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คำนำ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เก็ ต ได้ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด ใช้เป็ น กรอบการดำเนิ น งานส่ งเสริม
สนับ สนุน การจัด การศึก ษาสถานศึก ษาในสัง กัด โดยมีส าระสำคัญ ประกอบด้ว ย ส่ว นที ่ 1 บทนำ
ประกอบด้วยสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย จุดเน้น
ตัวชี้วัดและเป้เหมาย ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ และส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดย
กำหนดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย 6 นโยบาย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้
เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่
กำหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการกำกับระดม
สรรพกำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นกรอบ
แนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. สภาพทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้ และ
อําเภอถลาง ซึง่ มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 49 โรงเรียน
1.1 สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 1 กิโลเมตร โทรศัพท์ :
076-211591 โทรสาร 076-214553 Website : http://phuketarea.go.th
1.2 ภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ ตเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายใน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.3 โครงสร้างการบริหารงาน
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2. ข้อมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้
1) จำนวนสถานศึกษาในสังกัด
ตารางที่ 1 แสดงขนาดโรงเรียนจำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
อำเภอ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม
(1-120คน)

เมืองภูเก็ต
กะทู้
ถลาง
รวม

(121-600คน)

2
4
6

10
4
21
35

(601-1,500คน) (1,501คน ขึ้นไป)

5
2
7

1
1

18
4
27
49

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามอำเภอและระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
ประถม
 อ. 1- ป.6
 อ. 2- ป.6
 ป. 1- ป.6
ขยายโอกาส
 อ.1 - ม.3
 อ.2 - ม.3
 อ.2 - ม.6
รวม

อำเภอเมือง
10
8
2
7
6
1
17

จำนวนโรงเรียน
อำเภอกะทู้
อำเภอถลาง
4
23
1
2
3
20
1
1
4
1
1
3
5
27

รวม
37
3
31
3
12
1
10
1
49

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กแยกตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2562
จำนวนนักเรียน
0 – 40
41 - 60
61 - 80
81 - 120
รวม

2559
4
1
2
1
8

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา
2560
2561
3
3
2
2
1
1
6
6

2562
3
2
1
6

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559-2562
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2) จำนวนนักเรียน
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักเรียนแยกรายชั้น ปีการศึกษา 2560-2562
ระดับชั้น
- ชั้นอนุบาล 1
- ชั้นอนุบาล 2
- ชั้นอนุบาล 3
รวม
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทุกระดับ

ปีการศึกษา2560
นักเรียน(คน) ห้อง
117
9
1,577
67
1,581
62
3,275
138
2,261
77
2,196
78
2,182
73
2,073
72
2,140
70
2,083
71
12,935
441
824
24
749
24
648
21
2,221
69
55
2
25
1
18
1
98
4
18,529
652

ปีการศึกษา2561
ปีการศึกษา2562
นักเรียน(คน)
ห้อง นักเรียน(คน)
ห้อง
234
13
67
4
1,530
66
1,461
67
1,750
68
1,628
68
3,514
147
3,156
139
2,450
76
2,459
80
2,159
75
2,328
76
2}193
75
2,172
73
2,173
71
2,177
74
2,094
73
2,222
70
2,177
71
2,122
75
13,246
441
13,480
448
820
25
891
25
716
23
762
25
647
23
622
21
2,183
71
2,275
71
60
2
67
2
49
2
47
2
24
1
45
2
133
5
159
6
19,076
664
19,070
664

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558-2562
ระดับชั้น
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

2558
3,001
12,622
2,290
78
17,991

2559
3,085
12,857
2,238
73
18,253

ปีการศึกษา
2560
3,275
12,935
2,221
98
18,529

2561
3,514
13,246
2,183
133
19,076

2562
3,156
13,480
2,275
159
19,070

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562
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ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักเรียน ครู ห้องเรียน ปีการศึกษา 2559-2562
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

จำนวน
โรงเรียน
49
49
49
49
49

นักเรียน

ครู

ห้องเรียน

ครู:นักเรียน

17,991
18,253
18,529
19,076
19,070

1,073
1,105
1,003
1,087
958

650
646
652
664
664

1:17
1:17
1:18
1:18
1:19

3) จำนวนบุคลากร
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
บุคลากร
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพป.ภูเก็ต
รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต
บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม
บุคลากรสถานศึกษา
ข้าราชการครู (สพฐ.)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว (สพฐ.)
ครูอัตราจ้าง(อบจ.)
ลูกจ้างชัว่ คราวอื่น
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน(คน)
1
38
14
3
8
64
891
10
59
47
86
1,093
1,157

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

3. ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
3.1 ด้านคุณภาพ
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ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติเพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบปี
ความสามารถ

ระดับ
ประเทศ

ฐาน

เพิ่ม/ลด

ปี

ปี

2560

2561

ด้านภาษา

53.18

50.26 52.14

+1.88

ด้านคำนวณ

47.19

34.52 44.67 +10.15

ด้านเหตุผล

48.07

42.86 46.24

+3.38

เฉลี่ยทุกด้าน

49.48

42.54 47.68

+5.14

จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติเพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 5.14 ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ ความสามารถด้าน
การคำนวณ (ร้อยละ 10.15) ความสามารถด้ านเหตุผล
(ร้อยละ 3.38) ความสามารถด้านภาษา (ร้อยละ 1.88)
ตามลำดับ

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบปีฐาน

กลุ่มสาระวิชา

ระดับ
ประเทศ

ภาษาไทย

55.90

ปี
ปี
เพิ่ม/ลด
2560 2561
46.30 55.49 +9.19

คณิตศาสตร์

37.50

35.47 35.71

+0.24

วิทยาศาสตร์

39.93

37.72 38.94

+1.22

ภาษาอังกฤษ

39.24

35.10 37.05

+1.95

ค่าเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระ

43.14

38.65 41.80

+.3.15

จากตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมสูงกว่า
ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ3.15 กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ได้แก่ วิชาภาษาไทย (ร้อยละ 9.19) วิชาภาษาอังกฤษ
(ร้ อยละ 1.95) วิ ทยาศาสตร์ (ร้ อยละ 1.22) และ
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 0.24) ตามลำดับ

ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
จากตารางที่10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
เปรียบเทียบปีฐาน
ระดับ
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระวิชา
ปี
ปี
เพิ่ม/ลด
ประเทศ
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมสูง
2560 2561
ภาษาไทย
54.42 44.04 50.20 +6.16
กว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.14 กลุ่มสาระที ่ มี
คณิตศาสตร์
30.04 19.88 24.11
-4.23
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย (ร้อยละ
วิทยาศาสตร์
36.10 29.12 32.35
-3.23
6.16) กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยลดลง จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่
ภาษาอังกฤษ
29.45 26.95 25.88
-1.07
วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 4.23) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ3.23) ,
ค่าเฉลี่ย
37.50 30.00 33.14 +3.14
และภาษาอังกฤษ (ร้อยละ1.07) ตามลำดับ
ทุกกลุ่มสาระ
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ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
กลุ่มสาระวิชา
ประเทศ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระ

47.31
30.72
30.51
35.16
31.41
35.02

ระดับเขตพื้นที
ปี
ปี
เพิม่ /ลด
2560 2561
47.03 48.16 +1.13
16.11 31.04 +14.93
24.58 30.75 +6.17
31.50 35.48 +3.98
20.21 31.15 +10.94
27.89 35.32 +7.43

จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมสูงกว่า
ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 7.43 กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ ย
สูงขึ้นเรียงตามลำดับดังนี้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(ร้อยละ 10.94) วิทยาศาสตร์(ร้อยละ 6.17) วิชาสังคม
ศึกษา (3.98), และวิชาภาษาไทย (ร้อยละ1.13) ตามลำดับ

ผลการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน
ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)
สมรรถนะ
การอ่าน
ออกเสียง
การอ่าน
รู้เรื่อง
เฉลี่ย

ระดับ
ประเทศ

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
ปี ก.ศ. ปี ก.ศ
ผล
2560 2561 การพัฒนา

66.13

71.28

59.57

- 5.15

71.24

70.70

70.90

0.54

68.69

70.96

65.28

-2.00

3.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา
3.2.1 การรับนักเรียน

จากตารางที่ 12 ผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) โดยภาพรวม
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา
2560 ร้อยละ 2.00 ได้แก่ สมรรถนะการออก
เสี ยง ปี การศึ ก ษา 2561 มี ค ่ าเฉลี ่ ยต่ ำ กว่ า ปี
การศึกษา 2560 ร้อยละ 25.15 และสมรรถนะ
การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 0.54

ตารางที่ 13 แสดงผลการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตำบล/เทศบาล

อำเภอเมือง
อำเภอกะทู้
อำเภอถลาง
รวม

จำนวนประชากร
ตาม ทร.14 ที่เกิด
ปี พ.ศ. 2555 ใน
เขตพื้นที่บริการ
(คน)
1736
487
641
2,864

ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
สังกัดอื่น
เข้าเรียน
รวม
สังกัด
ชั้นอื่น (รวมทุก
สพป.ภูเก็ต
ร้อยละ
สังกัด)
จำนวน
406
693
72
1,171
67.45
75
136
2
213
43.73
381
234
26
641
100
862
1,063
100
2,025
70.70
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3.2.2 การออกกลางคัน
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2560 และ 2561
ระดับชัน้

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ผู้เรียน
จำนวนผู้เรียน
ออกกลางคัน
ต้นปี
(คน)
จำนวน(คน) ร้อยละ

ผู้เรียน
จำนวน
ออกกลางคัน
ผู้เรียนต้นปี
(คน) จำนวน(คน) ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ร้อยละ

ป.1 - ป.6

12,935

4

0.03

13,246

8

0.06

+0.03

ม.1 - ม.3

2,221

3

0.14

2,183

-

-

-

ม.4 - ม.6

98

-

-

133

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

15,168

7

0.05

19,076

8

0.04

-0.01

หมายเหตุ :จำนวนผู้เรียนต้นปีการศึกษา ณ 10 มิ.ย. และจำนวนผู้เรียนออกกลางคัน ณ 31 มี.ค.

จากตารางที่ 14 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนต้นปี จำนวน 19,076 คน มีนักเรียนออกกลางคันจำนวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 จำนวนน้อยกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 0.01 โดยมีนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.03
3.2.3 การศึกษาต่อ
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักเรียนที่ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา2561
จำนวนนักเรียนที่
จบชั้น ป. 6
ปีการศึกษา 2560
(คน)
1,983

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อชั้น ม.1
ในปีการศึกษา 2561 (คน)
สังกัด สพฐ.
สังกัดอื่น รวม
สพป. สศศ.
1,560
0
423 1,983

ร้อยละของ
นักเรียนที่เรียน
ต่อชั้น ม.1
100

จำนวนนักเรียน
ที่ไม่ได้เรียนต่อ
ในปีการศึกษา 2561
(คน)
0

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียน
ที่จบชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2560
(คน)

557

สามัญ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

136

24.42

เรียนต่อ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561
อาชีพ
เทียบเท่า
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)

380

68.22

15

2.69

รวม
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

531
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3.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
3.3.1 สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับ

เข้ารับ
ได้รับ
คิดเป็น
ผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้
การประเมิน การรับรอง ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
ดี ระดับดี ระดับดีขึ้นไป
มาก
ร้อยละ

ปฐมวัย

39

39

100

-

-

17

22

100

ขั้นพื้นฐาน

47

47

100

-

2

39

6

91.84

1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 39 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้)
ระดับดีขึ้นไป จำนวน39 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 47 แห่งมีผลการประเมินในภาพรวม (12
ตัวบ่งชี้) ระดับดีขึ้นไป จำนวน 45 แห่งคิดเป็นร้อยละ 91.84
3.3.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ตารางที่ 18 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2561-2562
ผลการประเมิน ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ลำดับที่
คะแนน
ระดับ
ปี 2561

38

89.82

A

ปี 2562

171

82.22

B
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3.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตารางที่ 19 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3

ดีมาก

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ดีมาก
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3.3.4 ผลการบริหารจัดการงบประมาณ
ตารางที่ 20 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมแยกประเภทปีงบประมาณ 2562
ประเภท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย
ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน
งบดำเนินงาน
งบบุคลากร
งบอุดหนุน
ภาพรวมทั้งหมด

31,156,100
42,499,504
2,417,018
78,763,224
154,835,846

8,520,368.24
41,504,931.29
2,214,928.61
78,721,419
130,961,647.14
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ส่วนที่ 2
นโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จากกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการวางแผน ดังต่อไปนี้
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
2.4 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พ.ศ. 2562
2.5 จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.6 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.7 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในการดำเนินงานไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ประเทศมีความมั่นคง
1.1 การมี ความมั ่ นคงปลอดภั ย จากภั ยและการเปลี ่ยนแปลงทั ้ง ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง
ครอบครัว มีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
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2. ประเทศมีความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยกระดั บ เป็ น ประเทศ
ในกลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ความเหลื่ อ มล้ ำ ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรได้ รั บ ผลประโยชน์ จ าก
การพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น
2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาท
สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประเทศมีความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
คนมีความรั บ ผิ ดชอบต่อสั ง คม มีความเอื้ออาทร เสี ยสละเพื่อผลประโยชน์ส่ ว นรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิรูปกลไกการบริ หารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
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6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
7. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีไดี
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
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จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แนวคิดการจัดการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ
(Local Issues) โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้าง
ความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนา
ศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม
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คุณธรรม จริยธรรมที่คนเทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงาน (productivity)
ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รูร้ ักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุม่
อายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพั ฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และ
ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มี
ระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไก
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิม่ ขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้
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1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที๋ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนดลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน
3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(15 –17 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ 15 – 17 ปี เพิ่มขึ้น
5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
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100

100

100

88.9

100

100

100

100

72.7

80

85

90

95

10.0

10.7

11.5

12.0

12.5

0

20

25

30

40
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ตัวชี้วัด

ปัจจุบนั

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รบั การพัฒนา
100
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
8)ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
N/A
ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิม่ ขึ้น
9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
N/A
มีคุณภาพ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
1) 1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน
N/A
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพื้นทีล่ ดลง
2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
N/A
พิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพิ่มขึ้น (จำแนก
ตามกลุ่มประเภทของ ความจำเป็นพิเศษ)
3) ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคนได้รับ
N/A
การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษา 15 ปี
คุณภาพการศึกษา (Quality)
1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
72.7
เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง น้อยกว่า
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
50
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ น้อยกว่า
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของ
10
นักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
421/
409/
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for
415
International Student /Assessment หรือ PISA)
ของนักเรียน อายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน
และคณิตศาสตร์สูงขึ้น

ปีที่
1-5
100

ปีที่
6 - 10
100

ปีที่
ปีที่
11 - 15 16 - 20
100
100

50

75

100

100

98

100

100

100

1.0

1.0

1.0

1.0

20

30

50

65

100

100

100

100

85

90

90

90

50

55

60

65

น้อยกว่า
5

น้อยกว่า
2

0

0

500

510

520

530
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ตัวชี้วัด

ปัจจุบนั

ปีที่
1-5

ปีที่
6 - 10

ปีที่
ปีที่
11 - 15 16 - 20

5) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ระดับมัธยม ศึกษา
ตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี)
6) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)
เพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของ
การดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึน้
7.1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
7.2 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
7.3 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติเพิม่ ขึ้น
8) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่ม
9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
10) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศ
เพิ่มขึ้น
11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด การเรียน
การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นพลเมือง
(Civic Education) เพิ่มขึ้น

A1/A2/
B2

A1/A2/B
2

A2/B1/B
2+

B1/B1+
/C1

B2/B2/
C1+

77.7

85

90

95

100

N/A

30

60

90

100

N/A

40

100

100

100

N/A

30

60

90

100

60

75

85

95

100

70

80

90

100

100

N/A

500

700

900

1,200

N/A

10

20

30

40

N/A

30

60

100

100
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ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทและ ความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษา
4) จำนวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยง และใช้ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล
6) มีระบบเคร ื อข่ายเทคโนโลยี ดิจ ิท ัลเพื ่อ การศึ ก ษาที่
ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา
8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์หรือ
ตัวผู้เรียน
9) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกีไยวกับ ความเป็น
อิสระและความรับผิดชอบของ สถานศึกษา
(Autonomous & Accountability)
10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function)
12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมือ่ เทียบกับรัฐ
13) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ การศึกษา
ขั้นพั้นฐานลดลง
14) ร้อยละของสถานศึกษาทีปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ปัจจุบนั

ปีที่
1-5

ปีที่
6 - 10

ปีที่
ปีที่
11 - 15 16 - 20

N/A

มี

มี

มี

มี

N/A

มี

มี

มี

มี

N/A

มี

มี

มี

มี

N/A

8

11

11

11

N/A

มี

มี

มี

มี

N/A

มี

มี

มี

มี

N/A

มี

มี

มี

มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

N/A

มี

มี

มี

มี

30

20

10

0

0

30 : 70

40 : 60

50 : 50

60 : 40

70 : 30

20 : 80
0.12

25 : 75
0.10

30 : 70
0.08

40 : 60
0

50 : 50
0

80

90

95

98

100
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ตัวชี้วัด
15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับ
และประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
16) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วม
จัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึน้

ปัจจุบัน
N/A

ปีที่
1-5
100

60

300

ปีที่
ปีที่
6 - 10 11 - 15
100
100

400

การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
52
48
44
การศึกษาดีขึ้น (IMD)
2) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก
0
2
4
ของโลกเพิ่มขึ้น
3) อันดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการต่อผู้จบ
47
45
43
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น (IMD)
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา โดยบูรณาการ
5
30
60
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิม่ ขึ้น
5) จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ
2
5
10
(Dual Degree) ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจ
N/A
30
50
ศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น
7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึน้ เมื่อเทียบกับ ผู้เรียน
40 : 60 45 : 55 50 : 50
สามัญศึกษา
8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และ 25 : 75 30 : 70 35 : 65
เทคโนโลยีสูงขึน้ เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์
9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) ที่มี
56.25
60
65
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปเพิ่มขึ้น
10) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ
N/A
80
90
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ)
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
11) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ
N/A
75
80
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
เพิ่มขึ้น
12) มีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand)
N/A
100
100
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน

ปีที่
16 - 20
100

500

600

40

36

5

7

41

39

90

95

15

20

65

80

60 : 40

70 : 30

40 : 60

50 : 50

70

100

95

100

85

90

100

100
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยมุ่งเน้น การยกระดั บคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมการ
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วง
วัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้
ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่
ห่างไกลการจัดสรรที่ดินทำกินสนับสนุนในเรื่อง การสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพผู้ด้อยโอกาสสตรี
และผู้สูงอายุรวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานให้คนเทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวติ
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้ านคุณภาพคนในแต่ละ
ช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน
ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
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เพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนา
ที่สำคัญ ประกอบด้วย
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ
จิตสาธารณะ
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชีว้ ัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบตั ิตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ปรั บเปลี ่ ยนค่ านิ ยมคนไทยให้ ม ี ค ุ ณธรรม จริ ยธรรม มี ว ิ น ั ย จิ ตสาธารณะ และพฤติ กรรม ที ่ พ ึ งประสงค์
- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์ มีวินัย
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจำวัน และให้พ่อแม่
หรื อ ผู ้ ป กครองเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ใ ห้ เ ด็ ก สามารถเรี ย นรู ้ แ ละยึ ด ถื อ เป็ น ต้ น แบบในการดำเนิ น ชี วิ ต
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุ ณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่ า งจริ ง จั ง พั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ ม ี ท ั ก ษะความรู ้ แ ละความสามารถในการดำรงชี ว ิ ต อย่ า งมี ค ุ ณ ค่ า
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิง
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ผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ
อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน ความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ ความเป็น
มืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัว
ศึกษาอนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง สังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการ
ที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์มีทักษะการทำงานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และ
ด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจ
ให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผู้เรียนต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากร
ร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจำเป็นของพื้นที่ และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการ
และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผลผู้เรียน
- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทำและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
- จัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
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2.4 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พ.ศ. 2562
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภา โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตามมมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ กําหนด
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบู รณ์ เป็นคนดี มี
วินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคน
ไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ
สู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็น
พ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทาง
ที่ชัดเจน
2. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
2.1 ปรับ รูป แบบการเรีย นรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่
สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
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3. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบและ
กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้น
สูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปั ญหา รวมถึง การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
สำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด
และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น
4. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำใน
ประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่ งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุค
ดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและ
การเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้ งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้าง
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับ
ระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกร
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
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6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มี
มาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยง
เทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณ าการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุน
เพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุน
ทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อ
การศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้
สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่
อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุก
มิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
7. จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก
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พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่
สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต
2.5. จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการยบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งส่ ว นราชการหลั ก องค์ ก ารมหาชนในกำกั บ ของ
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเ อกชน และ
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สำคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
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4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักาธการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนภู มิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยนงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนการเรียนรู้และบริหารจัดการ
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4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายให้
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแกไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตรากำลังตามความต้องการ
จำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. .ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... โดยปรับปรุงสาระสำคัญ
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับ
ชุมชน
9.วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้ านพหุปัญญา
ของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2.6 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก. บทนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ า ที ่ ข องรั ฐ มาตรา 54
บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนิน การให้เด็กทุ กคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคั บอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที ่ 28/2559 เรื ่ อ ง ให้ จ ั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน 15 ปี โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย ตามนั ย ข้ อ 3 กำหนดว่ า
“ให้ส ่ว นราชการที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การจัด การศึ ก ษาขั ้น พื ้นฐานดำเนิ น การจั ดการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน 15 ปี
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า
“ให ้ ร ั ฐพ ึ งจ ั ดให ้ ม ี ย ุ ทธศาสตร ์ ชาต ิ เป ็ นเป ้ าหมายการพ ั ฒนาประเทศอย ่ างย ั ่ งยื นตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ทำแผนต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งและบู ร ณาการกั น เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้นฐาน ได้ตระหนักถึ งความสำคั ญของยุ ทธศาสตร์ ช าติ
เป็ น อย่ า งยิ ่ ง เพราะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศที ่ ย ั ่ ง ยื น โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้ อ มทั้ งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒ นาการที ่ดี ร อบด้ า น
และมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรี ยนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งตลอดชี ว ิ ต สู ่ ก ารเป็ น คนไทย ที ่ ม ี ท ั ก ษะสู ง เป็ น นวั ต กร นั ก คิ ด ผู ้ ป ระกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้ น ฐาน จึ ง ได้ ก ำหนดนโยบายสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
ข. วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
ค. พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความมั ่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ม ี ค วามสามารถความเป็น เลิศ ทางวิช าการเพื ่อ สร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน
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3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดั บ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
ง. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูก ต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที ่ 21 มี ส ุ ข ภาวะที ่ เ หมาะสมตามวั ย
มี ค วามสามารถในการพึ ่ ง พาตนเอง ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการเป็ น พลเมื อ ง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้ เ รี ย นที ่ ม ี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เ ศษ (ผู ้ พ ิ ก าร) กลุ ่ ม ชาติ พ ั น ธุ ์ กลุ ่ ม ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู ้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้ มี ค วามรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึก ษาเพื่ อ การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้ างเสริ ม คุ ณภาพชีว ิต ที ่เ ป็ น มิ ตรกับสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามหลักปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุ ล ในการบริ ห ารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการ มี ก ารกำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการรายงานผลอย่ า งเป็ น ระบบ ใช้ ง านวิ จ ั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ได้ ก ำหนดนโยบายประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒ นาที่ยั่ ง ยืน และการสร้างความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ
ในอนาคต เป็น แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิ ร ู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ฉ. มาตรการและแนวดำเนินการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนำ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นทุ ก คน ให้ มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั ่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
เป็น พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มี ว ิ น ั ย และรั ก ษาศี ล ธรรม เป็ น ผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่
ทุ ก รู ป แบบ ที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ความมั ่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต
และทรัพย์ ส ิน การค้ ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาที่ มีอยู่ในปัจ จุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื ้ น ฐาน สภาพทางภู ม ิ ศ าสตร์ ด้ า นเศษฐกิ จ และสั ง คม ซึ ่ ง มี ค วามแตกต่ า ง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่า งไกล
ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒ นา
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สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้น ฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุม่ ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณมีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัวต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

35

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มคี ุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้ นที่
6. จำนวนสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มนำพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด
ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ และพลเมื อ งโลกที ่ ดี มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค ่ า นิ ย มที ่ พ ึ ง ประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้ นที่การศึก ษา
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒ นาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุ ก คาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน การค้า มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภั ยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื ้น ฐาน ดำเนิ น แผนงาน โครงการตามยุท ธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ
ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็ น มาตรการการจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ผ ู ้ เ รี ย นที ่ อ ยู ่ ใ นเขตพื ้ น ที ่ เ ฉพาะ กลุ ่ ม ชาติ พ ั น ธุ์ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับ สนุน งบประมาณในการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ส ูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ส ถานศึกษาในกลุ่ มโรงเรี ยนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่ งทะเล และเกาะแก่ง ให้ จัด การเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ และเกิดจิ ตสำนึกรั กในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึ กษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกั นดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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นโยบายที่ 2

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

บทนำ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ ศั ก ยภาพ
และคุณภาพของทรั พยากรมนุ ษย์เ ป็ นสำคั ญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุ ษย์เ ป็ นปัจ จั ย ขั บเคลื่ อ นสำคั ญ
ในการยกระดั บ การพั ฒ นาประเท ศในทุ ก มิ ต ิ ไ ปสู ่ เ ป้ า หมายการเป็ น ประเทศที ่ พ ั ฒ นาแล้ ว
มี ข ี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ” ดั ง นั ้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น
ให้ ม ี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการจึ ง มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ ่ ง ที ่ จ ะ ต้ อ งดำเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั น
โดยเน้นปรับ เปลี่ย นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่าง
เต็ ม ศั ก ยภาพ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นวิ ช าการ มี ทั ก ษะที ่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที ่ 21 มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้
เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี น ิ ส ั ย รั ก การเรี ย นรู ้ แ ละการ พั ฒ นาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื ่อ งตลอดชีว ิ ต สู่ ก ารเป็ น คนไทย ที ่ ม ี ท ั ก ษะวิ ช าชี พ ชั ้น สู ง เป็ น นั ก คิ ด เป็ น ผู ้ ส ร้ า งนวั ตกรรม
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
มี ค วามยื ด หยุ ่ น ทางด้ า นความคิ ด สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ ภายใต้ ส ั ง คมที ่ เ ป็ น พหุ ว ั ฒ นธรรม
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุ ข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ( Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ( Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
พั ฒ นาคุ ณ ภ าพผู ้ เ รี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภ าพ นำไปสู ่ ค ว ามเป็ น เลิ ศ ด้ า นว ิ ช าการ
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้ านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวน
งบประมาณในการสนับ สนุน สถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ
และกิจ กรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรีย นตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒ นา ทั้งด้านวิช าการ
ด้ า นอาชี พ และกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
5 ขั้น ตอนหรือบันได 5 ขั้ น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิ ทยาการ เช่น
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล
(Digital Learning Platform)
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2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรีย นรู้ให้แ ก่ ผู้เรี ย นโดยเน้น การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้ องการ และ
ความถนัดของผู้เรี ยน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนำ
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผู้เรียนที่มี
ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มี
ความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี บ ทบาทสำคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ให้ ค นไทยเป็ น คนดี คนเก่ ง มี ค ุ ณ ภาพ พร้ อ มสำหรั บ วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ในศตวรรษที ่ ๒๑ ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในอาชี พ และหน้ า ที ่ ข องตน โดย ครู ต ้ อ งมี จ ิ ต วิ ญ ญาณ
ของความเป็ น ครู มี ค วามรู ้ ค วามสามารถอย่ างแท้ จริ ง และเป็ น ต้ นแบบด้ านคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม
พั ฒนาตนเองทางวิ ชาชี พอย่ างต่ อเนื ่ อง เพื ่ อประโยชน์ ในการพั ฒนาผู ้ เรี ยน เปลี ่ ยนโฉมบทบาท “ครู ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

