะ 
   -  รายงานผลการตรวจสอบ 
   -  ติดตามผลการปฏิบัติตามข๎อเสนอแนะ ให๎ความ
ชํวยเหลือ 

 
 
1 เม.ย. –31 พ.ค.62  
1-15 มิถุนายน 2562 
1-31 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

 

 

 

 

สุคนธ์  คงพันธ์ 

 

2 การตรวจสอบสถานศึกษา 
2.1)  ตรวจสอบการเงิน บัญชี และแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา  จ านวน   8  แหํง 
2.2)  ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน  
2.3)  ติดตามการด าเนินการของสถานศึกษาตาม
ข๎อเสนอแนะจากการตรวจสอบปีกํอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
   -  คัดเลือกหนํวยรับตรวจและกิจกรรมตามความเสี่ยง 
   -  ประชุมผู๎รับผิดชอบในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
   -  จัดท าแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   -  ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข๎อมูล ให๎ข๎อเสนอแนะ 
   -  รายงานผลการตรวจสอบ 
   -  ติดตามผลการปฏิบัติตามข๎อเสนอแนะ ให๎ความ
ชํวยเหลือ 
 
 
 
 

 
19 พฤศจิกายน 2561-  
15  กุมภาพันธ์  2562 
18 ก.พ.-20 มี.ค.2562 
1 ส.ค.–15 ก.ย. 2562 

 

 

 

 

สุคนธ์  คงพันธ์ 
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5.  งบประมาณ งบด้าเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน.  43,580  บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1 กิจกรรม ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS 
คําใช๎จําย  คําจัดท ารูปเลํมรายงานการตรวจสอบ และ
คําวัสดุ 

 
 

  
 

3,000 

 
 

3,000 
2 กิจกรรม ตรวจวิเคราะห์งบการเงิน บัญชี 

คําใช๎จําย คําวัสดุ  
 
 

 3,800 3,800 

3 กิจกรรม ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจําย 
คําใช๎จําย  คําวัสดุ 

 
 

  
1,500 

 
1,500 

4 กิจกรรม  ตรวจสอบการเงิน บัญชี การควบคุมพัสดุ
และแผนปฏิบัติการ  ของสถานศึกษา 
คําใช๎จํายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน 

   
 

17,040 

  
 

17,040 
5 กิจกรรม  ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน 

คําใช๎จํายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน 
  

10,800 
 

2,400 
 

13,200 
6 ติดตามการด าเนินการของสถานศึกษาตาม

ข๎อเสนอแนะจากการตรวจสอบปีกํอน 
คําใช๎จํายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน 

  
5,040 

  
5,040 

   32,880 10,700 43,580 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 เชิงปริมาณ : 
  – หนํวยรับตรวจได๎รับการตรวจสอบ ร๎อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ : 
 – ร๎อยละ 80 ของหนํวยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานการเงินบัญชี
และพัสดุถูกต๎องตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ อยํางมี
ประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
-  หนํวยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานด๎านการเงิน บัญชี ได๎ถูกต๎องตาม
เกณฑ์ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 จากปีกํอน  

การตรวจสอบ 
การสังเกต 
 
การตรวจสอบ 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 
 

กระดาษท า 
การตรวจสอบ 
แบบประเมินผล  
แบบสอบถาม 
กระดาษท าการ 
รายงานผลการตรวจสอบ 
แบบประเมินผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Output) 
  หนํวยรับตรวจได๎รับการตรวจสอบ ร๎อยละ 100 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  หนํวยรับตรวจสามารถใช๎จํายเงินงบประมาณได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ และปูองกันความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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โครงการ  วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นโยบายที่ 5      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางบุญศรี  กุลด ารงวิวัฒน์ กลุํมนโยบายและแผน  
ลักษณะงาน/โครงการ  ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด้าเนินการ  ตุลาคม 2561– สิงหาคม 2562 
งบประมาณ  65,400 บาท   
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   การวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเป็นภารกิจหนึ่งท่ีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตจ าเป็นต๎องด าเนินการเพ่ือจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเผยแพรํตํอหนํวยงานและสาธารณชน
และใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีตํอไป และการวางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการบริหาร
กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร    เป็นเครื่องมือที่จะ
ชํวยให๎การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ  ได๎เน๎นให๎หนวํยงานภาครัฐมีการใช๎แผนในการบริหารของสํวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงาน  เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได๎  ทั้งนี้  ในแตํ
ละปีงบประมาณหนํวยงานจะต๎องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสูํการปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุดไว๎ลํวงหน๎า  แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การน ากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว๎  และน าไปสูํเปูาหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากความส าคัญของรายงานผลการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได๎จัดท าโครงการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เผยแพรํแกํหนํวยงานและสาธารณชน 
 2.2 เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่และนโยบายของ
หนํวยเหนือ 
    2.2  เพื่อให๎การขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติมีผลการด าเนินงานอยํางเป็นรูปธรรมและบรรลุผลตาม
เปูาหมายที่ก าหนด  
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3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 