41

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่
กระตุ้ น สร้างแรงบัน ดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
5. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการดำรงชี วิ ต สามารถดำรงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า ง
มี ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะของตนเองให้ มี ส ุ ข ภาวะที่ ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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7. ครู มีการเปลี่ย นบทบาทจาก “ครูผู้ส อน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒ นาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”ผู้อำนวยการการเรียนรู้
ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพือ่ ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด
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(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรีย นให้มีพัฒ นาการที่ส มวัย ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ
กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ
(STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding)
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(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิต ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
และ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
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(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา
การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์
เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ
และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดำเนินการ
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
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(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(Early Intervention : EI)
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership)
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society)
ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
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3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง

4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์
ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิ เคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดั บมัธยมศึกษา
ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้อง
ดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุค
ใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพั ฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะด้ า นการรู้ ดิ จิ ทั ล ( Digital Literacy)
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒ นาทางด้านภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒ นาครู ให้ ม ี ความรู ้แ ละทั ก ษะในการจัด การเรีย นรู้ส ำหรั บ ผู้ เรีย นที ่ม ี ความแตกต่า ง (Differentiated
Instruction)
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทั กษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
บทนำ
นโยบายการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ม ารตฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ำทาง การศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ใน
ชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
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ส่วนกลางสร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียน
ทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นใน
การจัดการศึกษาสำหรับ ผู้ เรีย นที่มี ความต้ องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเ ป็นค่าใช้จ่ า ยใน
การดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึ ก ษากั บ องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ ่ น ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรั พ ยากรทางการศึ ก ษามี เ พี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล้ อ ง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม สนั บ สนุ น และประเมิ น ผลเพื ่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น สิ ท ธิ
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จ จริง โดยคำนึงถึ งความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
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3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด
และพื้นที่
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ ้ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับ สนุนให้มีความร่ว มมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อ
ในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน
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(5) ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชน ภาคเอกชน และทุ ก ภาคส่ ว น
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในชุ ม ชนให้ ส ามารถใช้ ร่ ว มกั บ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(6) ร่วมมือกับ องค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่ าง
เพียงพอ มีคุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้าน
ต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ
และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามโครงการพิเศษ
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวั ย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับ
สถานภาพและพื้นที่
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
แก่ผู้เรียน
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเ รี ย นการสอนทางไกล เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น
(Distance Learning Technology: DLT)
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมี
วิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือ
น้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
1 สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand ๔.๐
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่าง
เอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภั ณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและ
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร และสถานที่ ให้
เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
4. พั ฒ นาวิ เ คราะห์ แ ผนการจั ด การเรี ย นและจั ด ทำหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งการผลิ ต และ
บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึ กษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อ ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
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5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
6. พัฒ นาต่อยอดและขยายผลศูนย์ ก ารเรียนรู้ล ดใช้ พลั งงาน การจัดการขยะ และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพื่อดำเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจั ดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
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17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และ
จัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนำ
นโยบายด้านการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบบริห ารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส ำคัญ
เนื ่ อ งจากเป็ น นโยบายที ่ ก ระจายอำนาจการจั ด การศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุ ่ ม สถานศึ ก ษา
มีความเป็นอิสระในการบริห ารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริห ารวิชาการ ด้านการบริห าร
งบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ ห ารงานทั ่ ว ไป และปรั บ บทบาทภารกิ จ
ของหน่ ว ยงานทั ้ ง ระดั บ สำนั ก งานทั ้ ง ส่ ว นกลาง และระดั บ ภู ม ิ ภ าค โดยปรั บ โครงสร้ า งของหน่ ว ยงาน
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่
จะปรั บ ตั ว ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงของโลกอยู ่ ต ลอดเวลา หน่ ว ยงานสำนั ก งานเป็ น หน่ ว ยงาน
ที ่ ม ี ห น้ า ที ่ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตาม เพื ่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล Digital Technology เช่ น Cloud Technology Big Data
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง
ระบบ มี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ พร้ อ มทั ้ ง ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มความซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต ความมั ธ ยั ส ถ์
และเปิ ด โอกาสให้ ท ุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มเพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวั ตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
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ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มี ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็น อิสระในการบริหารจัดการศึ กษา
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนิน การเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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(1) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูป แบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึง
หลั ก ธรรมาภิบ าลและความเป็ น อิ ส ระของสถานศึก ษาหรือ กลุ่ มสถานศึ ก ษา ให้ มี ค วามหลากหลายและ
ความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับ สนุน ให้ ส ถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจั ดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติห น้าที่สนับสนุน งานด้านธุรการ
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบีย บ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถ านศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารและดำเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาหรื อ กลุ ่ ม สถานศึ ก ษา
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับ สนุน ให้โ รงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ห ลากหลาย เช่น การบริห ารจัดการแบบ
กลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ลอดชี ว ิ ต ของทุ ก คนในชุ ม ชน เป็ น ศู น ย์ ก ลางใ นการพั ฒ นา
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
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(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นารู ป แบบการระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และสำนักงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
จั ด อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึ ก ษา หรื อ กลุ ่ ม สถานศึ ก ษาได้ ร ั บ การกระจายอำนาจให้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาครอบคลุ ม ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ
ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ ห ารงานทั ่ ว ไป โดยดำเนิ น การเป็ น รายสถานศึ ก ษา
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลาง
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ส ำนักงานส่ว นกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบ
การบริห ารจัดการที่มุ่งเน้น คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
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(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดย
สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจั ดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็ น มาตรการในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital Technology) มาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารอย่ า งเป็ น ระบบ นำไปสู่ ก ารนำเทคโนโลยี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
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(Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่ น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ นำ Cloud Technology มาให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ
IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์ มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ
พร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยัง
เป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้ อมูล รายบุค คลที่ เกี่ย วกั บ การศึ ก ษา การพัฒ นาตนเอง สุขภาพและการพัฒ นาอาชี พ ในตลอดช่ ว งชี วิ ต
เป็น ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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2.7 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
วิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Towards an international standard hub of tourism,education, service innovation, and sustainable evelopment)

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัด และสามารถปรับตัวให้ เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) จึงกำหนดเป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ดังนี้
เป้าประสงค์
1) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุนและ
มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
2) มีระบบการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานระดับสากล
3) เป็ น เมื อ งนวั ต กรรมการบริ ก าร มี ร ะบบโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที่ จ ำเป็ น ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ข้อมูล
ค่าฐาน
2561
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ 306,779 ร้อยละ 3.5
มวลรวมจังหวัดต่อ ล้านบาท (317,516)
ประชากร (GPP
(ปี 2558) ล้านบาท
per capita)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5
377,878 ร้อยละ 25
2. จำนวนรายได้
จากการท่องเทีย่ ว ล้านบาท (472,347.5)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 (ปี 2559) ล้านบาท
ตัวชี้วัดรวม 5 ปี

ค่าเป้าหมายรายปี (พ.ศ.)
2562
2563
2564
2565
2561-2565
ร้อยละ 4 ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 5
ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 5.5
(319,050) (320,584) (322,117) (323,651.84)
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ 27 ร้อยละ 29 ร้อยละ 30 ร้อยละ 31
(479,905.06) (487,462.62) (491,241.4) (495,020.18)
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
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ตัวชี้วัดรวม 5 ปี

ข้อมูล
ค่าฐาน

3. จำนวนรายได้
1,783,394
จากการพัฒนา
บาท
สินค้าเกษตรที่มี
(ปี 2559)
ศักยภาพของจังหวัด
4. จำนวนรายได้
จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว
5. จำนวนรายได้
จากการจัดการ
ศึกษานานาชาติใน
ระดับอุดมศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ต
6. อัตราการลดลง
ของภัยคุกคามที่มี
ต่อนักท่องเที่ยว และ
ประชาชน
- การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน
- ภัยอาชญากรรม
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
7. ความพึงพอใจ
ในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน
8. อัตราของจำนวน
เที่ยวบินโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3/ปี

1,300

2561

2562

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2.5

ค่าเป้าหมายรายปี (พ.ศ.)
2563
2564
ร้อยละ 3 ร้อยละ 3.5

2565

2561-2565

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

(1,819,061) (1,827,978) (1,836,895) (1,845,812) (1,854,729.76)
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น

ล้านบาท

(1,573)

(1,730.3)

(1,903.33) (2,093.66 )

(ปี 2559)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

(2,303.02 ) ร้อยละ 10/ปี
ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา

27 ล้านบาท
(ปี 2559)
(ข้อมูลจาก
มอ.ภก.)

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 6

142 ราย
237 คดี
ร้อยละ70

82,000
เที่ยวบิน
(ปี 2558)

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ1.25 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 5
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
71.25
72.50
73.75
75.00

ร้อยละ 3
(89,604)

ร้อยละ 3
(92,292)

ร้อยละ 3
(95,061)

ร้อยละ 3
(97,913)

ร้อยละ 6

ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 6.25
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
ร้อยละ
ร้อยละ
76.25
76.25

ร้อยละ 3
(100,850)
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ตัวชี้วัดรวม 5 ปี
9. จำนวนกิจกรรม
เพื่อการพัฒ นา
การพึ่งตนเอง
ทางด้านพลังงาน
10. จำนวนชายหาดที่
มีการจัดระเบียบ
ชายหาดแล้ว ไม่ถูก
บุกรุกเพิ่ม 100%

ข้อมูล
ค่าฐาน
150 ครั้ง
(ปี 2559)

100%
(ปี 2559)

ค่าเป้าหมายรายปี (พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
2565
2561-2565
150 ครั้ง/ปี 150 ครั้ง/ปี 150 ครั้ง/ปี 150 ครั้ง/ปี 150 ครั้ง/ปี 150 ครั้ง/ปี

100%

100%

100%

100%

100%

100%

พันธกิจ (Mission)
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก โดยกำหนด
ทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศและมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
2) สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องภู เ ก็ ต โดยเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงในสั ง คม ตลอดจนระบบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
3) บริ ห ารจั ด การเมื อ งเพื่ อ รองรั บ การเป็ น เมื อ งที่ พั ฒ นาแล้ ว ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง การพั ฒ นา
สังคม การเติบ โตทางเศรษฐกิจ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน การบริห ารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับ
การเป็นศูนย์กลางและการเติบโตสู่เมืองดิจิตอล
4) ยกระดับ ขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐ และบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน
ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต
จุดยืนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565)
จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ได้กำหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์
ปั จ จั ย นำเข้ า เชิ ง นโยบายความต้ อ งการของผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และสถานการณ์ ข องภารกิ จ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์
ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มใน
พื้นที่ และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จนทำให้ได้ความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 5 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ภายใต้การพัฒนาสู่
จังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนี้
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและวัฒนธรรม
ระดับโลก
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2) การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการเป็นศูนย์กลางทางการศึ กษาและการแพทย์มูลค่าสูง
ในระดับนานาชาติ
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Digital City)
4) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ในระดับ
นานาชาติ
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
6) การพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้งคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
1) การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ
(Value based economy and high value service)
2) การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)
3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ของจั ง หวั ด สู่ ศู น ย์ ก ลางเมื อ ง
การท่องเที่ยวระดับโลก
2) สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน บนฐานของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น
อัตลักษณ์ของภูเก็ต
3) ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ
4) เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์รองรับการท่องเที่ยว
5) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการด้านกีฬา
แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex)
6) พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งทางบก
ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับสากล (Smart City)
8) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน
9) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว และการใช้พลังงานสะอาด พลังงานขยะและพลังงาน
แสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
10) เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ
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11) พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมสุขภาวะและพหุสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเที ยม สังคมตื่นรู้และทันการเปลี่ย นแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและ
ประชาคมโลก
12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ
ทันสมัย และได้มาตรฐาน
13) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ ขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3. จุดมุง่ หมาย (Objectives)
“คนสำราญ งานสำเร็จ”

4. ค่านิยม (Values)
“รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม”
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5. เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล
2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

6. นโยบาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

7. จุดเน้นแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละ
ระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย
“พัฒนาการครบทุกด้าน
2.ระดับประถมศึกษา
“อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”
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3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
“การค้นพบตนเอง”
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ”

8. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ข้อมูล เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ปีฐาน
2563
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ร้อยละ
ร้อยละ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ย ึ ด มั ่ น การปกครองระบอบ 100
100 นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด

นางสุคนธ์ สีนาเคน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี

2. ร้ อยละของผู ้เรีย นที่ มี พฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สนิ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติตา่ ง ๆ เป็นต้น

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.สุจติ รา วงศ์ทวีพิทยากุล

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อ ยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งได้รับ
การบริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน
49
โรง

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2563
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
49
นายอนุชา อินทรัตน์
โรง

19,070
คน

ผู้เรียน
ทั้งหมด

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

n/a

ร้อยละ
80

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางล้อมสกุนต์ เอี่ยมทองกุล

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุคนธ์ สีนาเคน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.สุจติ รา วงศ์ทวีพิทยากุล

6. จำนวนสถานศึกษาทีน่ ้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
49
49
นายอนุชา อินทรัตน์
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
โรง
โรง
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.จำนวนผูเ้ รียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
ร้อยละ
ร้อยละ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
100
100
2. ร้อยละของผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์

n/a

ร้อยละ
100

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี

ที่กำหนด
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน
ร้อยละ
66.36

เป้าหมาย
2563
ร้อยละ
67

n/a

ร้อยละ
80

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกัลยกร กาชัย

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวติ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทาง ด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

ร้อยละ100

ร้อยละ
100

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นายอนุชา อินทรัตน์

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ร้อยละ100

ร้อยละ
100

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายชัยสิทธิ์ วิจิตร

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

n/a

ร้อยละ
70

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางเบญจวรรณ เต็มเปีย่ ม
นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ
การเรียนรูท้ ี่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตาม
ความถนั ด และความต้ อ งการของตนเอง มี ท ั ก ษะ
อาชี พ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติได้

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางภูรี ทองย่น

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่
ร้อยละ100 ร้อยละ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกัลยกร กาชัย
มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
100
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ตัวชี้วัด
2 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตงั้ ของสถานศึกษา และความต้องการ
จำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
3.ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูอ้ ย่าง
เหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่

ข้อมูล
ปีฐาน
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2563
ร้อยละ
100

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

กลุ่ม ICT
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

กลุ่ม ICT
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

n/a

49
โรง

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

กลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.เยาวลักษณ์ อิทธิวราภรณ์กุล

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

n/a

49
โรง

กลุ่ม ICT
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

49
โรง

49
โรง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.สุจติ รา วงศ์ทวีพิทยากุล

8. สถานศึ ก ษาที ่ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ประชากรวั ยเรี ยนและ
สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

49
โรง

49
โรง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกัลยกร กาชัย

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถกู ต้องและ
n/a
49
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไป
โรง
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
n/a
49
พลังงานเพือ่ ลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
โรง
ชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกัลยกร กาชัย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกัลยกร กาชัย
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ตัวชี้วัด
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทัง้ สอดแทรกในสาระการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้อง
4.นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูด้ ้านการลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ

ข้อมูล
ปีฐาน
n/a

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49
นางกัลยกร กาชัย
โรง

n/a

ร้อยละ
90

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกัลยกร กาชัย

5.นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less

n/a

ร้อยละ
75

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกัลยกร กาชัย

6.ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

n/a

ร้อยละ
85

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์

7.ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการ
คิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร และสถานทีใ่ ห้เป็นสำนักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

n/a

ร้อยละ
85

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์

n/a

ร้อยละ
85

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
นายบุญเสริฐ ตัณฑวานิช
กลุ่มอำนวยการ
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์

49
โรง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
n/a
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2.สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้
เป็นหน่วยงานที่มคี วามทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล

n/a

ร้อยละ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
100

นางอุมาวรรณ ตะวัน
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ตัวชี้วัด
3. สถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม

ข้อมูล
ปีฐาน
n/a

เป้าหมาย
2563

ร้อยละ กลุ่ม ICT
80

n/a

หลักธรรมาภิบาล
n/a

6. สถานศึกษาทุกแห่งและสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด

n/a

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีขอ้ มูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสูก่ ารวิเคราะห์เพือ่ วางแผน

n/a

การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
100

นางระเบียบ พรหมทอง

ร้อยละ กลุ่ม ICT
100

นางระเบียบ พรหมทอง

ร้อยละ กลุ่มนิเทศ
85

n/a

นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
กลุ่มอำนวยการ
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
กลุ่มอำนวยการ
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์

ร้อยละ กลุ่ม ICT
100

n/a

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

ร้อยละ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
100

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ผู้รับผิดชอบ

นายปัณณธร ละม้าย

ร้อยละ กลุ่ม ICT
100

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

8. มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
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รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท สมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุ บัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกั น และแก้ไขหาก
ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
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(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและ
ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของวิ ธ ี แ ละกระบวนการงบประมาณ ตั ้ ง แต่ จ ำนวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิ ทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
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2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้ นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้ านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
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- มีความรู้ ค วามสามารถด้ านดิจิทั ล (Digital) และใช้ ดิ จิ ทัล เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดำเนิน การติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
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(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ใน
การเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศั กยภาพสอดคล้อ งกับ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้ นฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
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(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ ่ม ศั กยภาพผู ้เรี ยนที ่ มี ความรู้ และทั ก ษะด้ า น
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวั ตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้ นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็น
นวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีส ุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีว ิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจ
ของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อ ยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดำเนินการ
(1) ดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
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(4) สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
จำเป็นพิเศษ
(5) ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริ หาร
จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
(9) สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society)
ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ผ ่ า นระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning Platform) เพื่ อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning Platform) เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล
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4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็น
ระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career
Path)
(3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่ วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สนั บสนุ นให้ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาวางแผนและเข้ ารั บการพั ฒนาตามหลั กสู ตร
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่ ง เสริม และพั ฒ นาครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ทัก ษะด้า นการรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) การสอนดิจ ิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
(7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวั ด ประเมิ น ผลที่ เ น้ น ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง (Higher Order Thinking) ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บ ั ติ จ ริ ง
(Active Learning)
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(9) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ ส ำหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ
Face - to - Face Training
(14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ แล ะ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ผู้บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒ นาแพลตฟอร์ มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
วางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อใน
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดิ นทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น
การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ
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(2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็ก
วัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(4) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และ
ติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยสูง
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
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(4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital
Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission/
Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
4. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
6. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับ ต้น แบบสถานศึกษาด้านการบริห ารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green office)
7. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผ ลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
8. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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9. ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่
สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. พั ฒ นานวั ต กรรมโดยใช้ ก ระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
12. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และ
จัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็ น มาตรการกระจายอำนาจให้ ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุ ่ ม สถานศึ ก ษามี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาครอบคลุ ม ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นก ารบริ ห ารงบประมาณ
ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ ห ารงานทั ่ ว ไป โดยดำเนิ น การเป็ น รายสถานศึ ก ษา
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของ
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่ ม
สถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิ บาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความ
หลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติห น้าที่
สนับสนุนงานด้านธุร การ ด้านการเงิน การบัญชีและพัส ดุ และด้านบริห ารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่ าว
เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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(4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็ นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้
(12) สถานศึ กษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
ที ทัน สมัย มี หน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

92

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ กลุ่ม/หน่ว ยและสถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม/หน่วยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการบริหารงาน
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้ง
ระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ
พร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยัง
เป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
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(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชี วิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒ นาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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ส่วนที่ 4
โครงการและงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายใน
การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสภาพปั จจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทจังหวัดภูเก็ต โดย
กำหนดโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานแยกตามนโยบาย 6 นโยบาย จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 7,495,162 บาท ประกอบด้วย
โครงการงบพัฒนา จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ 7,277,562 บาท และโครงการงบ สพฐ. จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 217,600 บาท
ดังนี้
-สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
ที่

ตชว.

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1

3

1.1
1.2
1.6
1.3

4

1.3

โครงการนิเทศ ติดตาม ครูผสู้ อนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศ
วิถีศึกษาแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563

18,150 น.ส.ภญิ ญาพัชญ์ อิม่ วิเศษ

5

1.3

โครงการคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

18,400 น.ส.สุจิตราวงศ์ทวีพิทยากุล

6

1.6

โครงการ“เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

34,000 นายอนุชา อินทรัตน์

2

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน
โครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563

131,000 นางสุคนธ์ สีนาเคน

โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

126,000 นางสุคนธ์ สีนาเคน

รวมนโยบายที่ 1

418,000 นางมาลัยพรรัตนดิลกณภูเก็ต

745,550

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7
8

2.1
2.3
2.1

โครงการ โครงการ English for All of Phuket Primary Educational
Service Area Ofiice’ s School. (English for All PK.)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน ประจำปี 2563

43,760 น.ส.ทิพวรรณ วิจิตรวงศ์
722,450 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ ตชว.

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

9 2.1

875,250 นายทวีศกั ดิ์ เครือแพทย์

10

*92,600 นางสุคนธ์ สีนาเคน

11

โครงการกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์)
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนา
2.3 ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
2.4 โครงการส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
รวมงบประมาณนโยบายที่ 2

37,100 นางกัลยกร กาชัย
1,678,560

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
12
13

3.1 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน ป.7
3.1

3.3
3.7
3.515
3.7
14

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดย
กระบวนการ Coaching and Mentoring
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.
ภูเก็ต สู่ครูมืออาชีพ

16

3.5 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งลูกเสือ - เนตรนารี

17

3.5 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

18

3.7

19
20

โครงการพัฒนาการสอนของครูภาษาไทยโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(ProfessionalLearningCommunity) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา
โครงการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต
3.7
ประจำปี 2563 - 2565
3.7 โครงการ“งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ”ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
รวมงบประมาณนโยบายที่ 3

103,000 นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
346,800 นายปัณณธร ละม้าย
222,050

นางภูรี ทองย่น
นายสมมาตร อังศุภมงคล

274,820 นางเบญจวรรณ เต็มเปีย่ ม
179,000 นางสุคนธ์ สีนาเคน
19,850 นายชัยสิทธิ์ วิจติ ร
110,000 นางล้อมศกุนต์ เอยี่ มทองกุล
20,300

น.ส.หสั ทยา แต่บรรพกุล
น.ส.อัญชลี แซ่แต้

1,004,292 น.ส.อัญชลี แซ่แต้
2,280,112

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
21

4.1 โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

*20,000 นางกัลยกร กาชัย
45,000

22

4.1 โครงการจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข

23

4.1

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

71,100 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
*5,000 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ
25,000 ภูเก็ต
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ ตชว.

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

24

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

122,720 นางอุมาวรรณ ตะวัน

25

4.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

147,700 นางอุมาวรรณ ตะวัน

4.3,
26 4.4, โครงการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย์
4.6

150,000 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

4.3, โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ห้องเรียนและครู
27 4.4, คอมมืออาชีพ
4.6

120,000 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

28

4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

67,000 นางกัลยกร กาชัย

29

4.7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

12,500 น.ส.สุจิตราวงศ์ทวีพิทยากุล

รวมงบประมาณนโยบายที่ 4
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
30 5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมงบประมาณนโยบายที่ 5
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
31 6.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
32 6.1 โรงเรียนคู่พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
33 6.1
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
34 6.2 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พนื้ ที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
35 6.2
รองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสูพ่ ัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สพป.เลย 3
36 6.2
(Benchmarking School and Best Practices)
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
37 6.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6.3,
38 6.6- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภูเก็ต
6.9

761,020
140,000 นางกัลยกร กาชัย
140,000
300,000 นางรานี เครือสมบัติและคณะ
53,060 นางสุพชิ ชา ฐิตวังโส
38,760 นางสุพิชชา ฐิตวังโส
296,600 นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
200,000 นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์
500,000 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเกต็
50,400 นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์

150,000 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ ตชว.

โครงการ

โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่ได้รบั การแต่งตั้งใหม่ ด้าน
การบริหารงบประมาณ
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และติดตาม
40 6.4
การใช้จ่ายงบประมาณ
41 6.4, โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
6.5 สถานศึกษา
รวมงบประมาณนโยบายที่ 6
รวมงบประมาณนโยบายที่ 1-6
งบ สพฐ.
รวมงบประมาณทั้งหมด
หมายเหตุ *งบ สพฐ.
39

6.4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40,920 นางสุพิชชา ฐิตวังโส
42,580 นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์
*100,000 นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
1,672,320
7,277,562
*217,600
7,495,162
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายที่ 1
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ
นโยบายที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ลักษณะโครงการ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โครงการใหม่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์ มณีขวัญ)
ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563
131,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรีย นในสถานศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเป็นผู้นำนักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียน สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ที่ช่วยปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่ อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้น
กล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียน
เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและ ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วย
แบ่ งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้ งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่ งเน้นความเป็นไทย
ความเป็นพลเมืองทีด่ ีของชาติ
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาภูเก็ต เห็ น ความสำคั ญ ของระบบสภานักเรี ย นจึงได้ จัดทำ
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
2.3 เพื่อเสริมสร้างสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทำ
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
2.4 เพือ่ ส่งเสริมให้สภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
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สภานักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 49 โรงเรียนและครู
ผู้ดูแลนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวมและมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
3.2.2 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
3.2.3 คณะกรรมการสภานักเรียน มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจติ สาธารณะและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายชื่อประธานสภานักเรียน/
รองประธานสภานักเรียนเข้าร่วมประชุม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประสานงานวิทยากร/กำหนดหลักสูตร
4. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
5. ดำเนินการฝึกอบรม
6. สรุปรายงานผล

มิถุนายน 2562
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
สิงหาคม

นางสุคนธ์ สีนาเคน

2562
2562
2562
2562
2562

5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 131,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น-หนึ่งพันบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม10คน×190บาท×1วัน
2. ดำเนินการฝึกอบรม
- ค่าอาหารเช้า จำนวน 125 คน × 1 มื้อ × 120 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 125 คน × 2 มื้อ × 120 บาท
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 125 คน × 1 มื้อ × 120 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 125 คน × 35 บ.×4 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน × 12 ชม. × 600 บาท
- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก
- ค่าสถานที่
- ค่าวัสดุ
รวม

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

1,900

1,900

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

15,000
30,000
15,000
17,500
28,800
10,000
7,000
5,800
5,800
5,800 131,000

28,800
10,000
7,000
28,800 96,400
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความเป็นผู้นำในการทำงาน
เพือ่ ส่วนรวม และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้มแข็ง กล้าคิด
กล้าทำ กล้าแสดงออก
3. 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีวินัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจติ สาธารณะ
และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

วิธีการประเมิน
ติดตาม/ประเมินผล

เครื่องมือ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้ารับการอบรม มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
7.2 ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
7.3 ผู้เข้ารับการอบรม มีวนิ ัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าทีข่ องตน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน และมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
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โครงการ

“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563
นโยบายที่ 1
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติและมนุษย์
ตัวชี้วดั ที่ 1.2
ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ มีจติ สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซือ่ สัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.6
จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
งบประมาณ
418,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยกำหนดการดำเนินโครงการ“ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
และแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรและธรรมชาติทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้การพัฒนาได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู่การพัฒนาผู้เรียน และ
8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน รวมทั้งนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของ
รัฐบาลอีกทั้งเป็นการยกกระดับคุณภาพ การจัดฝึกอบรมเยาวชนในแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การปลุกจิสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเยาวชนไทยโดยสืบไป”
ในปี 2563 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและภาคีเครือข่าย จึงร่วมมือกันบูรณาการให้งาน
เข้มแข็งมากขึน้ ในการขับเคลื่อนโครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”โดยมุง่ เน้นขยายผลการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกนักเรียนและเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาล ด้วยการสร้างความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ที่ดใี นด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
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รวมถึงนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิน่ ได้อย่างเข้มแข็งโดยมีกลไกการพัฒนาทีส่ ำคัญ คือการปลูกจิตสำนึกให้
เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมค่ายที่หลอมรวมสหวิชาที่เกี่ยวข้องออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมต่อช่วงวัย ซึ่งจะทำ
ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้แบบ Active learning และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติพืชพรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของป่าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่ งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติให้ เยาวชน และ
ทักษะที่จำเป็น ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรัก
ความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อพัฒนาเยาวชนมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ในด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 เพื่ อพั ฒ นาครูแ ละผู้ เกี่ย วข้ องให้ มี ค วามรู้ ความเข้าใจในการจัด การเรียนการสอน และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
2.5 เพื่อส่งเสริมการต่อยอดขยายกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 14 คน
3.1.2 ครูวิทยากร/แกนนำ 40 คน รุ่นละ 10 คน
3.1.3 นักเรียนได้รับการอบรมตามหลักสูตรตามโครงการจำนวน 240 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาการมีประสบการณ์ตรงในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีจิตสำนึกและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
ท้องถิน่ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเยาวชนของไทยสืบไป
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4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน
1. จัดทำโครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60 พรรษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และติดต่อประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติ พันธุ์พืชและ
สัตว์ป่า
2. คัดเลือกโรงเรียน เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์..พงไพร
3. จัดประชุมคณะทำงาน/วิทยากร
4. อบรมครูวิทยากร เรื่องการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
5. อบรมเยาวชน “การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” 3 วัน 2 คืน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติพันธุพ์ ชื และสัตว์ป่าเขาพระแทว
6. ประเมินผลการจัดค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร
7. จัดทำรายชื่อนักเรียน/ครู ที่เข้าร่วมโครงการและจัดทำ
รายงาน
8. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเยาวชนคัดเลือกเข้าร่วมงานสีสันพรรณ
ไม้ระดับประเทศ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ตุลาคม ถึง ธันวาคม นางมาลัยพร รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต
2562

พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563

กรกฏาคม 2563
กรกฎาคม 2563

มิ.ย. – ส.ค. 2563

5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 418,000.00 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1. เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร ปี 2563
1.1ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน(26x190บาท)
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะสำหรับศึกษานิเทศก์และครู

ใช้สอย

วัสดุ

4,940
10,000

-

4,940
10,000

7,600

-

7,600

6,000

6,000

วิทยากร เดินทางไปประชุมปฏิบัติการที่ คธส.เขาพระแทว อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 17 คน
1.3 ค่าอาหารว่าง – เครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน (45 คน x
190 บาท) จำนวน 2 วัน เพื่อเตรียมจัดค่ายนักเรียน
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

2. กิจกรรมอบรมเยาวชน “การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 วัน 2คืน ทั้งหมด 4 รุ่น ณ คธส.เขา
พระแทว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4- 6 มิถุนายน 2563 จำนวน 60 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563 จำนวน 60 คน
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2563 จำนวน 60 คน
รุน่ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถนุ ายน 2563 จำนวน 60 คน
2.1 ค่าพาหนะนักเรียนในการเดินทาง ไป –กลับ ณ คธส.เขา
พระแทว
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4- 6 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563
รุน่ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถนุ ายน 2563
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2563
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 7 มื้อ มื้อละ 120 บาท จำนวน
70 คน ต่อรุ่น ทั้งหมด 4 รุ่น
2.3 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จำนวน 6 มือ้ มื้อละ 35 บาท
จำนวน 70 คน ต่อรุน่ ทั้งหมด 4 รุ่น
3. ค่านิเทศติดตาม
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการประเมิน

4. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ ในการ
เดินทางเข้าร่วมงาน สีสันพรรณไม้ ระดับประเทศ และร่วม
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตฯิ์ กรุงเทพฯ
รวม

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

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

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

235,200

235,200

58,800

58,800

12,000

8,000
12,000

27,460

27,460

8,000 404,000

6,000 418,000

8,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1.สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการ
สอบถาม
อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ และ สัมภาษณ์
มีทักษะทีจ่ ำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ประเมินสภาพจริง
2.เยาวชนและผู้ ที่ เกี่ย วข้ องมี ค วามตระหนั ก มี
จิตสำนึ ก เห็ น ถึงคุณ ค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความรั ก ความหวงแหน และร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เย าวช น มี ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ที่ ดี ใน ด้ าน ก ารอ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ งเรี ย น รู้ ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ครูและผู้เกี่ย วข้องให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอน และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
5. มีการส่งเสริมต่ อยอดขยายกิจกรรมด้านการ
อนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ในโรงเรี ย น ชุม ชน
และท้องถิน่ สู่ความยั่งยืน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบบันทึกข้อมูล

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เยาวชน และทักษะทีจ่ ำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
2. นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนัก มีจิตสำนึกทีด่ ี และเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความรักความหวงแหน รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ
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โครงการ
นโยบายที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.3

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
ต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์ สีนาเคน)
มกราคม – กรกฎาคม 2563
126,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยใช้
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยในแผนป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
คือ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน
เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด ซึ่งจะเป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดย
จะให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป
จะสร้างคุณภาพชีวิตทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สาเหตุที่สำคัญของปัญหายาเสพติด คือความอ่อนแอของครอบครัวและชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น เพื่อปลุกพลังเยาวชน ร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหายาเสพติด มีความสำนึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเกิดภูมิต้านทานในยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรัก สามัคคีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมห่างไกลยาเสพติด
3.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้เกีย่ วกับโทษภัยของยาเสพติดไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเองและครอบครัว
3.4 เพื่อให้มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

107

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน
- ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 49 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
3. นักเรียนที่ได้รับการอบรม สามารถนำความรู้เกีย่ วกับโทษภัยของยาเสพติดไปประยุกต์ใช้เพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเองและครอบครัว
4. ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน
การดำเนินงานสถานศึกษาศึกษาสีขาว
5. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ค่ายทักษะชีวิต
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. ประสานงานวิทยากร/กำหนดหลักสูตร
3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. ดำเนินการฝึกอบรม/ดำเนินงาน
5. สรุปรายงานผล
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
4. ประชุมขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
5. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการ
พฤษภาคม - มิถุนายน นางสุคนธ์ สีนาเคน
2563

พฤษภาคม-กรกฎาคม
2563
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5. งบประมาณ จำนวน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที่ 1 ค่ายทักษะชีวิต
ค่าใช้จ่าย
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรม
2. ประสานงานวิทยากร/กำหนดหลักสูตร
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
จำนวน 15 คน x 1 วัน x 190 บาท
4. ดำเนินการฝึกอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 115 คน × 2 วัน × 190 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน × 12 ชม. × 600 บาท
- ค่าพาหนะครูผดู้ ูแลนักเรียน และคณะกรรมการ
จำนวน 59 คน×100 บาท×4 เที่ยว
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารในการฝึกอบรม
5. สรุปรายงานผล
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว
ค่าใช้จ่าย
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรม
2. ประสานงานวิทยากร/กำหนดหลักสูตร
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
จำนวน 15 คน x 1 วัน x 190 บาท
4. ดำเนินการฝึกอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 70 คน × 1 วัน × 190 บาท
- คณะกรรมการประเมิน 5 คน × 3 ชุด × 4 วัน X120 บาท
- คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน
จำนวน 20 คน×1 วัน × 190 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารในการฝึกอบรม
5. สรุปรายงานผล
รวม

ค่า
ตอบแทน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

21,600

70,150

96,900

5,150

2,850

2,850

43,700

43,700

23,600

21,600
23,600

21,600

27,150

5,150

5,150

1,950

29,100

2,850

2,850

13,300

13,300

7,200

7,200

3,800

3,800
1,950

1,950

21,600

97,300

7,100 126,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็น
ติดตาม/ประเมินผล
แกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
ติดตาม/ประเมินผล
- ครูผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนทีผ่ ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเป็นแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
8.2 นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม ได้พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีคุณสมบัตติ รงตามที่สังคมต้องการ
8.3 ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามากขึ้น
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โครงการ

นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ 2563
นโยบายที่ 1
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา (น.ส.ภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ)
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
งบประมาณ
18,150 บาท
1.หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ใน
สภาพที่มีม าตรฐานในการดํา รงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแ ลให้มีก ารพัฒ นาการตามวัย และเด็ก ทุก คนต้อ งมีห ลั ก ประกัน
ความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่ประสบปัญหา และจาก พ.ร.บ.
ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน โดยกํา หนดมาตรการสนับ สนุนส่งเสริม ศัก ยภาพนัก เรียนโดยเน้นกิจกรรมส่ง เสริม ความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก การป้องกั นแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหา
ทางเพศและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นให้เข้า มามีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรม รวมถึงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขและส่งต่อ นักเรียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดทํา
โครงการนิเทศ ติดตามครูผู้สอน วิชาเพศวิถศี ึกษาของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา ของข้าราชการครูในสังกัด ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน
2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้
2.3 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ.2559 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูโรงเรียนแกนนำจำนวน 15 คน ที่สอนวิชาเพศวิถีศึกษา จํานวน 15 โรงเรียน
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2. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตามโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพที่มีคณ
ุ ภาพ มีองค์
ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือกํากับติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้
2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
หลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน
1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ในกิจกรรม/โครงการ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
4 แจ้งปฏิทินโครงการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนเพศวิถขี องสถานศึกษา
5 ดำเนินการโครงการนิเทศ ติดตาม ครูที่สอนเพศวิถศี ึกษาของ
สถานศึกษา
6 กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
7 สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ สพป.ภูเก็ต/สพฐ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
พฤศจิกายน2562
มกราคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ภิญญาพัชญ์
อิ่มวิเศษ

มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม- มีนาคม 2563
เมษายน–กรกฎาคม2563
กันยายน 2563

5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน..18,150......บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม การสอนครูผสอนวิชาเพศวิถีศึกษา ครูแกนนำ
จำนวน 15 คน
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 × 5 ×120
1.2 ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ
1.3 ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการ
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC โครงการนิเทศ ติดตาม
ครูผู้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาครูแกนนำและเจ้าหน้าที่ 25 ×190×1
รวม

ค่า
ใช้สอย

รวม
ค่า
วัสดุ

2,400
5,000
2,000
4000
4,750
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละของบุคลากรครูแกนนำ 15 คน พัฒนา -แบบสอบถาม
ศักยภาพ มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการ
-แบบสัมภาษณ์
สอนวิชาเพศวิถีศึกษาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของโรงเรียนแกนนำในสังกัด ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินพฤติกรรม
-แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูที่เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลและเครื่องมือกํากับติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้
7.2 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง
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โครงการ
นโยบายที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.3

คาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ า่ งๆ เป็นต้น
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล)
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 –มีนาคม 2563
งบประมาณ
18,400 บาท
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต) เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการคุกคามทางเพศปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตให้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลวันลอยกระทง
เทศกาลวันวาเลนไทน์ เทศกาลแข่งขันกีฬา การสอบต่ าง ๆ เป็นต้น และมอบหมายให้ พนักงานส่ งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประสานฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันออกตรวจพื้นที่
ดูแลเหตุอันไม่สมควรของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำโครงการคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น เพื่อลดปัญหาการมัว่ สุม การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และ
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีภาคีเครือข่ายในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาความประพฤติ
ไม่เหมาะสมของนักเรียน
2.2 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
2.3 เพื่อลดปัญหาการมั่วสุม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท
และปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต จำนวน 2 ครั้ง
3.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 60 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ลดปัญหายาเสพติด การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
4. กิจกรรม และขัน้ ตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ที่
การดำเนินงาน
1

2
3

กิจกรรม คาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต เนื่องใน
เทศกาลวันลอยกระทง
- กิจกรรมการออกตรวจ
กิจกรรมคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต
เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทม์
- กิจกรรมการออกตรวจ
สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
11 พฤศจิกายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุจติ รา วงศ์ทวีพิทยากุล

14 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563

5. งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ ซึง่ มี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ตอบแทน

1

2

กิจกรรมคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต เนื่องใน
เทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน. จำนวน 60 คน x 120 บาท
- ค่าป้ายไวนิล/ค่าวัสดุ
กิจกรรมคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต เนื่องใน
เทศกาลวันวาเลนไทม์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน. จำนวน 60 คน x120 บาท
- ค่าป้ายไวนิล/ค่าวัสดุ
รวม

ใช้สอย

วัสดุ

9,200
7,200
2,000
9,200
7,200

14,400

2,000
4,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละ 80 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม - การสังเกตการปฎิบัติงาน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม สังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
7.2 ลดปัญหายาเสพติด การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และลด
ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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โครงการ
นโยบายที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.6
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

“เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน”
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
จำนวนสถานศึกษาที่นอ้ มนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (นายอนุชา อินทรัตน์)
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
34,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำ “ศาสตร์พระราชาสูก่ ารปฏิบตั ิอย่าง ยั่งยืน” ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสูย่ ุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสูส่ ังคมโลกทั้งในระดับ ภูมิภาคและในระดับโลก โดย
น้อมนำพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชที่ให้“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”ของการพัฒนามาเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้
มีความอยูด่ ีกินดีและได้เชื่อมโยง “ศาสตร์ พระราชา” ในเรือ่ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs - Sustainable Development Goals) จนประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศใน ระดับหนึง่ ยกตัวอย่าง (1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำกิน และน้ำใช้การขาดที่ดินทำ
กิน ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหาร กลางวันแบบยัง่ ยืน ให้เด็ก
นักเรียนทุกคนนำไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก(3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้ มีการสอนวิชาชีพ
หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวติ ให้สามารถดำรงตน ได้ อย่างเหมาะสม (4) กังหันชัย
พัฒนา เป็นการเพิม่ ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดกลิน่ น้ำไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ น้ำได้ (5) บริษทั ประชารัฐ รักสามัคคี
จำกัด ดำเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชารัฐ”ที่ไม่ มุ่งเน้นผลกำไร จากการประกอบการ ฯลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้าง เยาวชนให้มี
คุณภาพของประเทศ โรงเรียนสถานศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในภารกิจตามหลักปรัชญาดังกล่าว จึงมีนโยบายขับเคลือ่ น
ศาสตร์พระราชาสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างยั่งยืนสูส่ ถานศึกษาที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระ ยุคลบาท เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอัญเชิญมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ หลักความพอประมาณ การ
คำนึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคมุ้ กันที่ดีในตัว มีคณ
ุ ธรรมกำกับความรู้เป็นกรอบในการ ดำรงชีวิต และเป็นพลเมืองดีของชาติ
เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทภารกิจของแต่ละบุคคล และปลูกฝังปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ในการดำรงชีวิตให้อยูบ่ นพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนนำไปสูก่ ารปรับแนวทางการพัฒนา โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คณ
ุ ธรรมเป็นพื้นฐาน ของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office
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สถาบันการศึ กษา สถาบันครอบครัว ชุม ชน สถาบั นทางศาสนา และองค์กรภาคส่ วนต่ าง ๆ ให้มี ส่วนร่วมใน
การจั ดการศึกษา เพื่อให้ผเู้ รียนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาจึงได้กำหนดให้มีโครงการ
การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา เพื่อให้มี การใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อพัฒนาให้ทุกคนในสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
อย่างยั่งยืน
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรียนทุกคนมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องยั่งยืน
3.2.2 สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4. กิจกรรม และขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่ กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศาสตร์
พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายอนุชา อินทรัตน์

เมษายน 2563

นายอนุชา อินทรัตน์

พฤษภาคม – กันยายน 2563

คณะทำงาน

4. สรุปผลการดำเนินงาน

กันยายน 2563

คณะทำงาน

5. รายงานผล

กันยายน 2563

คณะทำงาน

2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ
3. ติดตาม / ประเมิน
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5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 34,000.00 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จา่ ยงบประมาณดังนี้
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
งบประมาณ
รวม

1. กิจกรรมประชุมปฏิบตั ิการขับเคลือ่ นศาสตร์
พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา
- ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน
60 คน×190 บาท)
- สรุป/รายผลการดำเนินงาน
2. ติดตาม / ประเมินสถานศึกษาที่ผเู้ รียนมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
3. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล
4.1 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน
(5 คน×190 บาท)
4.2 ค่าเอกสาร
รวม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
2.ผู้เรียนทุกคนมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

ค่า
ตอบแทน
แทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

-

11,400

-

11,400

20,000

-

-

20,000

850
20,000

12,250

วิธีการประเมิน

850
1,750
1,750

1,750
34,000

เครื่องมือทีใ่ ช้

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

ประเมินสภาพจริง

แบบบันทึกข้อมูล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ผู้เรียนทุกคนมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องยั่งยืน
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มปี ระสิทธิภาพเป็นแบบอย่างด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
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นโยบายที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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โครงการ

English for All of Phuket Primary Educational Service Area Ofiice’ s School.
(English for All PK.)
นโยบายที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.1
จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล (นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์)
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม – กันยายน 2563
งบประมาณ
43,760 บาท
1. หลักการและเหตุผล
English for All เกิดจากแนวคิดการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กไทย เพื่อยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในโครงการ English for All โดยวางเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้
ภาษาอั ง กฤษได้ ในระดั บ ดี ภายใน 10 ปี จากนั้ น ได้ น ำแนวคิ ด สู่ ก ารทดลอง บนฐานความเชื่ อ ว่า เด็ ก ต้ อ งเรีย น
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก ๆ จึงจะสามารถพัฒนาได้ พร้อมมีเงื่อนไขหลักในการดำเนินโครงการ English for All คือ
ต้องเริ่มเรียนแต่เล็ก ยิ่งเล็กยิ่งดี, เน้นการสอนให้สื่อสารได้ , ครูต้องพูดได้จริง, ต้องมีเวลาเรียนที่เพียงพอ และต้องมี
สภาพแวดล้อมการเรียนภาษา ตลอดจนปรับ ระบบการสอบและการวั ดผลเน้นเรื่อ งการสื่อ สารด้ วย ซึ่ งโครงการ
English for All มี ค วามแตกต่ างจาก English Program ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ที่ มี ช่ื อ เสีย งเป็ น อย่า งมาก เพราะ
โครงการนี้ เลื อ กที่ จะเปิ ด โอกาสให้ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส ขาดโอกาส หรื อ อยู่ในครอบครั วที่ มี ฐานะไม่ ดีนั ก ให้ ได้เรี ย น
ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาหรือครูต่างชาติ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า หากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังไม่สามารถยกระดั บ
ทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศได้ การปฏิรูปนั้นก็ถือว่าล้มเหลว ดังนั้น โครงการ English for All ถือว่าเป็น
โครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญ
คือเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกระดับได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเที ยม และช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่สู งขึ้น ซึ่งสิ่ งที่เห็ นได้ชัดเจนคื อ เมื่อเด็กสามารถ
สื่อสารหรือเรียนภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะมีความสุขกับการเรียน และเมื่อไปเรียนวิชาอื่นก็จะนำความคิดและทัศนคติ
แบบเดียวกันไปใช้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขนึ้ ด้วย1
ข้างต้นเห็นได้ว่า English for All เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพผู้เรียนของนักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว จึงจัดทำโครงการ English for All ขึ้น

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี.(2561). English for All. [online].เข้าถึงได้
http://www1.obec.go.th/news/90491
1
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นาครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 เพือ่ นิเทศติดตาม และประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3
ของโรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
บ้านในทอน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2.4 เพื่อนิเทศติดตามครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน English for all PK และการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.5 เพื่อจัดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การเล่านิทาน การแสดงละคร
การร้องเพลงสากล เป็นต้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 48 โรงเรียน
3.1.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3.2 เชิงคุณภาพ
.
3.2.1 ครูผู้ สอน จัดกิจ กรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยความรู้ และมี ทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษที่ดี

3.2.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามวัย
3.2.3 ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใน พึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
3.2.4 ครูผู้สอนได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในโครงการ English
for all PK และการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.2.5 นักเรียน ได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3.2.6 ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ
ในการดำเนินงาน English for all PK จากโรงเรียนต้นแบบ
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4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 โรงเรียนประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน
2 นิ เทศติ ด ตาม นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ านในทอนระดั บ
อนุบาล 2 และ 3
3

ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านในทอน

4

นิเทศติดตาม โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 48 โรงเรียน

ระยะเวลา
พฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์
นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี

สิงหาคม
สิงหาคม
กรกฎาคม - กันยายน

จั ด เวที ใ ห้ เรี ย นได้ แ สดงความสามารถในการใช้
5
ภาษาอังกฤษ (บูรณาการร่วมวันเกียรติยศ)

กันยายน

6 สรุปผลการดำเนินงาน

กันยายน

นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์
นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี

5. งบประมาณ งบดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 43,760 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

1. โรงเรีย นประชุม แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ก ารจัด การเรีย นการสอน
English for All PK จากโรงเรียนบ้านในทอน
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 77คน 1 วัน (190 x 77 )

รวม
15,000

-

14,630

370

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มและวัสดุอุปกรณ์
นิเทศติ ดตาม นั กเรียนโรงเรีย นบ้ านในทอน ระดับอนุบาล 2
2. และ 3
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์
ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองและคณะกรรมการ สถานศึกษา
3. โรงเรียนบ้านในทอน
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์

3,000
-

-

-

-

3,000

3,000
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

คณะทำงานออก นิเทศ ติดตามโรงเรียน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 x 120) 15 วัน
4.
- ค่าพาหนะเดินทาง
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์

-

5. จัดเวทีให้เรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.

สรุปผลการดำเนินงาน
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์
รวม

ค่า
ใช้สอย

รวม

ค่า
วัสดุ

12,760
3,600
5,000
-

4,160

-

5,000

-

5,000

-

-

5,000

5,000

- 27,850 15,910

43,760

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน
6.1.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.2 ร้ อ ยละ 80 ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นในทอนมี
ความสามารถในภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6.2.3 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านในทอนพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
6.2.4 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านในทอนได้รับ
คำแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
6.2.5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านในทอนได้แสดง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.2.6 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านในทอนได้
เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงาน English for all จาก
โรงเรียนต้นแบบ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

นิเทศติดตาม
ประเมินผล

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

นิเทศติดตาม
ประเมินผล

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครู โรงเรี ยนบ้ านในทอน โรงเรี ยนบ้ านกะตะ(ตรี ทศยุ ทธอุ ปถั มภ์ และโรงเรี ยนวั ดสุ วรรณคี รี เขต
จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีความรู้ ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และได้รับการให้ความช่วยเหลือแนะนำ จากหน่วยงานต้นสังกัด
7.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
มีความสามารถในภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
7.3 ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านในทอน โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์
และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ English for all PK
7.4 นักเรียน โรงเรียนบ้ านในทอน โรงเรียนบ้ านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
ได้รับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด
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โครงการ
นโยบายที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน ประจำปี 2563
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร)
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
722,450 บาท

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะส่งเสริมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน องค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้รับการส่ งเสริม พั ฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและเพิ่ มพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล การสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทาง
วิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ
ดังนั้น การจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น และเพื่ อเข้ าร่ วมการประกวด/แข่งขันในงานศิลปหั ตถกรรมนั กเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้ งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรมด้านทักษะ
กระบวนการ และการแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง และหัตถกรรม
2.2 เพื่อเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนและความสามารถการแข่งขันในเวทีนานาชาติ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมการประกวด/
แข่งขัน งานศิลปหัต ถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้ ) จำนวน 208 กิจกรรม นักเรี ยน 600 คน ครูผู้ฝึกสอน
จำนวน 339 คน รวมทั้งสิ้น 939 คน มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม
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3.1.2 จัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 98 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 50,335 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนทุกสังกัดได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
3.2.2 นักเรียนทีม่ ีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.2.3 บุคลากรทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน ทำให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
ครัง้ ที่ 69 ปีการศึกษา 2562
1 โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่โปรแกรม
ระดับภาคใต้
2 ประสาน/แจ้งข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันระดับชาติ
(ภาคใต้)
3 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น
4 ประชุมคณะทำงานฝ่ายประสานงานการประกวด/
แข่งขัน /ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฯ
5 แสดงนิทรรศการ / ดำเนินการประสานงานการแข่งขัน
ณ ศูนย์การแข่งขันต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการประจำ
3
ศูนย์การแข่งขัน
4 จัดการประกวด/แข่งขัน
5 สรุปประเมินผลและจัดทำรายงาน

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2562 – มกราคม นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
2563
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน - ธันวาคม
2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
5 – 8 มกราคม 2563
กรกฎาคม – กันยายน
2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563

ศึกษานิเทศก์/ศูนย์การ
แข่งขัน 12 ศูนย์
ศึกษานิเทศก์/ศูนย์การ
แข่งขัน 12 ศูนย์
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร/
ศึกษานิเทศก์
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5. งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 722,450 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
1 โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่โปรแกรมระดับ
ภาคใต้
2 ประสาน/แจ้งข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันระดับภาคใต้
3 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน ๆ ละ 35 บาท 1 มื้อ
4 ประชุมคณะทำงานฝ่ายประสานงานการประกวด/แข่งขัน /
ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฯ
-ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม อาหารกลางวัน 36 คน ๆ ละ
190 บาท 1 วัน
5 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 36 คนๆ ละ 240 บาท จำนวน 4 วัน
6 ค่าที่พัก จำนวน 15 คน ๆ ละ 700 บาท จำนวน 3 คืน
7 ค่าที่พัก จำนวน 21 คน เหมาจ่ายคนละ 400 บาท 3 คืน
8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
9 ค่าชดเชยน้ำมัน (ร.ร.ที่ไปจัดนิทรรศการฯ จำนวน 5 คัน
1 ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
0 -ร.ร.เกาะสิเหร่ จำนวน 40,000 บาท
-ร.ร.บ้านฉลอง จำนวน 10,000 บาท
รวม
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์การแข่งขันเพื่อเตรียมการ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x2 มื้อ
2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการประจำศูนย์
การแข่งขัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900 คน x 30 บาท x 1 มื้อ

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

350

350

6,840

6,840

34,560
31,500
25,200
10,000
14,000
50,000

34,560
31,500
25,200
10,000
14,000
50,000

50,000

172,450

122,450

1,750
27,000

1,750
5,000
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งบประมาณ
ที่
3

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดการประกวด/แข่งขัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900 คน x 30 บาท x 4 มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 900 คน x 70 บาท x 2 มื้อ
-ค่าเช่าเครื่องเสียง
-ค่าเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้
-ค่าสถานที่
-ค่าวัสดุ
-ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่
-ค่าจัดทำเกณฑ์การแข่งขัน,แบบทดสอบ,แบบประเมิน
รวม
รวมทั้งสิ้น

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าประกวด/แข่งขัน
ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

20,000 294,000 202,250 516,250

20,000 322,750 207,250 550,000
20,000 445,200 257,250 722,450

วิธีการประเมิน
ผลการแข่งขัน

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบประมวลผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีโอกาสแสดงผลงานด้านวิชาการ และกิจกรรมด้านทักษะที่เป็นเลิศ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี
การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
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โครงการ
นโยบายที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

กีฬาเขตพื้นทีก่ ารศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ต่อเนื่อง
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา (นายทวีศกั ดิ์ เครือแพทย์)
พฤษภาคม – กันยายน 2563
875,250 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น
ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์ มี
นิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคั ญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง ทั้งร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนทำให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ประชาชนให้ดีขึ้น สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้
จัดโครงการกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการพัฒนากีฬา
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองและกรีฑา ในระดับประถมศึกษา
2.2 เพือ่ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตและลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
2.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีสุขภาพพลานามัย
ทีส่ มบูรณ์แข็งแรงและมีบุคลิกภาพทีด่ ี
2.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
นักกีฬาฟุตบอล 320 คน นักกีฬาเปตอง 32 คน นักกรีฑา 800 คน กองเชียร์ 1,600 คน และ
คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,000 คน รวมทัง้ สิ้น 3,752 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองและกรีฑา
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางด้านกีฬาและแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดีสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่อไปได้
3.2.2 มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อเบี่ยงเบนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
การดำเนินงาน
1 ประชุมเตรียมการและแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ พฤษภาคม–มิถุนายน 2563 นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์
นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์
2 จัดการแข่งขัน
กรกฎาคม 2563
ประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย

3 สรุป ติดตามและประเมินผล

กรกฎาคม 2563

5.งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 875,250 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จำนวน 30 คน
คนละ 35 บาท จำนวน 5 ครั้ง
2 กลุ่มเครือข่ายฯ 8 กลุ่ม จัดการแข่งขันกีฬาของ
แต่ละกลุ่ม ๆ ละ 20,000 บาท

ใช้สอย

วัสดุ

5,250

3 จัดการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
- ฟุตบอล
- เปตอง
- กรีฑา
- ขบวนพาเหรด
- พิธีเปิด
- พิธีปิด
- ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office
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25,000
7,000
40,000
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131

แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

- สูจิบัตร
- รางวัลนักกีฬา
- จราจร
- พยาบาล
- สถานที่
- พิธีการ
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต จำนวน
1,000 คน ๆ ละ 190 บาท จำนวน 2 วัน
รวม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน
กีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬา

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม
7,000
80,000
7,000
7,000
40,000
15,000
380,000

380,000

875,250
วิธีการประเมิน
สังเกต

เครื่องมือทีใ่ ช้
สัมภาษณ์

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียน เยาวชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วม
ในการแข่งขัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
7.2 นักเรียน เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
7.3 นักเรียน เยาวชน ชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริตและห่างไกลจากยาเสพติด
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

132

แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ
นโยบายที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ร้อยละของผู้เรียนที่มศี ักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์ สีนาเคน)
ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
*92,600 บาท (งบ สพฐ.)