 3.1  เชิงปริมาณ 
                1) ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 30 
คน 1 วัน 
    2) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 40 คน3 ครั้ง 5 วัน 
    3) จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  50 เลํม  
       4) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จ านวน  100 เลํม  
 

    3.2  เชิงคุณภาพ 
     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เผยแพรํแกํหนํวยงานและสาธารณชน  
                2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่และนโยบายของหนํวยเหนืออยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             

การด้าเนินงาน 
ระยะเวลา 

การด้าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

28 ก.ย.2561 นางบุญศรี 
    กุลด ารงวิวัฒน ์

2 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

3-5ต.ค.2561 

4 กลุํม/หนํวยเสนอโครงการ/กิจกรรม 16 ต.ค.2561 
5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา (รําง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
25 ต.ต.2561 

6 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับ
สมบูรณ์ 

29—31 ต.ค.
2561 

7 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

8 พ.ย.2561 

8 ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

มี.ค.2562 
 

9 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
 

มิ.ย.2562  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     224 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ)  (กิจกรรมที่ 1-3 ใช๎งบประจ าปี 2561 
จ านวน 140,000 บาท /กิจกรรมที่ 5-9 ใช๎งบประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 65,400 บาท 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. ประชุมวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  
-  คําอาหารวําง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 30 คนx190 
บาทx2 วัน=11,400.- 

- 11,400 - 11,400 

2.จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 100 เลํม 300 บาท 

- - 30,000 30,000 

3.  ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
ขั้นเตรียมการ จัดเตรียมสถานท่ีประชุม 
- คําเบ้ียเลี้ยง 5 คนx240บาท x 1วัน-=1,200.- 
- คําพาหนะ 2,400.-  
ขั้นด้าเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40คนx50บาทx5 มื้อ 
=10,000 บาท 
- คําอาหารกลางวันและอาหารเย็น  
40 คนX300บาทX 5มื้อ=60,000 บาท 
- คําท่ีพัก 40คนx400บาทx2คืน=32,000. 
- คําพาหนะ =18,000 บาท 
- คําเบ้ียเลี้ยง3คนx 240บาทx3วัน=2.160 
- คําวัสดุ 3,000 บาท 

- 128,360 3,000 131,360 

4.แจ๎งกลุํม/หนํวยเสนอโครงการ/กิจกรรมตามกรอบ - - - - 

5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา (รําง)แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- คําอาหารวําง เครื่องดื่ม และคําอาหารกลางวัน 30 คน x 
190 บาท x 1 วัน=5,700.-  
-คําวัสดุ 3,000 บาท 

- 2,550 3,000 5,550 

6. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 จ านวน 100 เลํมx100 บาท 

- - 10,000 10,000 

7.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40คนx35บาทx1ครั้ง 

- 1,400 - 
 

1,400 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     225 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

8. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม35คนx190บาทx1วัน 
-คําวัสดุ 1,000บาท 

- 
 

 

6,650 
 

 

1,000 7,650 

9. ประชุมปรับแผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม35คนx190บาทx1วัน 
-คําวัสดุ 1,000บาท 

- 
 
 

6,650 
 

 

1,000 7,650 

รวมทั้งสิ้น  160,060 23,500 183,560 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เผยแพรํตํอหนํวยงานและสาธารณชน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช๎เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของพ้ืนที่และนโยบายของหนํวยเหนือ 

-  การตรวจสอบ 
 

-  แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมภารกิจ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของหนํวยเหนือ 
2.ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตบรรลุผลส าเร็จตาม 