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษามีบทบาทสำคัญอั นเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็น ที่
จะต้ องมี การพัฒ นาคุณ ภาพการจั ดการศึกษา ทั้งที่ เป็น เครือข่ายแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ ทั้ งภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู่ ม าตรฐานสากล กระบวนการศึ ก ษาจึ ง เป็ น กระบวนการส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือทางปัญ ญาผ่านเครือข่ายโครงการความร่ว มมือต่างๆ ซึ่งก่อ ให้ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานา
ประเทศ ในการพัฒนาจิตสำนึกยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษา
ต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (โอลิมปิกวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) จึงมอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณ ภาพการเรีย นรู้สู่ส ากล โดยบูรณาการกระบวนการแข่ง ขัน ทางวิช าการ ระดับ นานาชาติ กับ การพัฒ นา
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ได้รับ การพัฒ นาความสามารถอย่ างเต็มตามศักยภาพผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
คุณ ภาพการเรียนรู้สู่ สากล โครงการย่อยการพัฒ นาความสามารถทางวิชาการของนั กเรีย นผ่ านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึน้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ
2.3 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต สมัครเข้า
ร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2,664 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้ านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
2. เตรียมสถานที่
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
4. ดำเนินการสอบ
5. สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำเนินการ
ธันวาคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม 2563
มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสุคนธ์ สีนาเคน

5. งบประมาณ จำนวน 92,600 บาท (เก้าหมืน่ สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. รับต้นฉบับข้อสอบจาก สพฐ.
3. จัดทำข้อสอบตามจำนวนผู้เข้าสอบ
3.1 ค่าจัดทำข้อสอบ จำนวน 2,664 คน
3.2 ค่าล่วงเวลา การจัดทำเอกสารการสอบ 6 คนๆ ละ 3 วัน
4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ160 คนๆละ35 บาท1 มื้อ
5. ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการฯ
5.1 ค่าสถานที่ จำนวน 2 สนาม ๆ ละ 1,000 บาท
5.2 ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการสอบ จำนวน 1 คน
5.3 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 134 คนๆ ละ 250 บาท

ใช้สอย

รวม

วัสดุ

25,000
4,920
5,600
2,000
500
33,500
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

5.4 ค่าตอบกรรมการกลางและสถานที่ 21คนๆละ 250 บาท
5.5 ค่ากรรมการตรวจกระดาษคำตอบ11คนๆละ250บาท2วัน
5.6ค่าคอบแทนกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ2คนๆละ250บาท1วัน
6. ค่าตอบแทนกรรมการบันทึกคะแนน ตรวจทาน การบันทึก
คะแนน 6 คนๆ ละ 250 บาท 5 วัน
7. ค่าวัสดุ
8. สรุปรายงานผล
รวม

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

5,250
5,500
500
7,500

57,670

รวม
5,250
5,500
500
7,500

33,600

2,330

2,330

2,330

92,600

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
- จำนวนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน ฯ

วิธีการประเมิน
- นับจำนวน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนับจำนวน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
เพื่อให้โรงเรียนได้วางแผนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ
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โครงการ
นโยบายที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.4

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

ส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ
ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้
โครงการใหม่
นางกัลยกร กาชัย
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
37,100 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพั ฒนาประเทศไปข้ างหน้าได้ อย่างเต็ มศั กยภาพ ซึ่ งคนไทยในอนาคต จะต้องมี ค วามพร้อ มทั้ งกาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุก ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอืน่ ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบาย “ทิศทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี( พ.ศ. 2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้วางจุดเน้นการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ การค้นพบตนเอง และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ
สำนักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภูเก็ตจึงจัดทำโครงการส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อ
และอาชีพ เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาสู่สัมมาชีพที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน สามารถวางแผนการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชี พได้ตามความถนัดและสนใจอย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นสายการเรียนที่ตนเองใฝ่ฝันที่จะก้ าวต่อใน
การศึกษาที่สูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนของโรงเรียน
ในสังกัดจำนวน 12 โรง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนสามารถเลือก
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง
3.2.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาการ
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
ดำเนินงาน
1 กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ”
ม.ค. – ก.พ. 2563 นางกัลยกร กาชัย
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าฟังการบรรยาย และชมบูธนิทรรศการอาชีพ
5. งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 37,100 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ที่
ตอบแทน

1 กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ”
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้ารับฟังการบรรยาย และชมบูธนิทรรศการอาชีพ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1,060 คน x 35 บาท)
รวม

ใช้สอย

วัสดุ

37,100

37,100

37,100

37,100
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ได้รับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

วิธีการประเมิน
ติดตาม/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 นักเรียนได้รู้จักตน รักงาน และมีความพร้อมในการมองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ
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นโยบายที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน ป.7
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ที่ 21 (3R8C)
ต่อเนื่อง
กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์)
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
103,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเป็น เอกลักษณ์ ของชาติ เป็ นสมบัติ ทางวัฒ นธรรมอัน ก่อให้ เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ พั ฒ นากระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ วิจ ารณ์ แ ละสร้างสรรค์ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ ในการพัฒ นาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นการอ่านและการเขียนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อชีวิตของทุกคน การอ่านและการเขียน ทำ
ให้คนเราเฉลียวฉลาด ยิ่งเทคโนโลยีรุดหน้าไปเท่าไร การอ่าน และการเขียนยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากเท่านั้น
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงกำหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ไว้ถึง 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขี ยน สาระการฟัง การดูและการพูด สาระ
หลักการใช้ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ข้างต้นเห็นได้ว่าการอ่านและเขียนมีความสำคัญยิ่งต่ อการเรียนรู้ถ้าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ไม่
สามารถเรี ยนรู้ ในกลุ่ มสาระอื่ นได้ เช่ น กั น ประกอบปี ก ารศึ ก ษา 2562 นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ได้คิดเลขเป็น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนห้องเรียน ป.7 ปีงบประมาณ 2563
เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ห้องเรียน ป.7 อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ห้องเรียน ป.7 กลับสู่ห้องเรียนตนเอง สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนห้องเรียน ป.7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 49 โรงเรียน
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เชิงคุณภาพ
นักเรียน ห้องเรียน ป.7 อ่านออกเขียนได้ และกลับสู่ห้องเรียนตนเอง
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
1 ประชุมวางแผนดำเนินงานของคณะนิเทศ
พฤศจิกายน 2562
ติดตาม
2 โรงเรี ย นประชุ ม วางแผนการดำเนิ น งาน
พฤศจิกายน 2562
โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน
ป.7 โดยใช้ กระบวนการ PLC
3 โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ ฯ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
4 คณะทำงานออก นิเทศ ติดตาม
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน2563
5 สรุปผลการดำเนินงาน
กันยายน 2563
6 จัดหาสื่อการพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับ
กันยายน 2563
โรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน
5. งบประมาณ งบดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 103,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีร ายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

1 ประชุมวางแผนดำเนินงานของคณะนิเทศติดตาม
ใช้งบประมาณบูรณาการกับโครงการนิเทศติดตามโดย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน20 คน
ใช้พื้นทีเ่ ป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
2. โรงเรียนประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพั ฒนาการอ่าน
การเขียน ห้องเรียน ป.7 โดยใช้ กระบวนการ PLC

3 โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ ฯ
4 คณะทำงานออก นิเทศ ติดตาม
4.1ประชุมวางแผนการออกนิเทศติดตาม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ อาหารกลางวัน 20 คน
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 คน จำนวน 4 วัน
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร
4.4 ค่าพาหนะ

ใช้งบประมาณบูรณาการกับโครงการนิเทศติดตาม
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

141

แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

สรุปประเมินผลการดำเนินงาน
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
6 จั ด หาสื่ อ การพั ฒ นาการอ่ านการเขี ยนให้ กั บ โรงเรีย น
ต้นแบบ 5 โรงเรียน
รวม

รวม

ค่า
วัสดุ

5

3,000
3,000
100,000

100,000

103,000

103,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 นักเรียนห้องเรียน ป.7 มีพัฒนาการด้านการอ่าน
การเขียนดีขนึ้
ร้อยละ 60 นักเรียนกลับคืนสู่ชั้นเรียนตัวเอง
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ห้องเรียน ป.7 อ่านออกเขียนได้ และกลับสู่ห้องเรียน
ตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

ทดสอบนักเรียน
ห้องเรียน ป.7

แบบทดสอบ
การอ่านออกเขียนได้

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน ห้องเรียน ป.7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีพัฒนาการ อ่านออก
เขียนได้ ดีขึ้น ร้อยละ 100
8.2 นักเรียนห้องเรียน ป.7 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกลับสู่ชั้นเรียนปกติ ร้อยละ 60
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3.3
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ)
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ที่ 21 (3R8C)
ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
โครงการใหม่
นายปัณณธร ละม้าย
กันยายน 2562 – กันยายน 2563
346,800 บาท

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัว ชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี ประกอบด้วย การออกแบบเทคโนโลยี และ
วิทยากรคำนวณไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ซึ่งเป็นสาระที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
และเป็ น รากฐานสำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์มี ค วามคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิ ด อย่ างมีเหตุผ ล เป็ น ระบบ สามารถ
วิเคราะห์ปั ญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบครอบและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในปี
การศึกษา 2561 ใน 4 ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่
กำหนดในหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการจัด
การเรียนรู้แบบ STEM Education เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลาย
รูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตร
มุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการนำความรู้ต่าง ๆ ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้า
ด้ ว ยกั น และนำมาใช้ ใ นการแก้ ไ ขโจทย์ ปั ญ ห าต่ า ง ๆ ตลอดจน ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง การนำไป ประยุ ก ต์ ใ ช้
ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เน้นการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบและสร้าง
นวั ต กรรม ตามการจั ดการเรี ย นรู้ แบบ STEM Education ซึ่งเป็น ทั กษะที่ ส ำคั ญ หนึ่ งในสาม ในการใช้ ชีวิตใน
ยุคศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความคิด ความเข้าใจในเชิงเหตุผล รวมไปถึงกลไกการทำงานทาง
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วิศวกรรม และการสร้างสรรค์ เชิงเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ ก้าวทัน
เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากจะทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนได้อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถในการออกแบบ นักเรียน
สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ชิ้นงานที่ทำได้จริง ฝึกให้มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอย่างรอบคอบ บนเงื่อนไขที่เป็น
โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี
ตลอดจนการเรี ย นรู้ในทั ก ษะวิช าการหลั กๆ เช่ น วิช าวิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ วิ ศวกรรมและการประดิษ ฐ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหุ่นยนต์มากขึ้น และมีความสนุกสนานร่าเริงในการเรียนรู้ รู้ จักลองผิดลองถูกอย่างมี
เหตุผล รู้จักความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไ ขปัญหา รู้จักที่จะนำความรู้มาใช้จริงในทางปฏิบัติได้จนทำให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นจากการได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
จากหลักการและเหตุผลข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาการคำนวณ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจสามารถสนับสนุนครูให้พัฒนาจนสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒ นาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วั ด และวิธี การจัด
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนัก และครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณมีความพร้อม และ
สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2.4 เพื่อจัดหาสื่อที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science”
2.5 เพื่ อพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนตัวแทนเข้าแข่ งขันทางเทคโนโลยีในเวทีต่าง ๆ เช่น เวทีการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, ระดับจังหวัด ไปจนถึง ระดับชาติ
2.6 เพื่อพัฒนานักเรียนในสังกัดให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1) ครูในสังกัด สพป.ภูเก็ต จำนวน 49 โรงเรียน
2) ครูผู้สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ช่วงชั้นที่ 1, 2 และ 3 (ช่วงชั้นละ 1 คน) 49 โรงเรียน รวม 125 คน
3) ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1, 2 และ 3 (ช่วงชั้นละ 1 คน) 49 โรงเรียน รวม 125 คน
4) นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ทุกโรงเรียน สังกัด สพป.ภูเก็ต
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เชิงคุณภาพ
1) ครูที่ผ่านการอบรมเชิ งปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมและสนับสนุนครู ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อย่างได้เต็มศักยภาพ
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช่วงชั้นที่ 1 มีความรู้
ความเข้าใจในแก่นวิชา สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช่วงชั้นที่ 2 และ 3
สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
4) นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ทุกคน รู้จักใช้องค์ความรู้ที่มี นำมาใช้งานจริ งมากขึ้น
จนทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เรียน
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ

ต.ค. 2562

2 แต่งตั้งคำสั่งคณะดำเนินงาน

พ.ย. 2562

3 กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ
1.ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/จัดทำหลักสูตร
การอบรม/กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ดำเนินการตามปฏิทิน อบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นละ 1
วัน
3. หลักสูตรการจัดอบรมมี 3 หลักสูตร ดังนี้
3.1 ครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน
3.2 ครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนละ 1 คน
3.3 ครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน
4 กิจกรรมสร้างห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ (Open
Class) ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนตามสรรถ
นะสำคัญของผู้เรียน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (3R 8C) โรงเรียนต้นแบบดังนี้
1) เครือข่ายมัธยม
จำนวน 1 โรงเรียน
2) เครือข่ายภักดีภูธร จำนวน 1 โรงเรียน

พ.ย. 2562

ม.ค.2563
มี.ค. 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายปัณณธร ละม้าย
และคณะ
นายปัณณธร ละม้าย
และคณะ
นายปัณณธร ละม้าย
และคณะ
สนองนโยบาย 3R โมเดล
คือ คืนครูสู่ห้องเรียน
งดอบรม จ. - ศ.
เพื่อให้ครูได้อยู่สอนนักเรียน

นายปัณณธร ละม้าย
และคณะ
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ที่

กิจกรรม / ขั้นตอน
ระยะเวลาดำเนินการ
3) เครือข่ายวิชิตสงคราม จำนวน 1 โรงเรียน
4) เครือข่ายศรีสุนทร จำนวน 1 โรงเรียน
5) เครือข่ายพรหมเทพ จำนวน 1 โรงเรียน
6) เครือข่ายป่าคลอก จำนวน 1 โรงเรียน
7) เครือข่ายเทพกระษัตรี จำนวน 1 โรงเรียน
8) เครือข่ายกะทู้
จำนวน 1 โรงเรียน
5 การจัดทำสื่อและจัดซื้อชุดสื่อ้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ม.ค. 2563
- จัดทำสื่อแบบ Unplug
- จัดซื้อชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิ.ย. 2563
- จัดซื้อชุดสื่อวิชาวิทยาการคำนวณ
6 นิ เทศ ติ ด ตาม การจั ด การเรี ย นการสอนวิท ยาการ ก.ค. และ ส.ค. 2563
คำนวณ

7 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ

นายปัณณธร ละม้าย
และคณะ
นายปัณณธร ละม้าย
และคณะ
นายปัณณธร ละม้าย
และคณะ

5. งบประมาณ งบดำเนิน งาน งานพั ฒ นาคุณ ภาพ จำนวน 346,800 บาท ทุกรายการถั่ วจ่ ายกั น ได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
หมวดรายจ่าย
ที่

รายการ

1 ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ
เพื่อแต่งตั้งคำสั่งคณะดำเนินงาน
2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้านวิชาวิทยาการ
คำนวณ (วิทยากร+คณะทำงาน 10 คน)
รุ่นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 1 รวม 50 คน 1 วัน
รุ่นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 2 รวม 50 คน 1 วัน
รุ่นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3 รวม 25 คน 1 วัน
1.ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/จัดทำหลักสูตรการ
อบรม / กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

-

-

-
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หมวดรายจ่าย
ที่

รายการ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 20X35 (1 มื้อ)
- ค่าเช่าสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ
รุ่นที่ 1 (ครูผ้สู อนช่วงชั้นที่ 1)
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ครู/คณะทำงาน 60 คน 1 วัน (190X60X1)
รุ่นที่ 2 (ครูผู้สอนช่วงชัน้ ที่ 2)
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ครู/คณะทำงาน 60 คน 1 วัน (190X60X1)
รุ่นที่ 3 (ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3)
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ครู/คณะทำงาน 35 คน 1 วัน (190X35X1)
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

3 กิจกรรมสร้างห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ (Open Class)
ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนตามสรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
โรงเรียนต้นแบบดังนี้
1) เครือข่ายมัธยม (ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ)
2) เครือข่ายภักดีภูธร (ร.ร.บ้านคอเอน )
3) เครือข่ายวิชิตสงคราม (ร.ร.วัดเทพนิมิตร)
4) เครือข่ายศรีสุนทร (ร.ร.บ้านท่าเรือ)
5) เครือข่ายพรหมเทพ (ร.ร.บ้านกะตะ)
6) เครือข่ายป่าคลอก (ร.ร.เกาะนาคา)
7) เครือข่ายเทพกระษัตรี (ร.ร.วัดเทพกระษัตรี )
8) เครือข่ายกะทู้ (ร.ร.วัดเก็ตโฮ่)

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

700
2,800

11,400

11,400

6,650
5,000
55,200

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
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หมวดรายจ่าย
ที่

รายการ

ค่า
ตอบแทน

4 กิจกรรมจัดทำและจัดซื้อสื่อกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/ออกแบบจัดทำสื่อ
และจัดซื้อสื่อ
- จัดซื้อวัสดุเพื่อทำสื่อแบบ Unplug
- จัดซื้อชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ 15 คน X 190 X 1 วัน
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
5 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
- นิเทศออนไลน์ ให้ครูผู้สอนกรอกข้อมูลตามแบบนิเทศ
- ออกนิเทศ ติดตาม เครือข่ายละ 1 โรงเรียน
(2คนX120บ. X5วัน)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตร ละ 4 บาท
สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
- จัดทำรูปเล่ม
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
- ประชุมสรุปงาน AAR ครูผสู้ อน
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
คณะทำงาน 60 คน 1 วัน
(60 คนX190บ.X1วัน)
รวมทั้งสิ้น

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม
236,850

32,000
200,000
2,850
2,000
16,800

1,000
1,200
1,000
700
1,500
11,400
-

101,700 245,100 346,800

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารได้รับการพัฒนาจนเกิด - นิเทศ ติดตาม แบบ
- แบบนิเทศ ติดตาม
ความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้ ออนไลน์
ออนไลน์
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - ออกนิเทศ ติดตาม
- การสังเกต สัมภาษณ์
(วิทยาการคำนวณ) ได้อย่างมีคุณภาพ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ) ได้อย่างมีคุณภาพ
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1
มีทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์

วิธีการวัดและประเมินผล
- นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์
- ออกนิเทศ ติดตาม
- แข่งขันทักษะ
- ทำแบบประเมิน
- ประเมินการคิด
วิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศ ติดตาม
ออนไลน์
- การสังเกต สัมภาษณ์
- มหกรรมแข่งขันทักษะวิชา
วิทยาการคำนวณระดับ
สพป.
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษา ครู นักเรียนในโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และเกิดทักษะ สามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนครูด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างได้อย่างเต็มศักยภาพ
7.2 ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิ ท ยาการคำนวณ) ช่ ว งชั้ น ที่ 1
มีทักษะการจัดเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ ตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
7.4 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 ทุกคน เกิดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
7.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีเวที เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนตัวแทนเข้า
แข่งขันทางเทคโนโลยีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน
เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการนำความรู้ต่าง ๆ ในหลายๆ
ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างเป็นเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.3

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดยกระบวนการ Coaching and Mentoring
พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิม่ ขึน้ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น Coach” ผุ้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ(นางภูรี ทองย่น และนายสมมาตร อังศุภมงคล)
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
งบประมาณ
222,050 บาท
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายการศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ต่ำในวิช าหลั ก ได้ แก่ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิ ท ยาศาสตร์แ ละภาษาไทย โดยมี การจั ด กิจกรรมส่ งเสริ ม
สนับสนุนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน และกระบวนการนิเทศของโรงเรียนควรเน้นการนิเทศครบทุกคน ทุกชั้น การจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครูให้ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียน เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในระดับต่าง ๆ
และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็ นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการกำหนด
นโยบายและการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดยกระบวนการ Coaching and Mentoring เพื่อพัฒ นาครูผู้สอนจัดการเรียน
การสอนของครู ให้ ต รงตามตั ว ชี้ วั ด และมาตรฐานหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ มี ทั ก ษะด้ า น
กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม ตัวชี้วัด
ผู้เรียนระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเร่งด่วน ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสูงขึ้น
2.2 เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การทดสอบในระดับชาติ
2.3 เพือ่ วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนในเครือข่ายสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนทั้งระบบเครือข่าย
2.4 เพือ่ นิเทศ ติดตามการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกคน
2) ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวิชาที่สอบ O-NET ช่วงชั้นละ 1คน จำนวน 48 โรงเรียน
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
4) ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามประเมินผล โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาภูเก็ตทุก
คน มีความพร้อมต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน O-NET
2) ครูผสู้ อนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวิชาที่สอบ O-NET มีทักษะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาในการ
สอบ O-NET ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในชัน้ เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551อย่างมีคุณภาพ
4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป
4. กิจกรรม และขัน้ ตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ผูร้ ับผิดชอบ
การดำเนินงาน
การดำเนินงาน
1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC)
กระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET
ให้ผู้บริหาร และครูวิชาการ เพือ่ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานผล การประเมิน
คุณภาพนักเรียน ใช้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

เม.ย.-มิ.ย.

นางภูรี ทองย่น
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ที่

2

3

1)
2)
3)
4)
4

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน
วิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และผลการประเมินอ่านเขียน
การคิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 48 โรงเรียน แยกเป็น 9 กลุ่มเครือข่าย
ขุมทรัพย์ทางปัญญา สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นฐานใน การเตรียมความ
พร้อมสู่การทดสอบ O-NET ตามกลุ่มเครือข่าย 9 กลุ่มเครือข่าย ดังนี้
1) โครงการเครือข่ายพรหมเทพ
2) โครงการเครือข่ายวัดเทพกระษัตรี
3) โครงการเครือข่ายภักดีภธู ร
4) โครงการเครือข่ายป่าคลอก
5) โครงการเครือข่ายศรีสุนทร
6) โครงการเครือข่ายวิชิต
7) โครงการเครือข่ายเกาะแก้ว-รัษฎา
8) โครงการเครือข่ายกะทู้
9) โครงการเครือข่ายมัธยม สพป.ภูเก็ต
การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน(Coaching&Mentoring)
เพือ่ ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ PLC ขยายผล แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ช่วยเหลือ หนุนนำ และสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ การ
ดำเนินการโดยถอดบทเรียนครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระที่ประสบความสำเร็จ
จากผลการทดสอบ O-NET ตามพื้นที่กลุ่มเครือข่าย 9 เครือข่าย เป็น
ครูแกนนำ โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระ ดังนี้
สาระภาษาไทย (นางล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล)
สาระคณิตศาสตร์ (นางภูรี ทองย่น)
สาระวิทยาศาสตร์ (นายปัณณธร ละม้าย)
สาระภาษาอังกฤษ (นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี)
กิจกรรมสร้างห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ (Open Class) ครูผู้สอน
พัฒนาการเรียนการสอนตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตรวรรษที่ 21 (3R 8C) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยใช้ห้องเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนกลุ่ม
คะแนนสูง และโรงเรียนกลุ่มคะแนนต่ำ ดังนี้
- เครือข่ายภักดีภูธร (ร.ร.บ้านคอเอน - ร.ร.หงษ์หยกบำรุง)
- เครือข่ายวิชิต (ร.ร.อนุบาลภูเก็ต – ร.ร.วิชิตสงคราม)
- เครือข่ายศรีสุนทร (ร.ร.บ้านท่าเรือ – ร.ร.บ้านบางเทา

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ต.ค. – ม.ค.

นางภูรี ทองย่น

พ.ค. – ต.ค.

นางภูรี ทองย่น

มิ.ย. – ก.ย.