 
- ประเมิน 

 
- แบบประเมิน 

วัตถุปรระสงค์ท่ีก าหนด ร๎อยละ 85   
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสามารถจัดการศึกษาได๎อยําง 
มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โครงการ      เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นโยบายที่ 5                    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด  5.1.2       ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
ลักษณะโครงการ     ตํอเนื่อง  
ระยะเวลาด้าเนินการ    1 ตุลาคม 2561  -  30 กันยายน  2562 
งบประมาณ     34,400 บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 48 ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัด จัด
ให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎สถานศึกษาถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่ต๎องท าอยํางตํอเนื่อง  แล๎วรายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชน ประกอบกับ
กฎกระทรวงฯ วําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 ข๎อ  14 ให๎
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข๎อ 17 ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเผยแพรํ
นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่อง  รวมทั้งสํงเสริม สนับสนุน และ
รํวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข๎อ 18 ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง และแจ๎งผลให๎สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให๎เปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตํอสาธารณชน  ซึ่งเป็นบทบาทหน๎าที่
ของหนํวยงานต๎นสังกัดที่จะต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็ง พร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิ รูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  จึงรํวมกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ด าเนินการปรับตัวชี้วัด  และมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพ ประกอบกับการประเมินคุณภาพรอบสี่  จะเริ่มด าเนินการ  ตั้งแตํปี 2559  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อม
ให๎สถานศึกษาในสังกัด  ในการด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให๎สอดคล๎องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่   จึงได๎จัดท าโครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง และเป็นระบบ 
          2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให๎มีคุณภาพ พร๎อมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก และได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 3.  เพื่อพัฒนาระบบข๎อมูล สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จ านวน 49 โรง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง  
เป็นระบบ ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ ร๎อยละ 100 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  
3.2 ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสามารถด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์   
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการประเมินภายนอก  
            2 . ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถ 
น ามาใช๎ในการวางแผนพัฒนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
            3. ผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
            4 . โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ศรัทธายอมรับแกํสาธารณชน 
4. กิจกรรมและการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1-15 พฤษภาคม2562 นางมาลัยพร  รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 

2. พัฒนาผู๎บริหารและครูผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 15-30 พฤษภาคม2562 นางมาลัยพร  รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 

3 การพัฒนาระบบข๎อมูล สารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

16 มีนาคม – 
20 เมษายน 2562 

นางมาลัยพร  รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 

 

5. งบประมาณ  จ านวน 34,400บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) ถัวจํายทุกกิจกรรม 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมํ ครู  จ านวน 48 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 96 คน  เจ๎าหน๎าที่ 4  คน 
รวม 100 คน 
1.คําอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม  จ านวน 96 
คน และคณะท างาน 4  คนรวม 100 คนๆ  ละ190 
บาท/วัน จ านวน 1 วัน 
2. คําจ๎างท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 100 ชุด ชุดละ 30 บาท   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

19,000 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 

19,000 
 

3,000 
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ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสดุ 

2 กิจกรรมที่ 2 การทบทวน รายงานประจ าปี 
1. คําอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู๎เข๎ารับการประชุม
ปฏิบัติการ ทบทวนรายงานประจ าปี โรงเรียนละ 1 
คน จ านวน 48 คน และเจ๎าหน๎าที่ 12 คน รวม 60 คน 
จ านวน 1 วัน 
2. คําเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 50 ชุดๆละ 
20 บาท 

  
 

11,400 
 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 

11,400 
 
 

1,000 

รวมทั้งสิ้น  30,400 4,000 34,400 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.โรงเรียนมีความพร๎อมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกและ
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน 

1.1 การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
1.2 การตรวจสอบผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1 แบบประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
2 แบบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ระบบข๎อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ 

1.3 การตรวจสอบผลการใช๎
โปรแกรมประมวลผลข๎อมูล
สารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. แบบตรวจสอบผลการใช๎
โปรแกรมประมวลผลข๎อมูล
สารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.ผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิด
ความตระหนัก มีขวัญและก าลังใจใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.4. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
สังเกต 

4. แบบสอบถาม สังเกต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ได๎รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
2 ผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3 ผู๎บริหารและคณะครูในสถานศึกษามีวัฒนธรรมการท างานที่เป็นระบบ เน๎นคุณภาพ 
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     โครงการ                 การสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับการประเมินคุณธรรมและ        
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA) 

นโยบายที่ 5           เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.3             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ 
   หนํวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
ลักษณะงาน/โครงการ     ตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ      นางพรรณมณี ลิมป์พัฒนโสภณ 
ระยะเวลาด าเนินการ    มิถุนายน – สิงหาคม 2562 
งบประมาณ               65,800. บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล  
              ตามท่ีรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนดเปูาหมายให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินของหนํวยงานภาครัฐ และให๎สถานศึกษาเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนสุจริต     
เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในองค์กรตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม        
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าหนดไว๎วํา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต๎านทุจริต” 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน๎าที่ด าเนินการภารกิจ 
สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต๎องโปรํงใส  
จึงจ าเป็นจะต๎องสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการปูองกันการทุจริต  และสร๎างจิตส านึกในการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกัน   และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติก าหนด    
 

2. วัตถุประสงค์ 
              2.1 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการทุก
รูปแบบ การปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน,การรับสินบน และการรับผลประโยชน์อื่น ๆ เพ่ือยกระดับจิตส านึกด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรํงใสให๎สูงขึ้น 
              2.2 เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใส   ในการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย หรือสูงกวําเปูาหมาย สํงผลตํอดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) 
ของประเทศไทยสูงขึ้น    
              2.3 เพ่ือเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน เพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ท างานด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
          3.1 เชิงปริมาณ 
               1) จัดอบรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชิบในวงราชการ ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ประกอบด๎วยเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ 
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               - ผู๎บริหารการศึกษาในสังกัด                                                        จ านวน 1  คน 
               - ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด                                                      จ านวน 49  คน 
               - บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จ านวน 50 คน 
                                                                                                          รวม  100  คน 
            2) ลงนาม MOU ในการปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ผู๎บริหารโรงเรียนและบุคลากรในส านักงานฯ  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ข๎าราชการครู และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีความรู๎ ความ
เข๎าใจด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการทุกรูปแบบ การปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน การรับ
สินบน และการรับผลประโยชน์อื่น ๆ และน าความรู๎ที่ได๎รับใปพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเองได๎อยํางถูกต๎อง เป็น
แบบอยํางให๎กับข๎าราชการ ลูกจ๎าง นักเรียน และชุมชนได๎ 
              3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย หรือสูงกวําเปูาหมาย สํงผลตํอดัชนีภาพลักษณ์คอร์รับชั่น (CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
              3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารงานที่โปรํงใสและเป็นธรรม น าไปสูํ
การยกระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานให๎สูงขึ้น ได๎รับการยอมรับจากผู๎รับบริการทุกภาคสํวน 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 
                    กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

การ ด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอบ 

1. อบรมเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ การปูองกันและปราบปราม
การสุจริตและประพฤติมิชิบในวงราชการ 
 

มิ.ย.62 นางพรรณมณี 
ลิมป์พัฒนโสภณ 

2. ลงนาม MOU ในการปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางผู๎อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู๎บริหาร
โรงเรียน บุคลากรในส านักงานฯ 
 

มิ.ย.62 นางพรรณมณี 
ลิมป์พัฒนโสภณ 

3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ส.ค.62 นางพรรณมณี 
ลิมป์พัฒนโสภณ 
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5. งบประมาณ   จ านวน  65,800 บาท (หกหมื่นห๎าพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) ทุกรายการถัวจํายกันได๎ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จําย 
งบประมาณ  

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 1) อบรมเสริมการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
-คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(100 คน × 190 บาท × 2 วัน = 38,000 บาท) 
-คําตอบแทนวิทยากร 
( 1 คน  6 ช.ม.×1,200 บาท ×2 วัน=2,400 บาท) 
-คําจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 100 คน x 50 บาท 
-คําพาหนะ 
-คําท่ีพัก  จ านวน 2 วัน (1,200 × 2 วัน =2,400 บาท) 

 
 
 
 
 

14,400 

 
 

38,000 
 
 
 
 
 

6,000 
2,400 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

38,000 
 

14,400 
 

5,000 
6,000 
2,400 

2 ลงนาม MOU ในการปฏิบัติงานรํวมกัน - - - - 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 

                    รวม 14,400 46,400 5,000 65,800 

  
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร๎อยละ 80 ของผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มี
ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรู
แบบ แยกแยะประโยชน์สํวนตัวและประโยชน์สํวนรวมได๎ และ
วิเคราะห์ภารกิจงานที่เก่ียวข๎องกับผลประโยชน์ทับซ๎อนได๎ 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผํานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 

ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม 

 

ประเมินผลจากแบบ
ประเมิน 

แบบสอบถาม 

 

 

แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีการบริหารงานที่โปรํงใสและเป็นธรรม น าไป 
สูํการยกระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานให๎สูงขึ้น  ได๎รับการยอมรับจากผู๎รับบริการทุกภาคสํวน 
           7.2 ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีความรู๎ 
ความเข๎าใจด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการทุกรูปแบบ การปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน 
การรับสินบน และการรับผลประโยชน์อื่น ๆ และน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเองได๎อยํางถูกต๎อง 
เป็นแบบอยํางได๎ 
           7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย หรือสูงกวําเปูาหมาย สํงผลตํอดัชนีภาพลักษณ์ (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 
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โครงการ                     พัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1  ร๎อยละของสถานศึกษาหนํวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางกัลยกร  กาชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  84,500   บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันที่เน๎นการมีสํวนรํวมในการจัดการด๎านการศึกษา เพราะการศึกษาที่ดีต๎องเป็น
การศึกษาเพ่ือชุมชนโดยให๎ชุมชนมีสํวนก าหนดการศึกษา เชํน รํวมก าหนดหลักสูตรการศึกษา รํวมดูแลการบริหาร
โรงเรียน รํวมก ากับดูแล หากความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนด าเนินไปด๎วยดี จะสามารถรํวมกันพัฒนาชุมชน
และสังคมได๎ในที่สุด  