นางภูรี ทองย่น
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
การดำเนินงาน
การดำเนินงาน
- เครือข่ายพรหมเทพ (ร.ร.บ้านกะตะ – ร.ร.วัดสว่างอารมณ์)
- เครือข่ายป่าคลอก (ร.ร.เกาะนาคา – ร.ร.บ้านป่าคลอก)
- เครือข่ายเทพกระษัตรี (ร.ร.วัดเทพกระษัตรี–ร.ร.บ้านป่าครองชีพ)
- เครือข่ายกะทู้ (ร.ร.วัดเก็ตโฮ่ – ร.ร.บ้านบางทอง)
- เครือข่ายเกาะแก้ว-รัษฎา (ร.ร.บ้านสะปำฯ – ร.ร.เกาะมะพร้าว)
- เครือข่ายมัธยม (ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ – ร.ร.บ้านสะปำมงคลวิทยา)
5 กิจกรรม Site Visit โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET สูงสุด
มิ.ย. – ก.ย.
นางภูรี ทองย่น
ในแต่ละกลุ่มเครือข่าย แยกตามกลุ่มสาระ นำครูผู้สอนเข้าสังเกตการณ์
สอน (Observe) ตามกลุ่มเครือข่าย 9 กลุ่ม และจัดกลุ่มโรงเรียนตาม
คุณภาพสูงสุดเป็นโรงเรียนเหย้า และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เป็น
โรงเรียนเยือน ดังนี้
1) เครือข่ายมัธยม (ร.รบ้านอ่าวน้ำบ่อ)
2) เครือข่ายภักดีภูธร (ร.ร.บ้านคอเอน ร.ร.บ้านไม้ขาว)
3) เครือข่ายวิชิตสงคราม (ร.ร.อนุบาลภูเก็ต)
4) เครือข่ายศรีสุนทร (ร.ร.บ้านท่าเรือ ร.ร.ม่าหนิก)
5) เครือข่ายพรหมเทพ (ร.ร.วัดลัฏฐิวนาราม ร.ร.บ้านกะตะ)
6) เครือข่ายป่าคลอก (ร.ร.เกาะนาคา ร.ร.บ้านพารา)
7) เครือข่ายเทพกระษัตรี (ร.ร.วัดเทพกระษัตรี ร.ร.โคกวัดใหม่ ร.ร.บ้าน
แหลมทราย)
8) เครือข่ายกะทู้ (ร.ร.วัดเก็ตโฮ่)
9) เครือข่ายเกาะแก้ว-รัษฎา (ร.ร.บ้านสะปำฯ ร.ร.บ้านทุง่ คาฯ)
6 กิจกรรมสร้างคลังข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร O-NET 4 กลุ่ม เม.ย. – มี.ค.2563 นางภูรี ทองย่น
นายปัณณธร
สาระ สู่การทดสอบระดับชาติ ใน Site กลุ่มนิเทศติดตาม เว็บไซต์
นางภัทรานิษฐ์
สพป.ภูเก็ต

ที่

7 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
ครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละแต่ละกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ
และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระสูงกว่าระดับประเทศ ในการ
สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2562

พ.ค. 2563

นางล้อมศกุนต์
นางภูรี ทองย่น

นางมาลัยพร รัตนดิลก
ณภูเก็ต
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5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน..222,050..บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึง่ มีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูช้ ุมชนวิชาชีพ (PLC)
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาO-NETแยกตามกลุ่มเครือข่าย 9
กลุ่ม
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง+เครือ่ งดื่ม
(30 คน190 บาท  9 วัน) = 51,300
- คูม่ ือ/เอกสารประกอบการอบรม/เกียรติบัตร = 5,000.- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการ/ครูผู้สอนในระดับชัน้ ป.6, ม.
3 ช่วงชัน้ ละ 1 คน 48 โรงเรียน
- ค่าพาหนะ 4 คน × 9 วัน = 12,000
2 กิจกรรมขุมทรัพย์ทางปัญญา สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นฐานใน การ
เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-NET
- ค่าอาหารว่าง เครือ่ งดื่มและค่าอาหารกลางวัน 130 คน × 190
บาท = 24,700
- ค่าวัสดุ = 10,000
- ค่าวิทยากร 2 ชม. × 600 บาท × 4 คน = 4,800
3 กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน (Coaching &
Mentoring)
- ค่าอาหารว่าง เครือ่ งดื่ม และอาหารกลางวัน 80 คน × 190
บาท = 15,200
- ค่าพาหนะ 4 คน × 4 วัน =12,000
- ค่าวิทยากร 2 ชม. × 600 บาท × 4 คน = 4,800
- ค่าวัสดุ = 5,000
4 กิจกรรมสร้างห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ (Open Class)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 45 คน×50 บาท×9 วัน =20,250
- ค่าวัสดุ 5,000
- ค่าพาหนะ 4 คน × 4 วัน =12,000
- ค่าวิทยากร 2 ชม. × 600 บาท × 4 คน = 4,800

ใช้สอย

วัสดุ

63,300

5,000

4,800 24,700 10,000

4,800 27,200

5,000

4,800 32,250

5,000
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

5 กิจกรรม Site Visit
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน80คน×190บาท=
15,200
- ค่าวัสดุ = 3,000
- ค่าพาหนะ 4 คน × 4 วัน = 12,000
6 กิจกรรมสร้างคลังข้อสอบ
7 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
- ค่าวัสดุทำเกียรติบัตร
รวมทั้งสิ้น

ค่า
ตอบแทน

-

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

27,200

3,000

-

-

รวม

5,000
14,400 174,650 33,000 222,050

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
- ร้อยละของผู้เรียนที่มคี ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มากกว่า
ร้อยละ 5 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษที่ผ่านมา

วิธีการประเมิน
ทำข้อสอบ

เครื่องมือที่ใช้
ข้อสอบ O-NET

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตทุกคน ความพร้อมต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
7.2 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และสร้างความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
7.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีระบบการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
7.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีการวิเคราะห์ ประมวลผลจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.5

ตัวชี้วัดที่ 3.6
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.ภูเก็ต สู่ครูมืออาชีพ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ผู้เรียนทุกคนมีทกั ษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านการคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภสวะทีด่ ี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
โครงการใหม่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ (นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม)
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
274,820 บาท

1. หลักการและเหตุผล
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผน
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านเด็ กปฐมวั ย (พ.ศ.2560-2564) นำไปสู่ การกำหนดทั กษะสำคั ญสำหรั บเด็ กในศตวรรษที่ 21
การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จบ
ไม่สิ้น แต่ในช่วงวัยทีควรให้ความสำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาก็คือช่วงเวลาปฐมวัย หรือช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี และนี่นับเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้ เพราะมันเป็นช่วงเวลา
แห่งการวางรากฐานชีวิตที่คนทั่วทั้งโลกต่างก็ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรากฐานทางความคิด บุคลิกภาพ การพัฒนา
ทางร่างกายและสติปัญญา ซึ่งการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางในการเรียน
การสอนของแต่ละพื้นที่ แต่ในท้ายที่สุดก็คือมีจุดประสงค์เดียวกันได้แก่การสร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่
สร้างประโยชน์ให้กบั สังคม
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวั ยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญ ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน การพัฒนาและการจัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัย โดยให้
เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติจริง สถานศึกษามีแนวในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนมี
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มีรูป แบบในการจัดประสบการณ์ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในห้ องเรียนและโรงเรียนที่เอื้ อต่อการเรีย นรู้และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการอย่างหลากหลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัยสพป.ภูเก็ตสู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริม สร้างศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสพป.ภูเก็ต ให้ได้
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.3 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ตมีรูปแบบในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามบริบทของโรงเรียน
2.4 เพือ่ เสริมสร้างสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยในแต่ละกลุ่มเครือข่าย ( 8 กลุม่ เครือข่าย )
และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ
2.5 เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 46 โรงเรียน
ได้รับการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
3.1.2 ผู้บริห าร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในสังกัด สพป. ภูเก็ต ได้รับการอบรมและพัฒนาเกีย่ วกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
3.1.3 โรงเรียนต้นแบบปฐมวัยในแต่ละกลุ่มเครือข่าย ( 8 กลุ่มเครือข่าย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ
3.1.4 โรงเรียนทีเ่ ปิดการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 46 โรงเรียน มีการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์สู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย
3.2 เชิงคุณภาพ
.
3.2.1 นักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จำนวน 46 โรงเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการ
ตามหลักสูตรและมีพัฒนาการตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.2.2 โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ตที่จัดการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดการศึกษาตามรูปแบบและเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร
3.3.3 โรงเรียนต้นแบบปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการให้กับครู บุคลาการและชุมชน
3.3.4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียน
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ
2 จัดตั้งโครงสร้างงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ต
3 ประชุ ม วางแผนการดำเนิ น งานของคณะทำงาน
วิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ต
4 ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการรั บ ตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
5 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ PLC (Professional
Learning Community) ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
6 คณะทำงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ตศึกษาดูงาน
โรงเรียนเกษมพิทยาและโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (กทม.)
7 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional
Learning Community) การจัดประสบการณ์สู่การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย
8

ระยะเวลา
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม

ธ.ค. 62
ก.พ. – มี.ค.63

มิ.ย.63
มิ.ย.63

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional
Learning Community) การพัฒนาครูปฐมวัย
“ ครูปฐมวัยหัวใจ Coaching”

มิ.ย. – ก.ค.63

9 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional
Learning Community) วิทยาการคำนวณปฐมวัย

ม.ค. – ก.ย.63

10 คณะวิ ช าการสพป.ภู เก็ ต นิ เทศติ ด ตามหลั ก สู ต ร
การจั ด ประสบการณ์ แ ละประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย อ.3

ส.ค. – ก.ย. 63

11 ครูปฐมวัยจิตอาสาพัฒนาชุมชน

มี.ค. – ส.ค. 63

12 จัดนิทรรศการ “เปิดบ้านครูปฐมวัย”

ก.ย. 63

13 สรุปผลการดำเนินงาน

ก.ย. 63
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5. งบประมาณ งบดำเนิ น งาน งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ จำนวน 274,820บาท ทุ ก รายการถั ว จ่ ายกั น ได้ ซึ่ งมี
รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional
. Learning Community) การดำเนินงานคณะทำงาน
วิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ต
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x35)
- ค่าเอกสาร
2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการรับตราพระราชทาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 x 190)
- ค่าเอกสาร
2.2 นิเทศโครงการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
- ค่าเอกสาร
- ค่าเบีย้ เลี้ยง (10 x 120 x 2)
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (500 x 10 x 2)
2.3 ตรวจและประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน
- ค่าเอกสาร
- ค่าพาหนะกรรมการตรวจโครงงาน จำนวน 2 ท่าน
(312 กม.x กม.ละ 4บาท x 2 เที่ยว)
- ค่าที่พักกรรมการตรวจโครงงาน จำนวน 1 ห้องๆละ
(1,200 x 1คืน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน
(190 x 20 x 2)
- ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทย์ ปี 2562 สำหรับ (LN และLT)งบ สพฐ.
2.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย งบ สพฐ.

ใช้สอย

วัสดุ

2,750

1,750
1,000
62,990
13,300
3,000
3,000
2,400
10,000
3,000
2,496
1,200
7,600
5,000

12,000
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

3 คณะทำงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ตศึกษาดูงานโรงเรียน
เกษมพิทยาและโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (กทม.)
- ค่าพาหนะ
- ค่าที่พกั 3 คืน ๆ ละ 6 ห้อง ๆละ 1,200 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 13 คน ๆ ละ 240 x 4 วัน
- ค่าของทีร่ ะลึก 2 ชิ้น ๆละ 1,500 บาท
4 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม
53,080

16,000
21,600
12,480
3,000
12,600

Community) การจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

- ค่าอาหารว่าง จำนวน 160 คนๆละ -35 บาท
x 8 วัน ( เครือข่ายละ 1 วัน )
- ค่าเอกสาร
- ค่าพาหนะ
5 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning
Community) การพัฒนาครูปฐมวัย “ครูปฐมวัยหัวใจ
Coaching ”
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 160 คนๆ
ละ 190 บาท
- ค่าเอกสาร
- ค่าสถานที่
6 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional
Learning Community) วิทยาการคำนวณปฐมวัย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คนๆ
ละ 190 บาท
- ค่าเอกสาร
- ค่าสถานที่

5,600
5,000
2,000
38,400

-30,400
5,000
3,000
23,200
15,200
5,000
3,000
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

7

คณะวิชาการ สพป.ภูเก็ต นิเทศติดตามหลักสูตร การจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.3
จำนวน 46 โรงเรียน
- ค่าเอกสาร
- ค่าพาหนะกรรมการ จำนวน 20 คน
- ค่าเบีย้ เลี้ยง จำนวน 20 คน ( 120 x 20 x 2)
8 ครูปฐมวัยจิตอาสาพัฒนาชุมชน

จัดนิทรรศการ “เปิดบ้านครูปฐมวัย”
- จัดนิทรรศการนำเสนอ best Practice
- การนำเสนอโครงงานเด็กปฐมวัย
10 สรุปผลการดำเนินงาน
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
รวม

รวม
21,800

5,000
12,000
4,800

9

10,000

10,000

40,000
5,000
3,000

48,000

2,000
181,826

2,000
93,000

274,820

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ต จำนวน 46
โรงเรียนได้รบั การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
- โรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ต จำนวน 46 โรงเรียน มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
สังกัดสพป.ภูเก็ตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจั ดการศึกษา
ปฐมวัย
- โรงเรีย นต้ น แบบปฐมวัย (แต่ ล ะกลุ่ ม เครื อข่าย ) โรงเรีย น
อนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และบริการทางวิชาการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

นิเทศติดตาม
ประเมินผล

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

161

แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด
นิเทศติดตาม
สพป.ภูเก็ต จำนวน 46 โรงเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการตาม ประเมินผล
หลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ต จำนวน 46 โรงเรียน
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา
- ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสพป.ภูเก็ตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย (แต่ละกลุ่มเครือข่าย)
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพืน้ ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา สมวัยและมีความพร้อม
สู่การเรียนรู้ที่สูงขึน้
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตที่จดั การศึกษาปฐมวัยสามารถจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

162

แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.5
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาความเข้มแข็งลูกเสือ - เนตรนารี
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุขมี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมทีเ่ ป็นพหุวัฒนธรรม
โครงการใหม่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์ สีนาเคน)
ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563
179,000 บาท

1 หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้แก่นักเรียน โดยกำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมนักเรียนที่ทกุ โรงเรียนต้องดำเนินการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนเพื่อให้
บรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการเป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่ มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนิน
กิจกรรมลูกเสือคือ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีแผนงาน มาตรการและแนวทาง การจัดกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็งลูกเสือ – เนตรนารี
2 วัตถุประสงค์
2.1 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ
2.2 เพือ่ ให้บุคลากรทางการลูกเสือมีทักษะทางการลูกเสือ
2.3 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้ลูกเสือได้แสดงผลงานด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
จัดการฝึกอบรมบุคลการทางการลูกเสือดังนี้
3.1.1 สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 1 รุ่น 49 คน
3.1.2 ผู้กำกับลูกเสือ ความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบือ้ งต้น จำนวน 1 รุ่น 49 คน
3.1.3 ผู้กำกับลูกเสือ ขัน้ ความรู้ชั้นสูง
จำนวน 1 รุ่น 49 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรทางการลูกเสือ มีทักษะความรู้ ความสามารถทางการลูกเสือ ได้ประสบการณ์เพือ่ ไป
พัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ และในกลุ่มโรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
อย่างหลากหลาย
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทบทวนระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหลักสูตร
3. จัดเตรียมสถานที่
4.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการ
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามแนวนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก
5. สรุปรายงานผล
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความทั่วไป และขั้นความรู้
เบื้องต้น
1. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดเตรียมสถานที่
5.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมและวิธีการ
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามแนวนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก
6. สรุปรายงานผล
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
1. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดเตรียมสถานที่
5. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการ
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามแนวนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก
6. สรุปรายงานผล

นางสุคนธ์ สีนาเคน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563

มีนาคม 2563
เมษายน 2563
เมษายน 2563
เมษายน 2563
เมษายน 2563
กรกฎาคม 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
เมษายน 2563
เมษายน 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
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5. งบประมาณ งบดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 10คนx190บาท
1.2 ดำเนินการสัมมนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม60คนx190บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน x 1 วัน x 1,200 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าสถานที่
2. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือความรูท้ ั่วไปและขั้นความรูเ้ บื้องต้น
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 20 คนx190 บาท
2.2 ดำเนินการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
- ค่าอาหารเช้า 70 คน x 2 มื้อ x 120 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 3 มื้อ x 120 บาท
- ค่าอาหารเย็น 70 คน x 2 มื้อ x 120 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน x 6 มื้อx35 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 12 คน x 3 วัน x 600 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าสถานที่
2. กิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 20 คน x 190 บาท
2.2 ดำเนินการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
- ค่าอาหารเช้า
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ)

ค่า
ตอบแทน

7,200

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

16,300

6,500

30,000

1,900

1,900

11,400

3,000
80,300

11,400
7,200
6,500
6,500
3,000
4,100 106,000

3,800

3,800

16,800
25,200
16,800
14,700

16,800
25,200
16,800
14,700
21,600
4,100
3,000
43,000

7,200

21,600

21,600
4,100
25,200

3,000
6,800 11,000
3,800

3,800

-

-
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน x 7 วัน x 600 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าสถานที่
รวมทั้งสิ้น

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

25,200

25,200
11,000 11,000
3,000
3,000
54,000 103,400 21,600 179,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ติดตาม/ประเมินผล
ในจุดหมาย หลักการ วิธกี าร และ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ
ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
ให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
2. ผู้เข้ารับการอบรมนำกระบวนการ วิธีการ
ไปวางแผนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และเป็นแนวทางคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม
ไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือทีใ่ ช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องผู้กำกับลูกเสือสามัญเป็นอย่างดี
7.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 ผู้ผ่ านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒ นาตนเองด้านลูกเสื อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.4 หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน พัฒนารูปแบบในการาจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยา
เสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเข็มแข็ง และยั่งยืน
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.6
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โครงการใหม่
นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
มิถุนายน 2563
จำนวน 19,850 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดอาหาร
กลางวันนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค เมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ย่อมส่งผล
ให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดังนั้ น เพื่ อเป็ นการพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จดั ทำโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ครู
ผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันสามารถใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัด
สำรับอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างครบถ้วน อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ดูแ ลหรือ ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการอาหารกลางวัน นั กเรียน มี ความรู้ ค วามเข้ าใจ
กระบวนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
2.2 เพื่อให้ครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนัก เรียน มีค วามรู้ความเข้าใจ
การใช้โปรแกรม Thai school lunch จัดสำรับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ ใน
โรงเรียนได้จริง
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office

167

แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู ้ดูแ ลหรือ ผู ้รับ ผิด ชอบด้ า นโครงการอาหารกลางวัน นัก เรีย น จากโรงเรีย นสัง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 55 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 โรงเรียน สามารถใช้
โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันในโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1ครูผู ้ด ูแ ลหรือ ผู ้ร ับ ผิด ชอบด้า นอาหารกลางวัน นั ก เรีย น ได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
กระบวนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2.2 ครูผู้ดูแ ลหรือ ผู้รับ ผิด ชอบด้า นอาหารกลางวัน นัก เรีย น มีค วามรู้ค วามเข้า ใจการใช้
โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน
3.2.3 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1 กิจกรรม 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหาร
กลางวันระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสะปำ“มงคลวิทยา”

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
มิถุนายน 2563

2 แต่งตั้งคณะทำงาน/ ประชุมคณะทำงาน/ ประสานผู้เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 2563

3 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ
เพือ่ แจ้งรายชื่อครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบ
ด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

มิถุนายน 2563

4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสะปำ“มงคลวิทยา”

มิถุนายน 2563

5 กิ จ กรรมที่ 2 จั ด ทำเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารดำเนิ น งาน
โครงการอาหารกลางวัน

มิถุนายน 2563

6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

กรกฎาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ งบดำเนิ น งาน จำนวน 19,850 บาท (หนึ่ งหมื่ น เก้าพั น แปดร้อ ยห้ าสิ บ บาทถ้ ว น)
ทุกรายการถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ ซึง่ มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
ค่าใช้จ่าย
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่
ค่า
ค่า
ค่า
รวม
ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 55คนx190บาท x
1 วัน
1.2 ค่าวิทยากร 4 ชม. x 600 บาท = 2,400 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 จัดทำเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ
2 อาหารกลางวัน
รวม

ใช้สอย

วัสดุ

10,450

10,450

2,400
7,000

2,400 10,450

6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้ดูแล/ผู้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 49 สอบถาม/สังเกต
โรงเรียน มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน
2. ครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน
49 โรงเรียน สามารถใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดสำรับ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวัน
ประเมิน/
นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน สอบถาม/สังเกต
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและสามารถใช้โปรแกรม Thai school lunch ใน
การจัดสำรับอาหาร
3. ร้ อยละ 100 ของนั กเรี ยนในโรงเรี ยนได้ รั บประทานอาหารกลางวันที่ มี
คุณค่าทางโภชนาการ

2,400
7,000

7,000 19,850

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม

แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูผู้ดูแลหรือผู้ รับผิดชอบด้ านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนได้อย่างเต็มที่
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาการสอนของครูภาษาไทยโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
โครงการใหม่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ (นางล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล)
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
110,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22
ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา ที่พัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ ช่วยให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ต ามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง นวั ต กรรมใหม่ ที่ ค รู จะต้ อ งทราบคื อ
Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ครูเพื่อศิษย์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
ร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล สนับสนุน สู่การเรียนรู้และ
พัฒ นาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ความสำเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ เรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ
และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาการสอนของครูภาษาไทยโดยการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อให้ ครู เข้ าร่ วมโครงการ มี ความรู้ เรื่ องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
2.2 เพื่อให้ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน และร่วมกันรับผิดชอบ
เป็นกลุ่มต่อผลสำเร็จของนักเรียน
2.3 เพือ่ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของนักเรียน
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต (Outputs )
3.1.1 เชิงปริมาณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ร่วมโครงการจำนวน 100 คน
3.1.2 เชิงคุณภาพ ครูที่ร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน
คิดเป็นร้อยละ 90
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต )
3.2.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
3.2.2 นักเรียนทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดตี ่อการเรียนรู้จากครู
มืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมวางแผน
2. เสนอโครงการขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
2
1.
2.
3.

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน-ธันวาคม นางล้อมศกุนต์ เอีย่ มทองกุล
2562

ขั้นดำเนินการ (Do)
การสร้างวิสัยทัศร่วมกัน (Share Vision)
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction)

มกราคม – มีนาคม
2563

3 ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching)
2. การถอดบทเรียน (Action After Review)

เมษายน – มิถุนายน
2563

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
1. ครูรายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC
2. สรุปและรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC

กรกฎาคม – กันยายน
2563
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5. งบประมาณ ดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 110,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึง่ มี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)
1. ประชุมวางแผน
2. เสนอโครงการขออนุมัติ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
2 ขั้นดำเนินการ (Do)
1. การสร้างวิสัยทัศร่วมกัน (Share Vision)
2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
3. การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction)
ประชุ ม วางแผนการดำเนิ น การ ประกอบด้ ว ยครู
ภาษาไทย โรงเรียนละ 2 คน ครูช่วงชั้นที่ 1 และ 2 แบ่ง
ครูเป็น 2 ช่วงชั้น รวม 98 คน
-ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม คนละ 190×98 คน =
18,620 บาท
- ค่ า วิ ท ยากร 5 คน จำนวน 2 วั น ๆ ละ 600 บาท
(5×2×600=6,000)
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
3 ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching)
2. การถอดบทเรียน (Action After Review)
4 คณะทำงานออก นิเทศ ติดตาม
1.ประชุมวางแผนการออกนิเทศติดตาม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คน × 35 บาทx 1วัน
-ค่าเบี้ ย เลี้ ย ง 8 เครือ ข่ายๆ ละ 3 วัน 20 คนๆละ120
บาท 24 วัน 20 คน×120 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

รวม

ค่า
วัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

18,620

-

-

6,000
-

-

5,380
-

-

75,000
-

700

-

-

57,600
11,700

5,000
-
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

5 ขัน้ สรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
1. ครูรายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC
2. สรุปและรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC
รวม

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

-

-

5,000

5,000

6,000

88,620

15,380

110,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย โรงเรี ย นในสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 100
คน ทั้งหมด 49 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ร้ อ ยละ 90 ครู ได้ ร่ ว มโครงการมี ค วามรู้เรื่อ งกระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) “ชุ ม ช น ก า ร
เรียนรู้ทางวิชาชีพ”

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของนักเรียนเพิ่มขึ้น
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ประจำปี 2563 - 2565
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
ต่อเนื่อง
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล และนางสาวอัญชลี แซ่แต้
ธันวาคม 2562 –มกราคม 2563
20,300 บาท

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) โดยการนำพาประเทศบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศที่มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปเพื่อพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ปี 2563 – 2565 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้
ความสามารถ และความก้าวหน้าตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
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2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 เพื่ อพั ฒ นาข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี ศั กยภาพสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประธานกลุ่มเครือข่าย
3.1.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวม

จำนวน 9 ราย
จำนวน 59 ราย
จำนวน 68 ราย

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความสามารถ และ
ความก้าวหน้าตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
3.2.2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นและตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4.กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
1.

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
เขียนและขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
ตุลาคม 2562

2.

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

พฤศจิกายน 2562

3.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พฤศจิกายน -ธันวาคม 2562

4.

สรุปโครงการฯ

ธันวาคม 2562

5.

รายงานแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มกราคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
หัสทยา/อัญชลี
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5.งบประมาณ งบดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 20,300 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1. ครั้งที่ 1
ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการฯ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 68คนๆละ 190 บาท
ครั้งที่ 2
ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 68 คนๆ ละ 35 บาท

2. ค่าถ่ายเอกสาร
3. ค่าวัสดุสำนักงาน

ใช้สอย

วัสดุ

12,920

12,920

2,380

2,380

3,000 3,000
2,000 2,000
15,300 5,000 20,300

รวมทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 สพป.ภูเก็ต มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา
6.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มศี ักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจนับจำนวน

แบบตรวจรับ

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความสามารถ และ
ความก้าวหน้าตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา
7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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โครงการ
นโยบายที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

“งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.นางสาวอัญชลี แซ่แต้
2.นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3.นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี 4.นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
5.นางอุมาวรรณ ตะวัน
6.นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
7.นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 8.นางอรสา อุราพรรณอนันต์
1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
1,004,292 บาท

1. หลักการและเหตุผล
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่ อนนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดภู เก็ต โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การจัด การศึกษา
ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน ให้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ หมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
นอกจากเป้าหมายดังกล่าวแล้ว เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต คือ การปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักและเห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่ งมั่น อุตสาหะ และประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติงาน
อย่างเสียสละ โดยยึดถือแนวทางตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 75 ซึ่งกำหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดำเนินการ ยกย่องเชิดชูเกียรติตามควร
แก่กรณี” ด้วย
ในการนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ จึงจัดให้มีโครงการ “งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ 3
ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้ น โดยกิ จ กรรมภายในงาน ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมเปิ ด บ้ านวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น การจั ด
นิ ทรรศการแสดงผลงานการปฏิ บั ติที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practice) ของสถานศึกษากลุ่ มเครื อข่ายทั้ ง 8 แห่ ง เพื่ อ
เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมแสดงความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรีและ
การขับ ร้ องบทเพลงไทยลู กทุ่ ง เพื่ อเปิ ดเวทีให้ ครูแ ละผู้ เรีย นได้ พั ฒ นาทักษะและร่วมอนุรักษ์ ดนตรีไทยลู กทุ่ ง
กิจกรรมประชุมสัมมนารับฟังนโยบายด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่
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ประสบผลสำเร็ จร่วมกัน และกิจกรรมการยกย่อ งเชิดชูเกียรติ จัดแสดงประวัติ ผลงาน มอบเกียรติบั ตรและ
โล่รางวัล เกีย รติย ศสำหรับ ผู้มีผ ลงานเด่น เพื่อสร้างขวัญ กำลั งใจให้ แก่บุคลากรในสั งกัด และบุคคลภายนอก
ผู้สนับสนุนการศึกษาด้านต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 9 กลุ่มเครือข่าย หน่วยงานการศึกษาอื่น และผู้เข้าร่วมงาน ได้รับ
ฟังนโยบายด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จร่วมกัน
2.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรในสังกัด ในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
2.3 เพื่อยกย่องเชิ ดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานดีเด่น ผลการเรียนดีเด่น และประพฤติป ฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และบุคคลภายนอก ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านการศึกษาแก่สถานศึ กษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สพป.ภูเก็ต และกิจกรรมแสดงความสามารถด้านดนตรีและ
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
3.1.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ บุคคลภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน
3.1.2 เชิงคุณภาพ
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกันระหว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
2) เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก
3.2 กิจกรรมประชุมสัมมนารับฟังนโยบายด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร
จัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.2.1 เชิงปริมาณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน
แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรทางการศึกษาทัง้ ในและนอกสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับรางวัลที่เข้าร่วมงาน 500 คน
3.2.2 เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หน่วยงานการศึกษาอื่น และบุคคล ภายนอกผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับฟังนโยบายด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร จัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จร่วมกัน
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2) สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากรในสังกัด และบุคคลภายนอก ที่มีผลงานดีเด่น ผลการเรียน
ดีเด่น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาด้านต่าง ๆ
3) เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ และจิตสำนึกทีด่ ีแก่บุคลากรในสังกัด เพื่อใช้เป็น หลักในการเรียน
การทำงาน และการดำรงชีวิต
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินการ
เตรียมข้อมูล และเขียนโครงการ
เสนอโครงการและแต่งตัง้ กรรมการฯ
ปรับแก้ไขโครงการฯ
ดำเนินการจัดงาน
สรุปผล/จัดทำรายงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
ตุลาคม 2562
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563
สิงหาคม – กันยายน 2563
กันยายน 2563