ที่ผํานมาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันในหลายลักษณะ เริ่มต๎นที่ความสัมพันธ์แบบไมํเป็น 
ทางการมีข๎อจ ากัดท่ีชุมชนไมํสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมหรือแสดงความคิดเห็นทางการศึกษาได๎อยํางแท๎จริง จนกระทั่ง 
ได๎พัฒนามาเป็นคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปัจจุบัน ที่มีการก าหนดสัดสํวน
ของคณะกรรมการไว๎อยํางชัดเจน    อยํางไรก็ตามบทบาทด๎านการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการเป็นเรื่องใหมํ 
ดังนั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎พัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 เพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษาได๎มีบทบาทหน๎าที่รํวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา  
2.3 เพ่ือเสริมสร๎างความรํวมมือรํวมใจ และความสัมพันธ์ที่ดี ท าให๎การบริหารและการจัดการภายใน

โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

          ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา เจ๎าหน๎าที่บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 170  คน 
จ านวน 1 วัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาได๎ ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา ให๎มีประสิทธิภาพ 

                   3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา/โรงเรียนมีความรํวมมือรํวมใจปฏิบัติหน๎าที่ 
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4. กิจกรรม และขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ 

ด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา    

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2561   

 

นางกัลยกร  กาชัย 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและศึกษา
ดูงานกรรมการสถานศึกษาเข๎มแข็ง   

มีนาคม – กรกฎาคม 
2562 

นางกัลยกร  กาชัย 

3 สรุปรายงานผลการด าเนินการ สิงหาคม 2562 นางกัลยกร  กาชัย 
 

  5. งบประมาณ งบด้าเนินงาน จ้านวน  84,500  บาท ขอถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ   ซึ่งมีรายละเอียด 
    การใช๎งบประมาณ ดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณ รวม 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา 
วัสด ุ

1. ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา    
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จ านวน  20 คน x190 บาท x 1 วัน  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
และศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาเข๎มแข็ง  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
     จ านวน 1 วัน 130 คน x 190 บาท 
คําวิทยากร 5 คน x 600 x 6 ชม. 
คําเชําเหมารถ จ านวน  2 คัน x 14,000 บาท 
คําน้ ามนัเชื้อเพลิง   
คําเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

18,000 

  
 
 

3,800   
 
 
 
 

24,700 
 

28,000 
5,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000  

 
 
 

3,800 
 
 
 
 

24,700 
18,000 
28,000 
5,000 
5,000 

 18,000 61,500 5,000 84,500 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร๎อยละคณะกรรมการสถานศึกษาได๎มีความรู๎ ความสามารถ
ในบทบาทหน๎าที่ของตนเองตํอสถานศึกษาในการพัฒนา
การศึกษาเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาได๎พัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของสถานศึกษา 
7.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน๎าที่รํวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา  
7.3 มีความรํวมมือรํวมใจ และความสัมพันธ์ที่ดี ท าให๎การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไป

อยํางมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภูเก็ต 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.4.1      สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
         ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.4.2      สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํ 
         การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาด้าเนินการ มกราคม 2562 – กันยายน 2562 
งบประมาณ  86,250 บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการน าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎มุํงพัฒนาระบบสารสนเทศที่

หลากหลายในการจัดเก็บข๎อมูลด๎านการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งระบบฐานข๎อมูลนักเรียน, ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน, ระบบฐานข๎อมูลบุคลากร, ผลงานด๎านวิชาการของครูผู๎สอน และข๎อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เชํน ข๎อมูล
นักเรียนรายบุคคล, ข๎อมูลผลการเรียนรายบุคคล,  ข๎อมูลบุคลากร, ข๎อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน, ข๎อมูลงบประมาณ     
เป็นต๎น โดยระบบฐานข๎อมูลข๎างต๎น สถานศึกษาต๎องด าเนินการบันทึก, เพ่ิม, ลบ หรือแก๎ไขข๎อมูลอยํางน๎อยปีละ     
2 ครั้ง ซึ่งเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด๎านฐานข๎อมูลหลายด๎าน เชํน ข๎อมูลไมํเป็นปัจจุบัน (การย๎ายเข๎า -ย๎ายออก
หรือแก๎ไขข๎อมูล), การน าเสนอข๎อมูลที่มีอยูํไมํตรงกับรูปแบบความต๎องการของผู๎ที่เกี่ยวข๎องด๎านการศึกษา, เกิด
ความซ้ าซ๎อนและถูกตอ๎งของข๎อมูล สํงผลให๎สถานศึกษามีภาระงานเพิ่มขึ้นจากการบันทึกข๎อมูลในระบบและยังต๎อง
รายงานข๎อมูลที่ตรงกับความต๎องการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือบุคคลที่เก่ียวข๎อง เพ่ือใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎อยํางทันที  

เพ่ือแก๎ไขปัญหาข๎างต๎นผนวกกับการสํงเสริมการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล Big Data ตามนโยบายของ
รัฐบาล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-
DATA สพป.ภูเก็ต โดยน าระบบฐานข๎อมูลของสถานศึกษาในสังกัดที่มีจากระบบงานตําง ๆ มาเชื่ อมโยงให๎เกิด
ประสิทธิภาพตํอการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตลอดจน
ชํวยลดภาระงานของการติดตามข๎อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และยังเปิดให๎บุคลากรที่
เกี่ยวข๎องทุกภาคฝุายได๎ใช๎ข๎อมูลในการด าเนินงานได๎อยํางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต๎องการ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่ ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ 
การใช๎งานจากทุกฝุายงานที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตให๎มีทักษะในการใช๎ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
3. เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1) ครูโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ทุกคน  
2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 49 โรงเรียน 

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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เชิงคุณภาพ 
  1) ครูโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ มีทักษะในการใช๎งานระบบสารสนเทศ 
  2) สถานศึกษาในสังกัด มีระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด้าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- แตํงตั้งคณะท างาน 
- ประชุมชี้แจงคณะท างาน (ตัวแทนกลุํมงานทุกกลํมใน 
สพป.ภูเก็ต, ตัวแทนโรงเรียนทีมงาน)  
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
ม.ค. 2562 

–  
พ.ค. 2562 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
กลุํมนิเทศ+กลุํมไอซีที 
 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 1.ประชุมชี้แจง/เตรียมการของทีมวิทยากร 10 คน 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการผู๎เกี่ยวข๎อง 80 คน จ านวน 1 วัน 

 
พ.ค. 2562 

- 
ส.ค. 2562 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

3. นิเทศ ติดตาม การใช๎ระบบสารสนเทศ ส.ค. และ ก.ย. 2562 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 

4. กิจกรรมสรุปการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาในปี
ถัดไป 

สิงหาคม 2562 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 

5. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

5. งบประมาณ งบด้าเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 86,250 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- แตํงตั้งคณะท างาน 
- ประชุมชี้แจงคณะท างาน (ตัวแทนกลุํมงานทุกกลุํม
ใน สพป.ภูเก็ต, ตัวแทนโรงเรียนทีมงาน)  
อาหารกลางวัน+อาหารวําง+เครื่องดื่ม 
(30 คน X 190 บ. X 1 วัน) 
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
   (15 คน X 190 บ. X 8 วัน)  
- คําจัดซื้อวัสดุในการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,700 
 

17,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 

 
 
 
 

5,700 
 

17,100 
 

8,000 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
- ประชุมชี้แจง/เตรียมการคณะท างาน 10 คน คําอาหาร
กลางวัน+อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(15 คน X 190 บ. X 1 วัน) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอน+บุคลากร สพป.ภูเก็ต 
ผู๎เกี่ยวข๎อง 70 คน จ านวน 2 วัน คําอาหารกลางวัน, 
อาหารวํางและเครื่องดื่ม (70 คนX190 บ.X 2 วัน) 
- คําตอบแทนวิทยากร 2 วัน 
- เอกสาร/วัสดุที่ใช๎ในการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 

2,850 
 
 

26,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

2,850 
 
 

26,600 
 
 

7,200 
5,000 

3 กิจกรรมสรุปการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาในปี
ถัดไป 
- ประชุมสรุปงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (ตัวแทนกลุํมใน
สพป.ภูเก็ต,ตัวแทนโรงเรียนและคณะท างาน) 
(70 คน  X 190 บ. X 1 วัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

13,300 

 
 
 

 
 
 
 

13,300 

4 นิเทศ ติดตาม การใช๎ระบบสารสนเทศ     

5 สรุป รายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อวัสดุเพ่ือจัดท ารายงาน   500 500 