อัญชลี/มาลัยพร และคณะฯ

5. งบประมาณ จำนวน 1,004,292 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณดังนี้
5.1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สพป.ภูเก็ต
งบประมาณ
ที่

รายละเอียด

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวมเงิน

1 ประชุมเตรียมความพร้อมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ จำนวน 30 คน ๆ ละ 190 บาท

9,500

2 จัดนิทรรศการของเครือข่าย เสนอผลงานเด่น 9 บูท

20,000

80,000 100,000

3 เตรียมจัดนิทรรศการของ สพป.ภูเก็ต เสนอผลงานเด่น 11บูท

80,000

43,042

4 ค่าอาหารเตรียมจัดนิทรรศการ

11,400

11,400

5 ค่าอาหารเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการประจำบูท/
นักเรียนที่รว่ มแสดงบนเวที จำนวน 250 คน

47,500

47,500

รวม

9,500

123,042

168,400 123,042 291,442
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5.2 กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่

งบประมาณ

รายละเอียด

ค่า
ตอบแทน

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฯ
-ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม80คนๆละ190
บาท 2 ครั้ง
2. ประชุมสัมมนา
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร
ผู้เข้าประชุมสัมมนา
500 คน ๆ ละ 550 บาท (500 X 550)
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารผู้เข้าร่วม
งาน
จำนวน 700 คน ๆ ละ 190 บาท (700 X 190)
4. ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 คน ๆ ละ 300 บาท
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 600 บาท × 3 ชม.
7. ค่าพาหนะวิทยากร
8. ค่าที่พักวิทยากร 3 คน ๆ ละ 1,200 บาท
9. ค่าตกแต่งสถานที่ 2 ซุ้ม ๆ ละ 5,000บาท
10. ค่ากรอบเกียรติบัตร 100 ชิ้น ๆ ละ 250 บาท
11. ค่าโล่รางวัลเกียรติยศ 23 ชิ้น ๆ ละ 1,050 บาท
12. ค่าของขวัญแก่ผู้มีผลงานเด่น 38 ชิ้น ๆ1,500 บาท
13. ค่าของรางวัลผู้ชนะการประกวด
14. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์
15. ค่าวัสดุสำนักงาน
16. ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์
17. ค่าเช่าสถานที่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวมเงิน

30,400

30,400

275,000

275,000

133,000

130,000
50,000

30,000

50,000
1,500
5,400
30,000
3,600
10,000
25,000
24,150
57,000
4,800
3,000
5,000
25,000
30,000

6,900 506,800 199,150

712,850

1,500
5,400
30,000
3,600
10,000
25,000
24,150
57,000
4,800
3,000
5,000
25,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 บุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และ
ได้รบั ประโยชน์จากการแสดงผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) การประชุมสัมมนารับฟังนโยบายด้านการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร จัดการศึกษาที่ประสบ
ผลสำเร็จร่วมกัน
6.2 บุคลากรและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยใน
การอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุง่ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย
6.3 บุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีขวัญและกำลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ และการสนับสนุนการศึกษาด้านต่าง ๆ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
สอบถามความรู้สึก
แบบถามสอบ
ความเข้าใจ ข้อคิดเห็น และแบบแสดง
รวมทั้งประโยชน์ต่าง ๆ ความคิดเห็น
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับจากโครงการฯ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 8 กลุ่มเครือข่าย หน่วยงานการศึกษาอื่น และผู้เข้าร่วมงาน ได้รับฟัง
นโยบายด้ านการศึ ก ษา แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ ลงานการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practice) และประสบการณ์
การบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จร่วมกัน
7.2 บุคลากรในสังกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
7.3 บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอก มีขวัญกำลังใจทีด่ ี ในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้
การสนับสนุนการศึกษาด้านต่าง ๆ
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นโยบายที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเสมอกัน
ต่อเนื่อง
นางกัลยกร กาชัย
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
65,000 บาท (งบประมาณ สพฐ.จัดสรร 20,000)

1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กำหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึ กษาไม่น้ อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” มาตรา 17
กำหนดว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ...” มาตรา 11 กำหนดว่า “บิดา
มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17
และตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ ง...” ประกอบกับ มีพ ระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาภาคบั งคั บ พ.ศ.2545 กำหนดให้
ผู้ปกครองส่งเด็ก ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กจะสอบได้ชั้น
ปีทเี่ ก้าของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับ จึงมีความสำคัญยิง่ ต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็น
มนุ ษ ย์ที่ สมบู รณ์ ทั้งร่างกาย จิ ตใจ สติปั ญ ญา มีความรู้คู่ คุณ ธรรม จริยธรรม และวัฒ นธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน เป็นภารกิจหน้ าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาและสถานศึกษาที่จะต้องจัดและส่งเสริมให้การดำเนิ นงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 เพื่อเป็นการส่ ง เสริ ม สนับสนุนให้เด็กในวั ย การศึ ก ษาภาคบังคับ
ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส ได้เข้าเรียน และเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี หรือ
ในระดับทีส่ ูงกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได้จัดโครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาขึน้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่อง
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
2.2 เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 เพื่อจัดระบบการติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและเด็กออกกลางคันได้เข้าเรียน
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2.4 เพื่อจัดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กขาดโอกาสเข้ารับการศึกษา เด็กออกกลางคัน
และเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2.5 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ปพ.3) มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ได้อย่างถูกต้อง
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน
3.1.2 เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ ร้อยละ 95
3.1.3 ลดอัตราการออกกลางคันให้เหลือไม่เกินร้อยละ 0.3
3.1.4 ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ.3) จำนวน 49 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
3.2.2 ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) มีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถดำเนินงานทะเบียน
และเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ถูกต้องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และการจัดระบบติดตามเด็กที่
มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานการรับนักเรียน
3. ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนและเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และกรณีไม่มีที่เรียน
(ป้ายไวนิล, แผ่นพับ)
5. บันทึกข้อมูลเด็กตาม ทร.14 ลงโปรแกรมเพื่อติดตามเด็กที่มี
อายุ 3-5 ปี และมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
นางกัลยกร กาชัย

ม.ค. 2563
ก.พ. – เม.ย. 2563
ก.พ. – พ.ค. 2563
ก.พ. – พ.ค. 2563
ม.ค. – มี.ค. 2563
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
กิจกรรม
พ.ค. – มิ.ย. 2563 นางกัลยกร กาชัย

6. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน/นักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน
7. แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน
ก.ค. 2563
8. ประชุมผูบ้ ริหารและครูผรู้ ับผิดชอบเพื่อจัดระบบติดตามเด็กออก
ก.ค.- ก.ย. 2563
กลางคันได้เข้าเรียน
9. ติดตาม/การให้ความช่วยเหลือการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
ก.ค.- ก.ย. 2563
10. สรุป/รายงานผลการดำเนินงานการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลเด็กมีอายุ 3-5 ปี ตามทร.14
ก.ค.- ก.ย. 2563
11. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ม.ค. – ก.พ. 2563
2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์และตรวจสอบความ
ก.พ. – มี.ค. 2563
ถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
3. สรุปรายงานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

5. งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 65,000 บาท (งบ สพฐ.จัดสรร 20,000 บาท) ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และการจัดระบบติดตาม
เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับได้เข้าเรียน
1.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
-ค่าอาหารว่าง (13 คน X 35 บาท X 1 ครั้ง )

ใช้สอย

วัสดุ

525
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งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1.2 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสาน
การรับนักเรียน (15 คน X 35 บาท X 1 ครั้ง )
1.3 ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนและ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน
-ค่าอาหารว่าง (55 คน X 155 บาท)
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และ กรณีไม่มีที่
เรียน (ป้ายไวนิล, แผ่นพับ)
1.5 บันทึกข้อมูลเด็กตาม ทร.14 ลงโปรแกรม
เพื่อติดตามเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี และมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ
-ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(4 คน X 200 บาท X 2 วัน)
(4 คน X 420 บาท X 2 วัน)
1.6 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน/นักเรียน
ที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
1.7 แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน
-ค่าอาหารว่าง (20 คน X 35 บาท X 1 ครั้ง )
1.8 ประชุมผู้บริหารและครูผู้รบั ผิดชอบเพื่อจัดระบบติดตาม
เด็กออกกลางคันได้เข้าเรียน
-ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน (55 คนX35บาทX1ครั้ง)
1.9 ติดตาม/การให้ความช่วยเหลือการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2563
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน X 120 บาท X 2 วัน)
1.10 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน
รวม
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

525

525

8,525

9,925
1,400

1,600
3,360

1,600
3,360

700

700

1,925

1,925

1,440

1,440

18,600

1,400
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขัน้ พื้นฐาน (ปพ.3)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
จำนวน 60 คน x190 บาท x 2 วัน
- ค่าวิทยากร 2 คน x 600 x 12 ชม.
- ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง x 1 คืน
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร จำนวน 2 คน
(ไป-กลับ)
- ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม
3 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน
รวม
รวม กิจกรรม 1 + 2

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

22,800
14,400
1,200
4,000
2,600
14,400
14,400

28,000
46,600

2,600
4,000

45,000
65,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของเด็กที่มีอายุ 3-5 และเด็กมีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
2. ร้อยละของเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสามัญและสายอาชีพ
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จัดทำแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (ปพ.3) ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- โดยวิธีการ สังเกต สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์
สอบถาม
แบบสอบถาม
- แหล่งที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบสังเกต
คือ ผู้เข้ารับการอบรม

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน
7.2 อัตราการเรียนต่อสายอาชีพ และสายสามัญ เพิ่มขึ้น
7.3 อัตราการออกกลางคันลดลง
7.4 โรงเรียนมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
7.5 ครูผู้ รับผิ ดชอบในการจั ดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้ สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ปพ.3) ดำเนินงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ถูกต้องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

การจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
โครงการต่อเนื่อง
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
71,100 บาท

1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาทางเลือก
และกำหนดไว้ในมาตรา 49 50 และ 80 มาตรา 49 กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
น้อยกว่าสิ บ สองปี ที่รัฐจะต้องจั ดให้ อย่างทั่ วถึงและมีคุ ณ ภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ พระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
ปัจจุบัน ผู้ปกครองบางส่วนในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจที่จะจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่อาศัย
การศึกษาในระบบ และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองหรือครอบครัวสอดคล้องกับ มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบู รณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่าง
ตามศักยภาพและบริบทของผู้ เรียนเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายประสบการณ์เฉพาะ พ.ศ. 2553
การรวมตัวของกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มบ้านเรียนหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภูเก็ต และศูนย์การเรียน
เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้และกิจกรรมที่ทางเครือข่ายบ้านเรียนได้จัดขึ้น เพื่อได้ประจักษ์แก่ผู้สนใจ
และบุคคลภายนอกให้ได้ ทราบ ผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงได้เข้าถึง ไว้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทางเลือก ดังนั้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ ตจึงได้จัดทำโครงการการจัด
การศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุขขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเพื่อเผยแพร่การจัด
การศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่างๆ
2.2 เพื่อแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.3 เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคณะกรรมการประเมินฯ
2.4 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน ผู้เรียน อย่างเหมาะสมและทั่วถึงใน
การพัฒนาการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน พร้อมทั้งออกเยี่ยมบ้านครอบครัว จำนวน 20 คน 4 ครั้ง
3.1.2 ปฐมนิเทศผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวรายใหม่ จำนวน 20 คน 1 วัน
3.1.3 จัดแสดงผลงานของผู้เรียน (Open House) เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาจำนวน 110 คน 2 วัน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผูจ้ ัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.2 ผู้เรียนแสดงผลงานและความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบ้านเรียน ชุมชน และ สังคม
3.2.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนในจังหวัดภูเก็ต
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
การดำเนินงาน
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษา และ ตุลาคม 2562 – นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
กันยายน 2563 และคณะทำงานวิชาการ ฯ
2 ออกเยีย่ มบ้านผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว และศูนย์
ตุลาคม 2562 – นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
การเรียน
กันยายน 2563 และคณะทำงานวิชาการ ฯ
3 ปฐมนิเทศผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวรายใหม่
พฤษภาคม 2563 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
4 จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวทีของผู้เรียนที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว และการเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มบ้านเรียนจังหวัดภูเก็ต คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ
5 สรุปรายงานผลการดำเนินการ

4 - 5 กุมภาพันธ์
2563

และคณะทำงานวิชาการ ฯ
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
และเครือข่ายบ้านเรียน

กันยายน 2563

นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
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5. งบประมาณ งบดำเนินงานจำนวน 71,100 บาท ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการซึ่งมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษา และ
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
จำนวน 20 คน x 190 บาท x 4 ครัง้
2. ออกเยี่ยมบ้านผู้ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 120 บาท x 2 วัน)
3. ปฐมนิเทศผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวรายใหม่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท
4. จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวทีของผู้เรียนที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว และการเสนวนาทางวิชาการเพือ่ แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มบ้านเรียนจังหวัดภูเก็ต คณะทำงาน เจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม อาหารกลางวัน 2วันx110คนx190บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม. x 600 บาท x 2 คน
- ค่าวัสดุการจัดนิทรรศการ
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ใช้สอย

วัสดุ

15,200

15,200

2,400

2,400
700

6,000

41,800

700
5,000

52,800

8,400 57,700 5,000 71,100

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้
ติดตาม/
2. ร้อยละ 100 ของผู้จดั การศึกษาได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนได้แสดงผลงานในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินได้ประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง
7.2 เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประเมินผลงานการเรียนรู้ของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดภูเก็ต
7.3 ประสาน และเผยแพร่การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่างๆ เปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคม ได้มี
ความรู้ และความเข้าใจในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากยิ่งขึ้น
7.4 ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน ผู้เรียน ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
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โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นโยบายที่ 4

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4.1

ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน

ลักษณะงาน/โครงการ

ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

งบประมาณ

30,000บาท (งบ สพฐ. 5,000 บาท งบ สพป.ภูเก็ต 25,000 บาท)

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริห ารที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน ประกอบกับ
กฎกระทรวงฯ ว่า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา พุท ธศั ก ราช 2553 ข้อ 14
ให้ส ถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานจัด ให้มีร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในตามหลัก เกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ย วกั บ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ข้อ 17 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ
เผยแพร่ น วั ต กรรมเกี่ ย วกั บ รู ป แบบและเทคนิ ค วิธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในอย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ งส่ งเสริ ม
สนั บสนุน และร่วมพั ฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้ อ 18 ให้ ห น่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานจัดให้ มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแจ้งผลให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งเป็น
บทบาทหน้าที่ของหน่ว ยงานต้น สังกัดที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อ เนื่องและมีป ระสิทธิภ าพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ จึงร่วมกับสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดำเนินการปรับตัวชี้วัด และมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพ ประกอบกับการประเมินคุณภาพรอบสี่ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาในสังกัด ในการดำเนินการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และเป็นระบบ
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสั งกัดให้มีคุณภาพ พร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จำนวน 49 โรง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง เป็นระบบ ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ ร้อยละ 100
3.1.2 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนสามารถดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการประเมินภายนอก
3.2.2 สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา มีระบบข้อ มูล สารสนเทศที่เป็ นระบบและเป็นปั จจุ บั น
สามารถนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ผู้ บ ริ ห าร คณะครู และบุ คลากรเกิ ดความตระหนั ก มี ข วัญ และกำลั งใจในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
3.2.4 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ศรัทธายอมรับแก่สาธารณชน
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน
1 ประชุมเตรียมการและชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้
คณะกรรมการประเมิน
2 นิเทศประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 4 จำนวน 17 โรงเรียน
3 นิเทศประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ยังไม่ขอรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 4 จำนวน 32 โรงเรียน

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2562
มกราคม ถึง
มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางมาลัยพร
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เมษายน ถึง
กันยายน 2563
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5. งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (งบ สพฐ. 5,000 งบ สพป.ภูเก็ต 25,000) ทุกรายการถัวจ่ายกันได้
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

1. กิจกรรมประชุมเตรียมการและชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้
คณะกรรมการประเมิน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมกรรมการและ
คณะทำงาน รวม 15 คนๆ ละ190 บาท/วัน จำนวน 1 วัน
- ค่าเอกสารประกอบการนิเทศประเมิน จำนวน 47ชุดๆละ20.-

2,850

2. กิจกรรมนิเทศประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอกรอบ
4 จำนวน 17 โรงเรียน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกนิเทศประเมิน
จำนวน 12 คน คนละ 120 บาท 5 วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พาหนะคณะกรรมการออกนิเทศประเมิน 5
วัน วันละ 500 บาท

7,200

7,200

2,500

2,500

3. กิจกรรมนิเทศประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ยังไม่ขอรับการประเมินภายนอก
รอบ 4 จำนวน 32 โรงเรียน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกนิเทศประเมิน
จำนวน 12 คน คนละ 120 บาท 8 วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พาหนะคณะกรรมการออกนิเทศประเมิน 8
วัน วันละ 500 บาท

11,520

11,520

4,000

4,000

รวม

6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
1.โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

1,930

28,070

วิธีการประเมิน
1. การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก
2. การตรวจสอบผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

2,850

1,930

1,930

30,000

เครื่องมือทีใ่ ช้
1 แบบประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอก
2 แบบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นระบบ

วิธีการประเมิน
3. การตรวจสอบผลการใช้
โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
3.ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิด
4. การสอบถาม สัมภาษณ์
ความตระหนัก มีขวัญและกำลังใจในการ สังเกต
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
3. แบบตรวจสอบผลการใช้
โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. แบบสอบถาม สังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. ผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษามีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นระบบ เน้นคุณภาพ
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ต่อเนื่อง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอุมาวรรณ ตะวัน)
เมษายน – กันยายน 2563
122,720 บาท

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แสดงเจตนารมณ์
ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 12 ปี และรัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5
กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาคนพิการ ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา มาตรา 10
ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิงสองปีที่รัฐจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล
ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ดของผู้เรียนโดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และมาตรา 19 กล่าวว่าให้สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีหน้าทีด่ ำเนินการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ การกำกับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้น เพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา
ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จำเป็นต้องจัดการศึกษาใน
รูปแบบของ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีและในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรวม
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส)ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.2 ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
2.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 40 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรียนที่มคี วามต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ
เรียนอย่างมีความสุข
3.2.2 ครูผู้สอนสามารถคัดกรอง ใช้สื่อในการพัฒนาคุณภาพ และประเมินความสามารถพืน้ ฐาน
นักเรียนรายบุคคล
3.2.3 โรงเรียนทีจ่ ัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางอุมาวรรณ ตะวัน

1.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โรงเรียนจัดการเรียนรวม

มีนาคม 2563

2.

เมษายน 2563

5.

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั่วไปการจัดการ
เรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการใช้สื่อการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนเรียนรวมผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
โดยใช้กิจกรรม 3 H ได้แก่ Head Heart Hand
นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ

6.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

3.
4.

เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
1.กุมภาพันธ์ 2563
2.กรกฎาคม 2563
กันยายน 2563
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5. งบประมาณ จำนวน 120,720 บาท (งบดำเนนิงาน) ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ตอบแทน

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โรงเรียนทั่วไปจัด
การเรียนรวม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน
40 โรงเรียน ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 40คนๆละ 190 บาท
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต จำนวน 40 โรงเรียน
ค่าใช้จ่ายดังนี้
- อาหารว่าง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 45คนๆ ละ
190 บาท 2 วัน
- ค่าวิทยากร ชั่งโมงละ 600 บาท วันละ 5 ชั่งโมง
จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 วัน
- ค่าที่พัก 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
3. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการใช้สื่อการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมผ่านระบบออนไลน์
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
(LD)โดยใช้กิจกรรม 3 H ได้แก่ Head Heart Hand
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 15 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน ครูผู้สอนจำนวน
5 คน ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง 10 คน รวมทั้งสิ้น
60 คน จำนวน 2 วัน ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
- ค่าวิทยากร 7 คนๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
จำนวน 1 วัน

ใช้สอย

วัสดุ

8,600

7,600
1,000
35,120

17,100
12,000
2,400
2,000
1,620
63,000

11,400
21,000
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นเงิน
- ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย จำนวน 7 คนๆละ 800บาท
จำนวน 1 วัน
- ค่าพาหนะ 7 คน ละ 3,000 บาท ไป - กลับ
5. นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ โรงเรียนจัดการเรียนรวม
จำนวน 40 โรงเรียน จำนวน 20 วันประกอบด้วย
คณะกรรมการนิเทศ ค่าใช้จ่าย ครัง้ ที่ 1, 2 ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ ละ 120 บาท 20 วัน
ปีละ 2 ครั้ง
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
- จัดทำรูปเล่มเอกสาร
รวมทั้งสิ้น

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

5,000
5,600
21,000
14,000

9,600
4,400
1,000
33,000

81,100

1,000
8,620 122,720

6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
1. นักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 40 โรงเรียน
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพทุกคน ทุกด้านและเรียนอย่างมีความสุข
3. ครูผู้สอนสามารถคัดกรอง ใช้สื่อในการพัฒนาคุณภาพ และ
ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
4. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
สังเกต
นิเทศ ติดตาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชนพิการเรียนรวมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้ องพัฒ นาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็น การเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี และในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ต่อเนื่อง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอุมาวรรณ ตะวัน)
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
147,700 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
ซึ ่ง เป็ น นโยบายที่ ส อดรั บ กั บ คำกล่ า วที่ ว่ า “จะไม่ ทิ้ ง ใครไว้ ข้ า งหลั ง ” โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาโรงเรี ย น
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เกิด
ความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนทีม่ ีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอปุ กรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครู
มีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รบั ความรู้
กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม
หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน
และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตำบลก่อน
และปี งบประมาณ 2563 พั ฒ นาไปสู่ โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ กษา ระดั บอำเภอ โรงเรียนพื้ นที่ พิ เศษ (Stand Alone)
ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริงโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมายนโยบายจาก
นายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้
บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต ได้ รั บ มอบหมายนโยบายจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
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ประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนคุ ณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุ ณธรรม
มีความโปร่งใสในการดำเนิน งานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ
และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูน ย์รวมการศึกษาที่มีคุณ ภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน อย่างมั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืน
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิ ดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจั ดการเรียนการสอน สร้างคลั ง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
2.3 เพื่ อ สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาและลดความเหลื่ อ มล้ ำ ทางการศึ ก ษา ให้ กั บ เยาวชน
ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
2.4 เพื่ อให้ นั กเรี ย น มี ก ารพั ฒ น าด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า (Intelligence Quotient) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มี ทั ศ นคติ (Attitude) มี พั ฒ นาการด้ านร่ างกายสมวั ย (Physical) และ
มีพัฒ นาทักษะชีวิตตามกระบวนการลู กเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุ ณลั กษณะตามโรงเรียนสุจริต
มีคุณธรรมอัตลั กษณ์ ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อปลู กฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)
สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่าง
มัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ
โดยใช้ แ นวคิ ด แบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพฐ. โดยนั ก เรี ย นเป็ น คนดี มี วิ นั ย
มี ก ารเรี ย นรู้ แ บบเสมื อ นเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง โดยใช้ ห ลั ก เหตุ แ ละผล หลั ก ภู มิ ปั ญ ญาไทยและศาสตร์ พ ระราชา
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ ระบบและการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษหลั ก พิ สู จ น์ ด้ ว ยหลั ก ตรรกะและคุ ณ ธรรม และหลั ก
ความสอดคล้ อ ง เชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ สั ง คมในการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ตามกระบวนการลู ก เสื อ รวมถึ ง ปฏิ บั ติ
ตามค่านิยม 12 ประการ เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดขี องประเทศชาติ (Moral Quotient)
2.6 เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง เอกชน บ้ า น วั ด /ศาสนสถานอื่ น ๆ รั ฐ และโรงเรี ย น
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยั่งยืน
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 15 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
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คุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน
3. ร้ อยละ 100 ของนั กเรี ยนได้ รับโอกาสและเข้ าถึ งการบริการและสวั สดิ การทางการศึ กษาที่ มี
คุณภาพและเป็นธรรม
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Quotient) มี ทั ศนคติ (Attitude) มี พั ฒ น าการด้ านร่ างกายสมวั ย (Physical) และ
มี พั ฒ นาทั กษะชี วิ ตตามกระบวนการลู กเสื อ ปฏิ บั ติ ตามค่ านิ ยม 12 ประการ มี คุ ณ ลั กษณะตามโรงเรี ยนสุ จริ ต
มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง มัง่ คัง่ และยั่งยืน
5. ร้ อยละ 100 ได้ รั บ ความร่ วมมื อในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นจากทุ กภาคส่ วนทั้ งเอกชน บ้ าน
วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. 1.1 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนประชุมทำ
MOU กับเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต ความร่วมมือหลักและองค์กร
เอกชน 10 องค์กร
1.2 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการจัด
การเรียนรู้ของผู้บริหารและครูของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
15 โรงเรียน
3. นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการดำเนินโครงการตามแผนงาน
- ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียน
- ประชุมคณะกรรมการออกนิเทศ
4. กิ จ กรรมประกวดคั ด เลื อ ก Best Practices โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
ประจำตำบล 15 โรงเรียน จำนวน 5 รางวัล

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน 2563 นางอุมาวรรณ ตะวัน

พฤษภาคม
2563
ครั้งที่ 1 มี.ค.63
ครั้งที่ 2 ก.ย.63
กันยายน 2563
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5. จั ดแสดงผลงาน Best Practices โรงเรียนคุ ณ ภาพประจำตำบล กันยายน 2563 นางอุมาวรรณ ตะวัน
15 โรงเรียน ร่วมกับงานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
กันยายน 2563
5. งบประมาณ จำนวน 147,700 บาท (งบ สพป.ภูเก็ต) ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ตอบแทน

1. 1.1 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
ประชุมทำ MOU กับเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต
1.2 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวน 15 โรงเรียน ค่าใช้จ่ายดังนี้
- อาหารว่าง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 190
บาท จำนวน 2 วัน (70x190x2)
- วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าเอกสาร จำนวน 50 ชุด
- ค่าวิทยากร ชั่งโมงละ 600 บาท วันละ 6 ชั่งโมง จำนวน 2
วัน (600x6x2)
- ค่าที่พัก 2 คืน ๆละ 1,200 บาท (2x1,200)
- ค่าพาหนะ (ตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ)
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารและครูของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 15 โรงเรียน
- อาหารว่าง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 190
บาท จำนวน 2 วัน (60x190x2)
- วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าเอกสาร จำนวน 60 ชุด
- ค่าวิทยากร ชั่งโมงละ 600 บาท วันละ 6 ชั่งโมง จำนวน
2 คน ๆละ 2 วัน (600x6x2x2)
- ค่าที่พัก 2 คืน ๆละ 1,200 บาท (2x1,200)
- ค่าพาหนะ (ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ)

ใช้สอย

วัสดุ

45,000

26,600
3,800
7,200
2,400
5,000
54,600

22,800
10,000
14,400

-

2,400
5,000

-
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

4 นิ เทศ กำกับ ติ ดตาม การดำเนิ น โครงการแผนงานออกตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียน
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือนิเทศและกำหนดการ
ออกนิเทศ (30x190x1)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 วัน ๆ ละ 3 คน ๆ 120 บาท(8x3x120)
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
5. กิจ กรรม ประกวดคั ด เลื อ ก Best Practices โรงเรีย นคุ ณ ภาพ
ประจำตำบล 15 โรงเรีย น จำนวน 5 รางวั ล ประกอบด้ ว ย
กรรมการตัดสิน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน
- ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 5 คนๆละ 600 บาท (5x600)
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 190
บาท (60x190)
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
- ค่าโลห์รางวัล จำนวน 3 อัน
6. จัดแสดงผลงาน Best Practices โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
15 โรงเรียน ร่วมกับงานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
- วัสดุอุปกรณ์
- เข้าเล่มเอกสาร
รวมทั้งสิ้น