รวมทั้งสิ้น 7,200 65,550 13,500 86,250 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถานศึกษาทุกแหํงมรีะบบข๎อมูลสารสนเทศ 
ท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์ 
-ท าแบบประเมิน 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน์ 
- แบบประเมินออนไลน์ 

2.  สถานศึกษาทุกแหํงมขี๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคล 
ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์ 
- ท าแบบประเมิน 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน์ 
- แบบประเมินออนไลน์ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตรงกับการใช๎งาน 

7.2 บุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีทักษะในการใชร๎ะบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษา บริหารจัด
การศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ  การติดตามประเมินผลและรายงาน ภายใต้
งบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามยุทธศาสตร์  จุดเน้น   รายกิจกรรมตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น  ดังนั้น   เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจสู่เป้าหมายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ต จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการบริหาร
งบประมาณ ปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
1. งบประมาณในส่วนของงบด าเนินงาน(งบประจ า)ส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     บริหารจัดการเพื่อสนับสนุน 
การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าแนกเป็น  
    2.1 งบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม พร้อมก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์  จุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ก าหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อมขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

    2.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใช้ส าหรับบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานให้
ผู้รับผิดชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดและ
เป้าหมายค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุดสอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง  

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนส าหรับบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด หรือตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละรายการให้บริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีหน่วยงานเจ้าของงบประมาณก าหนด
ตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด  
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มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต    ก าหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัด   ติดตาม

การเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญท่ีจะผลักดันการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม
ปฏิทินการด าเนินงานโดยเคร่งครัด และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ยกเว้น 
กรณีท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณภายหลังให้เร่งด าเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
หากมีความจ าเป็นไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปฏิทินที่ก าหนด  ให้เสนอขออนุมัติผู้อ านวยการสานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นกรณี ๆ ไป  

 

การติดตามและรายงานผล 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ ทั้งที่ได้รับงบประมาณจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น  ก าหนดเป็น  3  ระยะ  คือ 
  ระยะที่ 1  ไตรมาสที่ 1  ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2562  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการ  
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
  ระยะที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30  มิถุนายน  2562  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการ  
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
  ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 20 กันยายน  2562  เพ่ือประมวลผลภาพรวมรายงานผล 
การจัดการศึกษา สังเคราะห์ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางานตลอดจนใช้เป็นสารสนเทศในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไป และเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งเตรียมจัดเก็บข้อมูล
การด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ รวมทั้ง Best Practice ตามเป้าหมายตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้
ประกอบการติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  รวมทั้งรายงานผลการประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
 

ระดับสถานศึกษา 
1. ให้สถานศึกษาทุกโรงจัดท าแผนหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ที่เป็นไปได้เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าสู่การปฏิบัติ
ตลอดปี ทุกสิ้นปีการศึกษา ตลอดจนถึงการรายงานผลการใช้แผนทุกสิ้นปีการศึกษา 

2.ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานท่ีเป็น Best  Practice อย่างน้อย  1  เรื่อง พร้อมระบุเป้าหมายแนวทางการด าเนินงาน
พร้อมรายงานผลผลิต ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2562 และจัดเตรียมข้อมูลผลการด าเนินงานส าหรับรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาหรือที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือจากหน่วยงานภายนอกเป็นปัจจัยขับเคลื่อน 
  3.  การบริหารงบประมาณ  กิจกรรม งานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องด าเนินการและ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  10 สิงหาคม  2562 
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4. ส าหรับงบลงทุน   (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  

เนื่องจากเป็นนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล  
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อ

การพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในจุดเน้น
การพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจร
การพัฒนา PDCA อย่างต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
1. ประชุมชี้แจงสื่อสารทิศทางองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  นโยบาย และเป้าหมายการให ้

บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 
              2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุน พร้อม
ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
              3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมและ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
              4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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	3.1.1 ตัวชี้วัด
	1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
	2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
	3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

	3.1.2 แนวทางการดำเนินการ
	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
	1)  การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
	2) การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
	3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
	4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
	5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

	3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
	3.2.1 ตัวชี้วัด
	1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
	2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสม
	3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
	4) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน  ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
	5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
	7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

	3.2.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
	2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็น และเหมาะสมกับบริบท
	3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรทำอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การ�
	5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
	7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม



	1. บทนำ
	2. เป้าประสงค์
	1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
	2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
	3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามคว�
	4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ  ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบค�
	5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ  (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
	6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้

	3. ประเด็นกลยุทธ์
	3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education)
	3.1.1 ตัวชี้วัด
	1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก�
	2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่