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม
10,580

5,700
2,880
2,000
22,400

3,000
11,400
5,000
5,000
-

-

10,000
10,000
2,120

24,600

86,180

2,120

36,920 147,700

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 90 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
- สอบถาม
- สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัด 4.3
ตัวชี้วัด 4.4

การจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย์
ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้แก่ผู้เรียน

ตัวชี้วัด 4.6

สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
งบประมาณ
150,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สร้างความเสมอภาคในการศึกษา ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ทางช่องทีวีได้ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลา ไม่มีข้อจำกัด
ด้านสถานที ่ในการเรีย นรู้ และสนับ สนุน ให้มีก ารเรีย นรู้ต ลอดชีวิต เกิด ขึ้น กับ คนไทยทุก คน จึง ได้พัฒ นาและ
ประยุก ต์ การจัดการเรี ยนการสอนรูป แบบใหม่ NEW DLTV ทั้ งในระบบการถ่ า ยทอดจากโรงเรียนต้ น ทาง และ
โรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณ ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV โดยจะเริ่มดำเนินการปรับรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางไกล ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
เพื่อให้ก ารขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ NEW DLTV ที่ช่วยในการแก้ปัญหา
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้น, ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก, เป็นต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จดั ทำโครงการการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย์
เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนา และขับเคลือ่ น NEW DLTV แก่โรงเรียน ในสังกัดอย่างมีประสิทฺธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วย NEW DLTV ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรงเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ได้จัดการศึกษา NEW DLTV ตามบริบท
2.3 เพือ่ พัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการจัดศึกษาทางไกล NEW DLTV
2.4 เพือ่ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างทั่วถึง
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV จำนวน 6 โรงเรียน
2) โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ทุกโรง จำนวน 43 โรงเรียน
3) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกคน
4) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ โรงเรียนละ 1 คน
5) เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัด สพป.ภูเก็ต
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV จำนวน 6 โรง ได้รับการพัฒนาระบบจัดการเรียน การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
NEW DLTV โรงเรียน
2) โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ทุกโรงเรียนได้นำระบบการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนสอน
3) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถจัดการ
เรียนการสอนทางไกล NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จดั การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทุกคนได้เรียนรู้ผ่านระบบ NEW DLTV
ที่มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม และขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
1. พัฒนาโรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
พ.ย. 2562
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
3. ประชุ ม วางแผนการดำเนิ น โครงการ/ออกแบบและ
–
พั ฒ นาระบบ NEW DLTV / กำหนดปฏิ ทินการปฏิ บัติงาน
ธ.ค. 2562
และดำเนินการตามปฏิทิน
2. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทบทวนบทบาทหน้ า ที่ ข องครู ผู้ ส อน
ปลายทางด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ธ.ค. 2562
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
และ
3. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/จัดทำ
ก.พ. 2563
หลักสูตรการอบรม / กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. อบรมเชิงปฏิบตั ิการครูผู้สอน
3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV
ก.พ. 2563
ส.ค. 2563
4. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
ก.ย. 2563
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5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 150,000 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
หมวดรายจ่าย
ที่
รายการ
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนปลายทางต้นทาง NEW DLTV
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/ออกแบบระบบ NEW DLTV
(ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม15 คน 1วัน X190 บาท)
1.2 จัดซื้อวัสดุ/สื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาระบบ NEW
DLTV ดังนี้
- วั ส ดุ ส ำหรั บ ใช้ ง านระบบ NEW DLTV เช่ น ฮาร์ ด ดิ ส ก์ SSD,
ฮาร์ดดิสก์พกพา, หม้อแปลงไฟฟ้า, สายสัญญาณ VGA, สายสัญญาณ
HDMI , ชุดหูฟัง ไร้สาย(บูทูธ) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับนักเรียน
, สายสั ญ ญาณ UTP, หั ว RJ45, สื่ ออุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการดำเนิ น งาน
NEW DLTV เป็นต้น
1.3 ค่าพาหนะ (ค่าเรือโดยสารโรงเรียนเกาะโหลน,โรงเรียนบ้านเกาะ
นาคา และโรงเรียนเกาะมะพร้าว) โรงเรียนละ 2 วัน
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัตงิ านพัฒนา/ติดตั้งระบบ NEW DLTV
3 คน 12 วัน(3คน X 120บ. X 12วัน)

ใช้สอย

วัสดุ

2,850

2,850

90,000 90,000

5,000

5,000

4,320

2 กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทบทวนบทบาทหน้ า ที่ ข องครู ผู้ ส อน
ปลายทางด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV แบ่งเป็น
2 กลุ่ ม (โรงเรีย นขนาดเล็ ก 6 โรงเรีย น และขนาดกลาง+ใหญ่ 43
โรงเรียน)
2.1 ประชุมเตรียมการคณะทำงาน
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน10 คนX190บX 1 วัน

4,320

1,900

1,900

7,600
2,800
3,000

7,600
2,800
3,600
3,000
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กลุ่ม ที่ 1 นำครูผู้ส อนโรงเรีย นขนาดเล็ก ทุ กคนศึกษาดู งานโรงเรีย น
ปลายทางต้นแบบด้าน NEW DLTV (โรงเรียนบ้านเกาะนาคา)
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม(40คนX190บาทX1วัน)
- ค่าพาหนะเรือโดยสารท่าเรืออ่าวปอ-เกาะนาคา
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 วัน
- ค่าสื่ออุปกรณ์/วัสดุฝึก

3,600

แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดรายจ่าย
ที่

รายการ

ค่า
ตอบแทน

กลุ่ม ที่ 2 จัดเวที แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การจั ดการเรีย นการสอน NEW
DLTV สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 43 โรง แบ่ง
ได้เป็น 3 อำเภอ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้ครูผู้สอนที่ดูแล NEW DLTV
ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง
- ค่ า อาหารกลางวั น , อาหารว่ า ง และเครื่อ งดื่ ม คณะทำงานและ
ครูผู้สอน 60 คน 1 วัน (60X190X1)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน
- ค่าสื่ออุปกรณ์/วัสดุฝึก
3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน NEW DLTV
- สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
- จัดทำรูปเล่มรายงาน (จัดซื้อวัสดุทำรายงาน)
รวม

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV จำนวน 6
โรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเที ย ม NEW DLTV อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น ๆ ได้
2. โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 43
โรงเรียน มี ก ารจัด การเรี ยนการสอนทางไกล NEW
DLTV ตามบริบทของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ NEW DLTV ที่มปี ระสิทธิภาพ (ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงขึน้ อย่างน้อย 5
เปอร์เซ็นต์)

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

11,400

รวม

11,400

10,800
5,000

10,800
5,000

1,730
1,730
18,720 31,550 99,730 150,000

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
- นิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศติดตาม
- ตอบแบบสอบถาม
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- นิเทศ ติดตาม
- ตอบแบบสอบถาม

- แบบนิเทศติดตาม
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- นิเทศ ติดตาม

- แบบนิเทศ ติดตาม

- ทำข้อสอบกลาง
- ข้อสอบกลาง
- ทำข้อสอบ O-NET / ผล - ข้อสอบ O-NET
การทำข้อสอบ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV จำนวน 6 โรง มีระบบจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม NEW DLTV ที่มปี ระสิทธิภาพ
7.2 โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 43 โรง มีระบบการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV
ตามบริบทโรงเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
7.3 ครู ผู้ ส อนตามกลุ่ ม เป้ า หมายมี ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกล NEW DLTV ที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามวัย
7.4 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างทัว่ ถึง
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่หอ้ งเรียนและครูคอมมืออาชีพ
ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการใหม่
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
120,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมานั้นนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 6.18 แถลงไว้วา่ ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า
การบริการ รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนจนกลายเป็นระบบดิจิทัล ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
รองรับและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้น การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการ
ของภาครัฐ ตลอดจนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้กับโรงเรียน เพื่ อใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจาก โรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรที่ มี
ทักษะความชำนาญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการใช้ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนไม่สามารถกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกห้องเรียน ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับโรงเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้
การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของโรงเรียนให้มี ทักษะความรู้ความสามารถในการดำเนินการ
ติดตัง้ และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสู่ห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ครูผู้สอน
และนักเรียนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสู่ห้องเรียนทุกห้องภายสารสนเทศระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่
ทีม่ ีประสิทธิภาพตอบโจทย์การใช้งานจากทุกฝ่ายงานทีเ่ กี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มที กั ษะในการออกแบบ, พัฒนา, ติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาในการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอร์เน็ตสู่ทุกห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1) ห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนในสังกัด
2) ครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีของโรงเรียน
3) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของห้ องเรียนมี ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว สูงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ มี
คุณภาพ
2) ร้อยละ 90 ของครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีของโรงเรียนมีทักษะในการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
3) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 49 โรงเรียน มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตไปใช้งานสู่ห้องเรียน
4. กิจกรรม และขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอน
ระยะเวลาดำเนินการ
1. กิจ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการซ่ อมบำรุง ติ ด ตั้ ง และพั ฒ นา

ผู้รับผิดชอบ

ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต
ความเร็วสูงสู่ห้องเรียนให้กับครูที่รบั ผิดชอบงานด้านไอซีที
ธ.ค. 2562
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
- แต่งตั้งคณะทำงาน
–
กลุม่ นิเทศฯ + กลุม่ ไอซีที
- ประชุมเตรียมการคณะทำงาน
ก.พ. 2563
- ประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ ICT ทุกโรงเรียน
- จัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรับการประชุมปฏิบตั ิการ
- ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ ก.พ. และ ส.ค. 2563 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอซีทีภายในโรงเรียน

3. กิจกรรมสรุปงานเพื่อพัฒนาในปีถัดไป
4. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
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5. งบประมาณ งบดำเนิ น งาน งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ จำนวน 120,000 บาท ทุ ก รายการถั่ ว จ่ า ยกั น ได้ ซึ่ ง มี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
หมวดรายจ่าย
ที่

รายการ

1 กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการซ่ อ มบำรุ ง ติ ด ตั้ ง และพั ฒ นาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง สู่
ห้องเรียนให้กับครูที่รับผิดชอบงานด้านไอซีที
1) ประชุมเตรียมการคณะทำงาน
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
(15 คน X 190 บาท X 1วัน)
- จัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรับประชุมปฏิบัติการและมอบให้ครูผู้สอน
ได้น ำไปใช้ในการซ่อมบำรุงและพั ฒ นาระบบไอซีที ในโรงเรีย น
ได้ แ ก่ USB Flash drive, SSD Harddisk, ชุ ด ไขควง,แปรงปั ด
ฝุ่น, อุปกรณ์ระบบเครือข่าย สาย UTP CAT5E,ชุดเข้าหัว เป็นต้น
2) ประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ ICT ทุกโรงเรียน
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
(60 คน X 190 บาท X 2วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน (600 บาท x 6 ช.ม. x 1 วัน)
- ครูผู้สอนนำความรู้ทักษะไปดำเนิน การพัฒนาระบบเครือข่าย
อิ น เตอร์ เน็ ต สู่ ห้ อ งเรี ย น และซ่ อ มบำรุ ง อุ ป กรณ์ ไ อซี ที ภ ายใน
โรงเรียน
2 นิเทศ ติ ดตาม การพั ฒ นาระบบสั ญ ญาณอิน เตอร์เน็ ตและการ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอซีทีภายในโรงเรียน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ(5 คน X 120 บ. X 5 วัน)
- ค่าเรือโดยสารโรงเรียนบนเกาะ
3 สรุปผลการดำเนินงาน
- ประชุ ม สรุ ป งานการพั ฒ นาระบบสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เน็ ต สู่
ห้องเรียนและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอซีที
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม(60คนX190บ.X1 วัน)
4 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
รวม

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

2,850

รวม

2,850

65,000

22,800

65,000

22,800

10,800

10,800

3,000
2,000

3,000
2,000

11,400

11,400

2,150
13,800

39,050

2,150

67,150 120,000
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6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่สามารถ
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสู่ห้องเรียน
2. ครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีมีทักษะความชำนาญ
ในการพัฒนา ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบไอซีที
และระบบอินเตอร์เน็ต
3. นักเรียนมีอุปกรณ์ไอซีทีและระบบอินเตอร์เน็ตที่
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้

- นิเทศ ติดตาม สภาพจริง
- รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบรายงาน

- นิเทศ ติดตาม สภาพจริง
- รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบรายงาน

- ทำแบบประเมิน

- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์ไอซีทีพร้อมใช้งานและมีระบบเครือข่ายที่สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีมีทักษะความชำนาญในการพัฒนา, ติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาระบบไอซีที
และระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.5
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
สถานศึกษาได้รบั การพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
โครงการใหม่
นางกัลยกร กาชัย
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
67,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปั จ จุ บั น ที่ เน้ น การมี ส่ วนร่ว มในการจัด การด้า นการศึก ษา เพราะการศึก ษาที่ ดี ต้อ งเป็ น
การศึกษาเพื่อชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนกำหนดการศึกษา เช่น ร่วมกำหนดหลักสูตรการศึกษา ร่วมดูแล การบริหาร
โรงเรียน ร่วมกำกับดูแล หากความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนดำเนินไปด้วยดี จะสามารถร่วมกันพั ฒนาชุมชน
และสังคมได้ในที่สุด ที่ผ่านมาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันในหลายลักษณะ เริ่มต้นที่ความสัมพันธ์แบบไม่
เป็นทางการมีข้อจำกัดที่ชุมชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นทางการศึกษาได้ อย่างแท้จริง
จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็ นคณะกรรมการโรงเรี ยน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานในปั จจุ บัน ที่มีการกำหนด
สัดส่วนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามบทบาทด้านการบริหารโรงเรียนในรู ปคณะกรรมการเป็นเรื่องใหม่
ดั ง นั้ น จึ งจำเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการบริ ห ารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้พัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มบี ทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา
2.3 เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การบริหารและการจัดการภายใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 120 คน จำนวน 1 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนมีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการศึกษา
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4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
การดำเนินงาน
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดการจัดประชุม
พฤศจิกายน – ธันวาคม นางกัลยกร กาชัย
คณะกรรมการสถานศึกษา
2562
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษา
มีนาคม – กรกฎาคม 2563 นางกัลยกร กาชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
และศึกษาดูงานกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็ง
3 สรุปรายงานผลการดำเนินการ
สิงหาคม 2563
นางกัลยกร กาชัย
5. งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 67,000 บาท ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้
งบประมาณ ดังนี้
งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
ค่า
ค่า
ค่า
รวม
ตอบแทน

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน20 คนx190บาทx1วัน
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้มแข็ง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ อาหารกลางวัน120คนx190บาท1วัน
- ค่าวิทยากร 3 คน x 600 x 6 ชม.
- ค่าพาหนะ จำนวน 120 คน x 200 บาท
- ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
รวม

ใช้สอย

วัสดุ

3,800

3,800

22,800

5,600

22,800
10,800
24,000
5,600

10,800 50,600 5,600

67,000

10,800
24,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้อยละคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

วิธีการประเมิน
ติดตาม/ประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของสถานศึกษา
7.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา
7.3 มีความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
นโยบายที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.7
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
โครงการใหม่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล)
พฤษภาคม – กันยายน 2563
12,500 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานได้ต ระหนัก ถึงความสำคัญ และความจำเป็ น
ในการดูแลช่ว ยเหลือ นักเรีย นให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งที่จะพั ฒนานักเรียนทุกระดับ
ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ เช่น ปั ญหายาเสพติด ปัญหา
การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย เรี ย น ปั ญ หาการใช้ ค วามรุ น แรงฯ ฯลฯ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก และเยาวชน และใน
ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาด
การส่งเสริมสนับสนุนที่เหมาะสม ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู กำพร้า ส่งผลให้ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือมีความรู้
ความสามารถทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ฯลฯ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมในด้านที่มี
ความถนัด ขาดโอกาสในการพัฒนา เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ส ถานศึกษาจะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นระบบ มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน มีการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ให้การช่วยเหลือ ส่งต่อที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำเป็นต้องพัฒ นาและเร่งรัดการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนในด้านต่าง ๆ จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด พั ฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ได้มาตรฐาน
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
- ประเมินโรงเรียนเพือ่ รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรีย นสามารถพัฒ นาการดำเนิน งานระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย นอย่า งต่อ เนื่ อ ง
และได้มาตรฐาน
- โรงเรียนในสังกัด มีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีคุณภาพ ทำให้
การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
มิถุนายน 2563

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.สุจติ รา วงศ์ทวีพิทยากุล
1 ประเมินโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2 สรุปผลการดำเนินงาน
กันยายน 2563
5. งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 12,500 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1

กิจกรรมประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 15 รางวัล
- ค่าเบี้ยเลีย้ งกรรมการประเมิน 7 คน x 120 บาท x 5 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน 7 คนx35 บาทx 2 ครั้ง
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ

ใช้สอย

วัสดุ

12,500
4,500
4,200
490
700
2,610
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการติดตามผล
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทั่วถึงทุกโรง
2. โรงเรียนทุกแห่งสามารถพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้มาตรฐาน

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ติดตามการดำเนินงาน - แบบสรุปรายงาน
- แบบประเมินผล
- ติดตาม ประเมินผล

- แบบประเมินผล

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน
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นโยบายที่ 5
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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โครงการ
นโยบายที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 5.1
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและ
การนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
โครงการใหม่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางกัลยกร กาชัย)
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
140,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพในปั จจุบัน ปัญ หาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้อง
และการขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จำกัด จึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรค
ปัญหา ดังนั้น การให้การศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตและ
การบริโภคเป็ น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อมจะเป็น แนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ต่ อสาธารณชนทั่ว ไป และเปิดกว้างการรั บรู้ ในการพั ฒ นาสู่ เมืองที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้างคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ดี ลดมลพิษ ขยะมูล ฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถู กต้ องและ
นำไปใช้ประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ผู้เรียนและสถานศึกษามีองค์ความรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน และครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
โรงเรียนละ 21 คน จำนวน 49 โรงเรียน
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3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และ
สื่อทาง Multimedia โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 49 คน
3.1.3 ครู และนักเรียน ของโรงเรียนในเครือข่าย 8 เครือข่าย ๆ ละ จำนวน 1 โรงเรียน ๆ
ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน
3.2.2 สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรม และขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
การดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักเรียนและศึกษาดู
งานแหล่งรู้หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
กรกฎาคม-กันยายน
2563

ผู้รับผิดชอบ
นางกัลยกร กาชัย

กิจกรรมที่ 2
1. จัดทำคู่มือโครงการฯ และสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ
QR Code และสื่อทางMultimedia
2. ประชุมครูครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อ
นวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อทาง
Multimedia
กิจกรรมที่ 3
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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5. งบประมาณ งบแลกเป้า สพฐ. จำนวน 140,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที่ 1
1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูแ้ ก่ นักเรียนแกนนำ และ
ศึกษาดูงานแหล่งรูห้ น่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน(70 คนX190บาทX1 วัน )
- ค่าเหมารถ (จำนวน 1 คัน)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้ (จำนวน 1 คัน)
- ค่าวิทยากร (6 ชม. X 600 บาท X 5 คน)
- ค่าวัสดุ
- สรุปผลรายงานผล
รวม
กิจกรรมที่ 2
1. จัดทำคู่มือโครงการฯ และสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR
Code และสื่อทางMultimedia
- ประชุมครูครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อ
นวัตกรรมในรูปแบบ
- ค่าอาหารว่าง เครือ่ งดื่ม และอาหารกลางวัน
(60 คน X190 บาท X 1 วัน )
- ค่าวัสดุ
- สรุปผลรายงานผล
รวม
กิจกรรมที่ 3
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องโรงเรียนทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน(100คนX190บาทX1 วัน )
- ค่าวัสดุ
- ค่าพาหนะ (จำนวน 8 โรง)
- สรุปผลรายงานผล
รวม
รวมทัง้ สิ้น (1+2+3)

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ตอบแทน
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

13,300
14,000
1,300
18,000
7,400
18,000

28,600

7,400

54,000

28,600

11,400
28,600
40,000

11,400

11,400

28,600

19,000
11,000
16,000

18,000

35,000
75,000

11,000
47,000
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6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน
2. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียน
และชุมชน
3. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการเรื่อง
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกีย่ วข้อง

ติดตาม/ประเมินผล

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน
7.2 สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและ
มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
7.3 สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทัง้ สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
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โครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6.1
สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ (นางรานี เครือสมบัต,ิ นางนิชฎา ซิมอาจิน, นางเสริมศรี พรหมตรัง)
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
งบประมาณ
300,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการภารกิจ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี รองรับการประเมินผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560, การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมถึงเป็นการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มีส่วนร่ วม
ในการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ สร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2560 และรับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด
2.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด
2.3 เพื่อมอบนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 เชิงปริมาณ
- ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ จำนวน 40 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบทุกคนสามารถดำเนินการได้ตามประเด็นการพิจารณาที่กำหนดในมาตรฐานสำนักงาน
และรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันเวลา
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กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.1 เชิงปริมาณ
- ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผูร้ ับผิดชอบ จำนวน 30 คน
2.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้รั บผิ ดชอบทุ กคนสามารถดำเนิ นการได้ ตามองค์ ประกอบ ตั วชี้ วัดของการประเมิ นส่ วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เสร็จทันและรายงานผลได้ตามเวลาที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติ
ด้วยกระบวนการ PLC
3.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารการศึกษา/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่ม-หน่วย/ศน./นวก.
รวม 80 คน
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครัง้
- ทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต
รวม 13 คน
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ รวม 52 สัปดาห์
- ประธานเครือข่าย/ผอ.รร.อนุบาลภูเก็ต
รวม 10 คน
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
- บุคลากรใน สพป.
รวม 65 คน
ปีละ 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารการศึกษา/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่ม-หน่วย/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา รับทราบ
นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต/ประธานเครือข่ายสถานศึกษา รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และสามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนองตอบนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในสำนักงาน รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมภาคภูมิใจ และเป็น
ผู้ปฏิบัตทิ ี่สามารถดำเนินงานโดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 นางรานี เครือสมบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
พ.ค. 63
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ
มิ.ย. 63
3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร
ก.ค. - ส.ค.63
4 รายงานผลการดำเนินงาน/รับการประเมิน
ก.ย.63
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
นางรานี เครือสมบัติ
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
มี.ค. 63
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดผู้รบั ผิดชอบ
มี.ค. 63
3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร
เม.ย.-ส.ค.63
4 รายงานผลการดำเนินงาน (เป็นรอบรายไตรมาส) และสรุปผล
ก.ย.63
นางนิชฎา ซิมอาจิน
กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน
นางเสริมศรี พรหมตรัง
สำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PLC
1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
ต.ค.62
2 จัดประชุมสัมมนา
ต.ค.62-ก.ย.63
3 สรุปรายงานผล
ต.ค.63
5. งบประมาณ งบดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 300,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

รวม
ค่า
วัสดุ

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพร้อมเข้าเล่ม
- 6,000
-คู่มือมาตรฐานสำนักงานฯ
(40 เล่ม X 150 บาท X 1 ครั้ง)
2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบฯ
7,600
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คน X 190 บาท X 1 ครั้ง)
3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/
จัดเก็บเอกสาร
4 สรุปรายงานผล
- 1,400
รวม
- 7,600 7,400
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

รวม
ค่า
วัสดุ

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพร้อมเข้าเล่ม
3,900
3,900
-คูม่ ือการประเมินส่วนราชการฯ
(30 เล่ม X 130 บาท)
2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบฯ
5,700
5,700
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน X 190 บาท)
3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/เอกสาร
4 สรุปรายงานผล
400
400
รวม
5,700
4,300 10,000
กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ PLC
1 จัดทำปฏิทนิ การดำเนินงาน
2 จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1) ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผอ.กลุ่ม-หน่วย/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
182,400
182,400
จำนวน 80 คน X 190 บาท X 12 ครั้ง
-ค่าเอกสารการประชุม 80 ชุด X 50 บาท X 12 ครั้ง
48,000 48,000
2) ประชุมทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 15 คนX35บาทX52 ครั้ง
27,300
27,300
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม10คนX35บาทX12 ครั้ง
4,200
4,200
3) ประชุมบุคลากรในสำนักงาน
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 65 คน X 190 บาท X 1 ครัง้
12,350
12,350
3 สรุปและรายงานผล
750
รวม

-

226,250

48,750
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6. การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครือ่ งมือ
เชิงปริมาณ
การรายงาน
แบบรายงาน
-จำนวนตัวชี้วัดที่รายงาน
เชิงคุณภาพ
การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน
-ระดับคะแนน (ดีขนึ้ ไป)
(อยู่ในคูม่ ือ)
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครือ่ งมือ
เชิงปริมาณ
การรายงาน
แบบรายงาน
-จำนวนตัวชี้วัดทีร่ ายงาน
เชิงคุณภาพ
การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน
-ระดับคะแนน (ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน)
(อยู่ในคูม่ ือ)
กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ด้วยกระบวนการ PLC
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการประเมิน
แบบประเมิน

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา บรรลุเป้าหมายในระดับดีขึ้นไป
7.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน
7.3 ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานเครือข่าย/ผอ.กลุ่ม-หน่วย/บุคลากรทางการศึกษารับทราบ
เข้าใจนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัตไิ ด้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.2

:

ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

โรงเรียนคูพ่ ัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
โครงการต่อเนื่อง
นางสุพิชชา ฐิตวังโส
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
53,060 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รฐั มนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญหลายประการ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่ ความสำเร็จ โดยเฉพาะผู้ อำนวยการสถานศึก ษาถือได้ว่าเป็น Key Success Factor เพราะเป็น
จุด เชื ่อ มของนโยบายกับ การปฏิบ ัต ิที ่ ใ กล้ช ิด กับ ผู ้เ รีย นมากที ่ส ุด และนโยบาย สำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 “นโยบายที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ”
ฉะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้
จัดทำโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพให้ผู้บ ริห ารสถานศึกษาที่ ได้รับ การแต่งตั้งใหม่ ได้มีป ระสบการณ์ แนวคิด และนำแบบอย่า ง
วิธีปฏิบัติที่ดีจากสถานศึกษาคู่พัฒ นา มาเป็นแบบปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาของ
ตนเองให้ประสบผลสำเร็จ
2. วัตถุประสงค์
1) เพือ่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติระหว่างสถานศึกษาในบริบททีแ่ ตกต่างกัน
2) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการเทียบเคียงและร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาระหว่างโรงเรียนคู่พัฒนาตาม
5 นโยบาย สพฐ.
2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาคู่พัฒนา
3) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1) เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 22 คน
3.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จำนวน 6 คน
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3.2) เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 22 คน มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถ
นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ
ที่
1
2

3
4
5
6
7

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
จัดประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจเส้นทางศึกษาดูงาน 1 - 15 ธันวาคม นางสุพชิ ชา ฐิตวังโส
2562
จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติ
19 – 20 ธันวาคม
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ สังกัด
2562
สพป.ภูเก็ต และ สพป.ระนอง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นสถานศึกษา
19 – 20 ธันวาคม
คูพ่ ัฒนา ตาม 5 นโยบาย สพฐ.
2562
ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง
19 -20 ธันวาคม
2562
จัดทำเอกสารประชุมสะท้อนประสบการณ์ ถอดบทเรียน
19 – 20 ธันวาคม
2562
นำบทเรียนสู่แนวปฏิบัติในสถานศึกษาจริง
มกราคม –
กันยายน 2563
นิเทศ ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
มกราคม –
กันยายน 2563