	3.1.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ   และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ�
	2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	3) ส่งเสริม    สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัด การเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
	4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว       ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ


	3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
	3.2.1 ตัวชี้วัด
	1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
	3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมื�
	4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	3.2.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ม�
	2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด

	3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ       ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
	3.3.1 ตัวชี้วัด
	ด้านผู้เรียน
	1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
	2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
	3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
	4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
	5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
	6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
	7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
	8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
	11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
	12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
	13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
	5) ด้านสถานศึกษา
	(1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
	(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
	(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


	3.3.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
	2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
	3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
	4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
	5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน
	( การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
	( การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
	( การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
	7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
	8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
	9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
	11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
	12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น
	(1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
	(2)  ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
	(3)   ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
	(4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
	(5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
	13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
	13) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
	14) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
	15) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้าน
	16) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้านพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม



	3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
	3.4.1 ตัวชี้วัด
	1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
	การประกอบอาชีพ
	2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
	3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
	4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา

	3.4.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
	3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
	4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
	5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
	6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
	7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา


	3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	3.5.1 ตัวชี้วัด
	1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
	3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา     อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)

	3.5.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
	3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
	4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง


	3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
	3.6.1 ตัวชี้วัด
	(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
	8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
	9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น

	3.6.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
	2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
	3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
	4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
	5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
	6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
	10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
	11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล
	12) ส่งเสริม   สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
	14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
	15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
	16) สำรวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
	17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
	19) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวั
	20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
	21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา


	3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
	3.7.1 ตัวชี้วัด
	1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
	2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform

	3.7.2 แนวทางการดำเนินการ
	1)  พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
	2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform



	1. บทนำ
	2. เป้าประสงค์
	3. ประเด็นกลยุทธ์
	3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
	3.1.1 ตัวชี้วัด
	1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
	2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

	3.1.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู
	2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
	3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
	4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี       5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู


	3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
	3.2.1 ตัวชี้วัด
	1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพใน
	การปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
	2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
	3.2.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด
	4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
	6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
	8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
	12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
	14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู  ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)


	3.3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	3.3.1 ตัวชี้วัด
	1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
	2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technolog
	3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน

	3.3.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
	4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology



	1. บทนำ
	2. เป้าประสงค์
	3. ประเด็นกลยุทธ์
	3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	3.1.1 ตัวชี้วัด
	1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
	2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
	3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
	4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	3.1.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
	2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)
	3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ
	4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
	5) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

	3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
	3.2.1 ตัวชี้วัด
	1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
	2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กำหนด

	3.2.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกันตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
	(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
	(2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(3) ด้านการบริหารจัดการ
	(4) ด้านงบประมาณ
	(5) ด้านความปลอดภัย และ
	(6) ด้าน Digital Technology

	2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด


	3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
	3.3.1 ตัวชี้วัด
	1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
	2) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน  และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

	3.3.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
	2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงานแบบมีส่วนร่วม      3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเชื่อ 
	4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
	5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ


	3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
	3.4.1 ตัวชี้วัด
	1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
	2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	3) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา

	3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน
	1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
	2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
	3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน


	3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	3.5.1 ตัวชี้วัด
	1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
	2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	3.5.2 แนวทางการดำเนินงาน
	1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
	2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
	3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
	4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
	5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเท(Distance Learning Information Technology: DLIT)
	7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม



	1. บทนำ
	2. เป้าประสงค์
	3. ประเด็นกลยุทธ์
	3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
	3.1.1 ตัวชี้วัด
	1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด
	2) ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
	4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)

	3.1.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
	3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
	4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)


	3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
	3.2.1 ตัวชี้วัด
	3.2.2 แนวทางการดำเนินงาน
	1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ“CLUSTERs”
	2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
	3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
	6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา


	3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
	3.3.1 ตัวชี้วัด
	1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
	2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจทั้งระบบ
	3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
	4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
	5) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
	6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

	3.3.2 แนวทางการดำเนินการ
	1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม
	2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานำร่องรูปแบบการกระจายอำนาจ เช่น
	(1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
	(2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
	(3) Autonomous School
	3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบั
	4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
	5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
	6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
	7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
	8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
	9) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
	10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
	11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
	12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ
	13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


	3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ
	3.4.1 ตัวชี้วัด
	1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
	2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา

	3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน
	1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
	2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
	3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน


	3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูล%
	3.5.1 ตัวชี้วัด
	1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน    การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	3.5.2 แนวทางการดำเนินงาน
	1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง   และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน%
	2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
	3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชี%
	4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
	5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล