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 53,060.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)
งบประมาณ
ค่า
ค่า
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ตอบแทน

1 ประชุมเตรียมความพร้อม/สำรวจเส้นทางดูงาน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 32คนๆละ155 บาท
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ไป – กลับ กิโลเมตรละ 4 บาท
ประมาณ 600 กิโลเมตร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วันๆ ละ240 บาท 4 คน

ใช้สอย

วัสดุ

4,960
2,400

4,960
2,400

1,920

1,920
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

2 ศึกษาดูงานพื้นที่จริง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 32 คน
- ค่าที่พัก 17 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 1 คืน
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท เดินทางไปศึกษาดู
งานโดยใช้รถยนต์ส่วน 1 คัน ไป – กลับ
3 ประชุมสะท้อนประสบการณ์ และถอดบทเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 32 คน ๆ ละ 35 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
4 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกให้กับสถานที่ศึกษาดูงาน
จำนวน 3 ชิ้น ละ ๆ 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตัง้ ใหม่
สังกัด สพป.ภูเก็ต ทั้ง 22 คน สามารถนำความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ และสามารถขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา
ของตนเองได้ประสบความสำเร็จ

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

15,360
20,400

15,360
20,400

2,400

2,400

1,120
1,500
3,000

1,120
1,500
3,000

51,560 1,500

53,060

วิธีการประเมิน
ถอดบทเรียนของแต่ละคน

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ไ ด้รับ การแต่งใหม่ ทั้ง 22 คน มีศัก ยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่า ง
มีป ระสิทธิภ าพ และนำแบบอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีจากสถานศึกษาคู่พัฒ นา มาเป็นแบบปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ใน
การขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาของตนเองให้ประสบผลสำเร็จ
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.2

:

ลักษณะงาน/โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
โครงการต่อเนื่อง
นางสุพิชชา ฐิตวังโส
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
38,760 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการอบรมพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน
เนื่องจากในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในระยะ 1 ปี จะต้องมีคณะกรรมการ
การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน (Evaluation Team) และคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
(Coaching Team) ฉะนั้น เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการศึกษาบริบทของโรงเรียน
2. เพือ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
3.1 การบริหารงานวิชาการ
3.2 การบริหารงานงบประมาณ
3.3 การบริหารงานบุคคล
3.4 การบริหารงานทั่วไป
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 22 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 22 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
มีความรู้ มีความเป็น ผู้นำ และสามารถพาผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับ สนุนการจัด
การศึ กษาได้ สามารถจั ด ทำแผนพั ฒ นาสถานศึกษาได้ ครอบคลุ ม ภารกิจ ในทุ กด้ าน และสอดคล้องกับ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 กำหนดปฏิทินการออกเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ
4.2 แจ้งกำหนดการให้โรงเรียนทราบ
4.3 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารตามตัวชี้วัด ที่ สพฐ.กำหนด เพื่อการประเมิน
4.4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามปฏิทินที่กำหนด
ครั้งที่ 2

โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านฉลอง
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรเี ขต
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านบางทอง
โรงเรียนแหลมพันวา
โรงเรียนบ้านลิพอน
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง
โรงเรียนท่าฉัตรไชย
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
โรงเรียนบ้านบางโรง
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
โรงเรียนบ้านสาคู
โรงเรียนบ้านไม้ขาว
โรงเรียนบ้านพรุจำปา
โรงเรียนบ้านแหลมทราย
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
เกาะมะพร้าว
บ้านคอเอน

ระยะเวลาดำเนินงาน
คณะกรรมการทีป่ รึกษา
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล

มีนาคม - กันยายน 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียน

พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563

ที่

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านม่าหนิก
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 38,760 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1 ประชุมซักซ้อม แนะนำ และทำความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อ
การประเมินฯตามภารกิจทั้ง 4 ด้านและองค์ประกอบตัวชี้วัด
ที่ สพฐ.กำหนด
-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 190 บาท
2 ออกติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ โรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง13 วันๆละ120 บาท 8 คน
3 ศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผูบ้ ริหารสถานศึกษาใหม่ 1วันๆละ 120 บาท 22 คน
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
4
สถานศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและเจ้าหน้าที่
จำนวน 4 วัน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 10 คน (ครั้งที่ 2)
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 4 คน (ครั้งที่ 1และ2)
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ จำนวน 3 คณะ
คณะละ 4 วัน (รถยนต์ส่วนตัว 3 คัน)
5 ประชุมชี้แจง และ สรุปผลของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
-คณะกรรมการประเมิน/เจ้าหน้าที่ 1 วันๆ ละ 190 บาท 20 คน
-ผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ ด้รับแต่งตั้งใหม่ 1 วันๆละ 190 บาท22 คน
6 ค่าถ่ายเอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ใช้สอย

วัสดุ

5,700

5,700

12,480

12,480

2,640

2,640

4,800
960

4,800
960

3,200

3,200

3,800
4,180

3,800
4,180
1,000
38,760

37,760

1,000
1,000

6. การประเมินผลโครงการ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่ งตั้งใหม่ ผ่านการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด อย่างน้อยร้อยละ 70
(ระดับดีขึ้นไป) ทั้ง 22 คน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาที่ ได้รับ การแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 22 คน มีความรู้และเข้าใจบริบทของโรงเรียน
เป็นอย่างดี สามารถจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาได้ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ ฐาน
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.2

ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าทีส่ นับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ และศึกษานิเทศก์ทุกคน)
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
296,600 บาท

1.หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
กำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 การศึกษามีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพือ่ การแข่งขันและ
ยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเท
กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศ
ไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และ แรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คน
ไทยมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทัง้ ในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ หลักการสําคัญของการนิเทศ คือ ความทั่วถึงความต่อเนื่อง
และนิ เทศอย่ างมีคุ ณ ภาพโดยคาดหวังว่ าโรงเรียนทุกโรงเรีย นได้ รับการพั ฒ นาเต็ มศักยภาพ ครูและบุ คลากร
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการสอนจากการสอนเนื้ อ หาเป็ น การสอน ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ แ ละนั ก เรีย นมี คุ ณ ภาพ
การนิเทศการศึกษา หมายถึ ง การให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น การนิเทศ ติดตาม เป็นกระบวนการทีส่ ำคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
ของครู พัฒนาสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
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อีกทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตาม
โรงเรียนในกลุ่มเครือรับผิดชอบทุกเดือน เพื่อให้โรงเรียนจัดการการเรียนสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ดำเนินการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากความเป็นมาและความสำคัญข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ร่วมกัน
จัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนจำนวน 49 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาในเรื่องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน และอื่นๆ
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วางแผนจัดทำแผนนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. ออกการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนจำนวน 49 โรงเรียน
8 เครื อ ข่ า ย และเครื อ ข่ า ยมั ธ ยม ทุ ก โรงเรี ย นจะ
ได้รับการนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
เดือน
3. สรุป และรายงานผล โครงการ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
พฤศจิกายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ทุกคน

พฤศจิกายน 2562 –
กันยายน 2563

กันยายน 2563
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5.งบประมาณ งบดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 296,600 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน

1. วางแผนจัดทำแผนนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ทำแผนนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 20 คน x190 บาท = 3800 บาท
ประชุมวางแผนกำหนดทิศทางการนิเทศ และจัดทำเครื่องมือ
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 20 คน x190 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์
2. ออกการนิ เ ทศ ติ ด ตาม โรงเรี ย นจำนวน 49 โรงเรี ย น 8
เครือข่าย และเครือข่ายมัธยม ทุกโรงเรียนจะได้รับการนิเทศ
ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกเดือน
ไตรมาสที่ 1 ออกนิเทศติดตามเรื่องการพัฒนาการอ่าน
การเขียน คิดเลขเป็นโครงการอาชีพ ความพร้ อมในการเปิ ด
ภาคเรียน โครงการอาหารกลางวัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 14 คน X 4 วัน x120 บาท
- ค่าพาหนะ คนละ 1500 บาท x 14 คน
ไตรมาสที่ 2-4 ออกนิเทศ ติดตาม พั ฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ภูเก็ต ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10
และพระบรมวงศานุ วงศ์ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 14 คน X เดือนละ 4 วัน x 9 เดือน x120 บาท
- ค่าพาหนะคนละ 1,500 บาท ต่อ เดือนx10เดือนx14 คน
3 สรุป และรายงานผล โครงการ
-ประชุมสรุปการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน20คนx1วันx190 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์
รวม

ใช้สอย

วัสดุ

12,600
3,800

3,800
5,000
277,200

6,720
21,000

60,480
189,000
6,800
3,800
3,000
67,200

221,400

8,000

296,600
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นมี คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในเรื่ อ งตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึ กษาของรั ช กาลที่ 10 และพระบรม
วงศ านุ วงศ์ น โย บ ายข องรั ฐ บ าล น โย บ าย ข อ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และอื่นๆ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

นิเทศ ติดตาม

แบบนิเทศติดตาม

นิเทศ ติดตาม

แบบนิเทศติดตาม

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพการศึกษา
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.2

บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพือ่ ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุม่ อำนวยการ (นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์, นางเสริมศรี พรหมตรัง )
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
งบประมาณ
200,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการภารกิจ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนการดำเนิน งานทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดสภาพภูมิทัศน์ของสำนักงานให้เป็นสำนักงาน
สีเขียว ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานที่เป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับ สภาพภูมิทั ศน์ ของสำนักงานให้ เป็นสำนั กงานสีเขียว ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่
ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 มีการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ ในสำนักงาน
1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสโมสรเพื่อนครูภูเก็ต
1.2 ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร 1 และ 2, บริเวณสโมสรเพื่อนครู
บริเวณบ่อปลา, บริเวณหน้าสำนักงาน และบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.ภูเก็ต
1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนางานอาคารสถานที่ส่วนอื่น ๆ ในสำนักงานฯ
กิจกรรมที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงาน
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ
2.2 ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 5 ส.
จัดกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงานฯ
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3.1 เชิงปริมาณ
1) พื้นที่ใช้สอยในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2) บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศในการทำงาน
ร่มรื่น น่าอยู่ น่าทำงาน ปลอดภัย อย่างยั่งยืน
2) มีการจัดขยะมูลฝอยในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด
3) บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุง รักษา อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

การดำเนินงาน
1 - ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสโมสรเพื่อนครู

ก.พ.-ต.ค.63

นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์

มี.ค.-เม.ย.63

นางเสริมศรี พรหมตรัง

- ปรับสภาพภูมิทัศน์
2 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ
- ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ
3 - จัดกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงานฯ
4. - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ก.พ.-ต.ค.63
มี.ค.-เม.ย.63

นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์

ต.ค.63

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1-3

5. งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม
ค่า
ค่า
ค่า
ที่
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

1 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับสภาพภูมิทัศน์สำนักงาน
1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสโมสรเพื่อนครูภูเก็ต
- ค่าพาหนะลูกจ้างทีมงานฟันเฟือง (7คนx260 บาทx7 วัน)

- 12,740

- 12,740

- ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกจ้างทีมงานฟันเฟือง(7คนx120บาทx7 วัน)

-

-

- ค่าวัสดุ (เนื้อที่ใช้สอย 72 ตรม.)

-

- 30,000 30,000

1.2 ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ ในสำนักงานฯ

-

- 50,000 50,000

20,000

- 60,000 80,000

1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนางานอาคารสถานที่ส่วนอื่น ๆ ใน

5,880

5,880

สำนักงานฯ
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กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่

งบประมาณ

รวม

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

-

12,350

-

12,350

3,600

-

-

3,600

-

-

2,430

2,430

3,000

3,000

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(65 คน X 190 บาท X 1 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร(1 คน X 600 บาท X 6 ช.ม.)
- ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
- ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ
3 จัดกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงานฯ

-

-

-

-

4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

29,480

25,090

รวม

145,430 200,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. บุคลากรในสังกัด และผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมีความพึงพอใจ
ในความสะดวก สะอาด ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับมากขึน้ ไป
2. บุคลากรในสังกัดมีต้นแบบในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิธีการประเมิน
ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 สภาพภูมิทัศน์สวยงาม น่าอยู่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป
7.2 ครูและบุคลากรในสังกัด มีต้นแบบในการดำเนินงานและดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”
สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน”
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.2

ลักษณะงานโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

โรงเรียนคู่พัฒนาสู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สพป.เลย 3
(Benchmarking School and Best Practices)
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้
เป็นหน่วยงานทีท่ ันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพือ่ ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
500,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคการเปลี่ ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัย
เรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ าหมาย มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษอังกฤษและภาษาที่ 3และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่
มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดย
ได้กำหนดนโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้ความสำคัญต่อการ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สถานศึกษาในสังกัดมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการและ
ประสบผลสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและสอดคล้อง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 6 ด้าน อย่างเข้มข้น แต่ด้วยข้อจำกัดที่มักพบเห็นทั่วไปคือ “องค์กรใด องค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้มี
ความเก่งกาจได้ครบทุกเรื่ององค์กรหนึ่งอาจมีความเก่งเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น”ดังนั้นการจัดโอกาสให้องค์กร
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หรือหน่วยงานในสังกัดได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรหน่วยงานอื่น จากประสบการณ์ตรงที่
ตกผลึกแล้วนอกจากจะเป็นการขยายประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติแล้ว ยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรที่จะต้อง
นำมาทุ่มเทช่วยในกระบวนการพัฒนาไปพร้อมด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงให้ความสนใจต่อ
การนำกระบวนการ Bench Marking มาเป็นกลไกสร้างประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษา ได้มีประสบการณ์ได้แนวคิดและแบบอย่างวิธีปฏิบัติ ทีด่ ีจากสถานศึกษาคู่พฒ
ั นา สามารถนำไปเป็น
แบบปฏิบัตปิ ระยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาของตนเองให้บังเกิดความสำเร็จทัง้ ด้านผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบทีส่ อดคล้องตาม 6 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางในการดำเนินชีวิต การพัฒนาความคิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
ทัง้ นี้โดยได้จัดทำเป็นโครงการ “โรงเรียนคูพ่ ัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Benchmarking school and Best Practices)
ขึน้ ในปีงบประมาณ 2563 นี้
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้สอดคล้อง 5 นโยบาย
สพฐ. ที่มีแนวโน้มสู่ความเป็นเลิศ
2) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถานศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน
3) เพื่อจัดทำบัน ทึกข้อตกลงการเทียบเคียงและร่วมมือช่วยเหลือพัฒ นาระหว่างโรงเรียนคู่พัฒ นา
ตาม 5 นโยบาย สพฐ.
4) ศึกษาดูงานสถานศึกษาคู่พัฒนา
5) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาสู่พฒ
ั นา
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1) เชิงปริมาณ
3.1.1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ทเี่ กีย่ วข้อง จำนวน 30 คน
3.1.2) ผู้อำนวยการโรงเรียนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 คน
3.2) เชิงคุณภาพ
3.2.1) ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพที่สูงขึน้
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4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน
1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สอดคล้องตาม 6
นโยบาย สพฐ.
2 ประชุมเตรียมการสร้างข้อตกลง ก่อนเดินทางแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3 จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศระหว่าง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
4 บันทึกข้อตงลงความร่วมมือเป็นสถานศึกษาสู่พัฒนาตาม 6
นโยบาย สพฐ.
5 ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง
6 ประชุมสะท้อนประสบการณ์ ถอดบทเรียน
7 นำบทเรียนสู่การขยายแนวปฏิบัติในสถานศึกษาจริง
8 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการปฏิบัติในสถานศึกษา
9

รวบรวมผลการปฏิบัติจัดทำรายงานนำเสนอระดับนโยบาย

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
พฤศจิกายน ถึง นางมาลัยพร
ธันวาคม 2563 รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
มกราคม 2563
มกราคม 2563

มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม ถึง
กันยายน 2563
มกราคม ถึง
กันยายน 2563
กันยายน 2563

5. งบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม
ค่า
ตอบแทน

1. ประชุมเตรียมการสร้างข้อตกลง ก่อนเดินทาง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็น
ค่าใช้จ่าย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุม ผู้ร่วมเดินทาง
และ คณะทำงาน รวม 80 คนๆ ละ 155 บาท วัน
(155x80)

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

12,400
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งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

2. จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลีย่ นประสบการณ์และวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่าง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ จำนวน 30 คน
คนละ 3,500 บาท (30x3,500)
2.ค่าที่พัก จำนวน 40 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท
จำนวน 3 คืน (40X1,200x3)
3.ค่าอาหาร จำนวน 79 คน คนละ 600 บาทต่อวัน
จำนวน 3 วัน (79X600x3)
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ ละ 50 บาท 6 มื้อ
จำนวน 79 คน (50x6x79)
5.ค่าจ้างเหมารถในการศึกษาดูพื้นที่จริง จังหวัดเลย
จำนวน 8 คัน คันละ 2,200 บาท:วัน 4 วัน
(8x2,200x4)
6.ค่าจัดซื้อของที่ระลึกให้กับสถานที่เยี่ยมศึกษาดูงาน
จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นละ 1,150 บาท
รวม

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ
ขับเคลือ่ นคุณภาพการจัดการศึกษาได้
สอดคล้อง 5 นโยบาย สพฐ. ที่มีแนวโน้มสู่
ความเป็นเลิศ
2.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศระหว่างสถานศึกษาในบริบทที่
แตกต่างกัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

105,000

105,000

144,000

144,000

142,200
23,700

142,200
23,700

70,400

70,400

2,300
500,000

2,300
500,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
1.คัดเลือกจากรายงานผลการปฎิบัติ 1 แบบประเมินรายงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของแต่ ประผลการปฎิบตั ิที่เป็นเลิศ
ละโรงเรียน
(Best Practice)
1. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธปี ฏิบัติทเี่ ป็นเลิศระหว่าง
สถานศึกษาในบริบททีแ่ ตกต่างกัน

วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินการนำเสนอ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้วิธปี ฏิบัติที่
เป็นเลิศระหว่างสถานศึกษา
ในบริบทที่แตกต่างกัน
เครื่องมือทีใ่ ช้
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3.เพื่อจัดทำบั น ทึกข้อตกลงการเทีย บเคียง 1.ลงนามในบันทึกข้อตกลง
และร่ ว มมื อช่ ว ยเห ลื อ พั ฒ น าระหว่ า ง เพือ่ ร่วมมือช่วยเหลือพัฒนา
โรงเรียนคู่พัฒนา ตาม 5 นโยบาย สพฐ.
4.ศึกษาดูงานสถานศึกษาคูพ่ ัฒนา
1.ตรวจสมุดจดบันทึกการศึกษาดู
งาน
5.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือ 1.การทำ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาสู่พัฒนา

1.แบบลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเพื่อร่วมมือ
ช่วยเหลือพัฒนา
1.แบบตรวจสมุดจดบันทึก
การศึกษาดูงาน
1.แบบบันทึกการทำ PLC

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพ และสามารถดึ งศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถนำไปความรู้ไปปรับปรุง
ในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี
3. บุ ค ลากรมี ทั ก ษะและมี แ นวคิ ด สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นาและให้ บ ริ ก ารให้ ที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
4.บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพทีส่ ูงขึ้น
5. มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นหนึ่งได้

โครงการ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนพัฒนาการศึกษา
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นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.2

ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

ขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2563 –2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
ต่อเนื่อง
กลุม่ นโยบายและแผน (นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์)
กันยายน 2562 – กันยายน 2563
267,860 บาท (ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 217,460 บาท ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50,400 บาท

1. หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานเป็นกระบวนการสำคัญในการทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีเผยแพร่แก่สาธารณชนและนำไปสู่กระบวนการวางแผนซึ่งเป็นการกำหนด
ทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุง่ หมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวัง
ให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจน พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้องและมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา
16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎิกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ซ่ึงแผนพัฒนาดังกล่าว
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ
หน่วยงานจะต้องนำแผนพัฒนาทีท่ ันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จึงเป็นส่วนสำคัญใน
การดำเนินงานตามภารกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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จัดทำพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เผยแพร่แก่หน่วยงานและสาธารณชน
2.เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3. เพื่อให้มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จำนวน 30 คน 5 วัน
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 โดยมีผู้รว่ มประชุม
จำนวน 47 คน 3 วัน ประกอบด้วย ทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.ภูเก็ต ผู้บริหาร ร.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
พ.ศ.2563- 2565 จำนวน 80 เล่ม
4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ปรับและทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวน 40 คน 3 ครั้ง 4 วัน
5. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 90 เล่ม
ด้านคุณภาพ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เผยแพร่แก่หน่วยงานและสาธารณชน
2. สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แผนปฏิบัติการใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องความต้องการของพื้นที่และนโยบาย
หน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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4. กิจกรรมการและขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 ประชุมวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2563-2565
3 จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พ.ศ.2563- 2565
4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
5 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ฉบับสมบูรณ์
6 ประชุมปรับและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน

ระยะเวลา
การดำเนินงาน
30 ก.ย.25624 ต.ค.2562

ผู้รับผิดชอบ
นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์

10-12 ต.ค.2562
14-20 ต.ค.2562
16-17 ต.ค.2562
21—25 ต.ค.
2562
มี.ค.2563
มิ.ย.2563

6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายการที่ 1-2 ใช้งบประมาณ ปี 2562
จำนวน 217,460 บาท รายการที่ 3-6 ใช้งบประมาณ ปี2563 จำนวน 50,400 บาท
งบประมาณ
กิจกรรม
1. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน30คนx190บาทx5วัน
2.ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
ขั้นเตรียมการ จัดเตรียมสถานที่ประชุม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนx240บาท x 1วัน-=1,200.-

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

-

28,500
185,960

ค่า
วัสดุ

รวม

- 28,500
3,000 188,960

1,200
2,000

- ค่าพาหนะ 2,000.ขั้นดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.2563-2565
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 47คนx50บาทx5 มื้อ

11,750
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งบประมาณ
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

94,000
56,400
14,850
2,160
3,600

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 47 คนX400บาทX 5มื้อ
- ค่าที่พัก 47คนx600บาทx2คืน
- ค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง3คนx 240บาทx3วัน
- ค่าวิทยากร 6 ชม.x600บาท

3,000

- ค่าวัสดุ
3.จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่

รวม

-

-

8,000

8,000

-

15,200

3,000

18,200

-

-

9,000

9,000

-

15,200

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พ.ศ.2563- 2565
จำนวน 80 เล่มx100 บาท
4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน40คนx190บาทx2วัน
-ค่าวัสดุ
5. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จำนวน 90 เล่มx100 บาท
6. ประชุมปรับและทบทวนแผนปฏิบตั ิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40คนx190บาทx2วัน
รวมทั้งสิ้น
6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ :
1. บุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำรายงานผล การดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร้อยละ 80
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 80 เล่ม

244,860

15,200

23,000

267,860

วิธกี ารประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

ตรวจนับ

บัญชีลงเวลา
แบบตรวจนับ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีเอกสารมี
ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 90 เล่ม
เชิงคุณภาพ :
- สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
มีรายงานผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจเผยแพร่แก่
สาธารณชน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563
สอดคล้องตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือและปัญหา
ความต้องการของหน่วยงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- การตรวจสอบ

- แบบตรวจสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
6.6
6.7
6.8
6.9
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภูเก็ต
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาทุกแห่งและสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
สถานศึกษาทุกแห่งมีขอ้ มูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไป
สู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผน
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการใหม่
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
150,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการนำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่หลากหลายในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา ทัง้ ระบบฐานข้อมูลนักเรียน, ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน, ระบบฐานข้ อมูลบุ คลากร, ผลงานด้านวิ ชาการของครูผู้สอน และข้อมูลพื้น ฐานโรงเรียน เช่น ข้อมู ล
นักเรียนรายบุคคล, ข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล, ข้อมูลบุคลากร, ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน, ข้อมูลงบประมาณ
เป็นต้น โดยระบบฐานข้อมูลข้างต้น สถานศึกษาต้องดำเนินการบันทึก, เพิ่ม, ลบ หรือแก้ไขข้อมูลอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง ซึ่งเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลหลายด้าน เช่น ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (การย้ายเข้า-ย้ายออก
หรือแก้ไขข้อมูล ), การนำเสนอข้อมูล ที่มีอยู่ ไม่ตรงกับรูป แบบความต้องการของผู้ที่เ กี่ย วข้องด้านการศึกษา,
เกิด ความซ้ำซ้อนและถูกต้องของข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีภาระงานเพิ่มขึ้นจากการบันทึกข้อมูลในระบบและ
ยังต้องรายงานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน หรือบุคคลที่เกีย่ วข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างทันที
เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นผนวกกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล Big Data ตามนโยบายของ
รัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA
สพป.ภู เก็ ต โดยนำระบบฐานข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ที่ มี จ ากระบบงานต่ า ง ๆ มาเชื่ อ มโยงให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตลอดจน
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ช่วยลดภาระงานของการติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษา และยังเปิดให้บุคลากร
ที่เกีย่ วข้องทุกภาคฝ่ายได้ใช้ข้อมูลในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่ ที่มปี ระสิทธิภาพตอบโจทย์การใช้
งานจากทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 เพือ่ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้
มีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
1) ครูโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในเขตพื้นทีท่ ุกคน
2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน
3) สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เชิงคุณภาพ
1) ครูโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในเขตพื้นที่ มีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ
2) สถานศึกษาในสังกัด มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีระบบสารสนเทศทางการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอน
1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน (ตัวแทนกลุ่มงานทุกกล่มใน
สพป.ภูเก็ต, ตัวแทนโรงเรียนทีมงาน)
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
2. กิจกรรม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ DIGITAL
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน
- อบรมพัฒนาบุคลากรจัดสร้างสื่อ
3. นิเทศ ติดตาม การจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน
4. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

ธ.ค. 2562
ก.พ.2563

ก.พ. 2563

ก.พ. และ ส.ค. 2563
กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
กลุ่มนิเทศฯ + กลุ่มไอซีที

นางนิชฏา ซิมอาจิน

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
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5. งบประมาณ งบดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 150,000 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
หมวดรายจ่าย
ที่

รายการ

ค่า
ตอบแทน

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- ประชุมเตรียมการคณะทำงาน
ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง+เครื่องดืม่
(15 คน X 190 บ. X 1 วัน)
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต
(ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง+เครื่องดื่ม 70 คน X 190 บ.
X 1 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 600 บาท x 6 ช.ม. x 1 วัน
10,800
- จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำห รั บ ด ำเนิ น งาน ได้ แ ก่ ฮ าร์ ด ดิ ก ส์ ,
หน่ว ยความจำ, การ์ ดแลน, เครื่องขยายสั ญ ญาณเครือข่าย
และวัสดุที่ใช้ในพัฒ นาและปรับ ปรุงระบบจัดเก็บ ข้อมูลของ
ศูนย์ BIG DATA เป็นต้น
2 กิจกรรม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ DIGITAL
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรและวางแผนการพัฒนา

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
70 คน x 190 บาท x 1 วัน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน
600 บาท x 6 ช.ม. x 1 วัน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

2,850

2,850

13,300

13,300

10,800
90,000

90,000

2,950

2,950

13,300

13,300

10,800

10,800

3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
4 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำรายงาน
รวมทั้งสิน้

6,000
21,600

32,400

6,000

96,000 150,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ภูเก็ตมี ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ ที่ส ามารถนำไป
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้

- นิเทศ ติดตาม แบบออนไลน์ - แบบนิเทศ ติดตาม ออนไลน์
-ทำแบบประเมิน
- แบบประเมินออนไลน์
- นิเทศ ติดตาม แบบออนไลน์ - แบบนิเทศ ติดตาม ออนไลน์
- ทำแบบประเมิน
- แบบประเมินออนไลน์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตรงกับการใช้งาน
7.2 บุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีทักษะในการใช้ระบบ
สารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.4

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งใหม่ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพิชชา ฐิตวังโส
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
งบประมาณ
40,920 บาท
1.หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่
ซึ่งมาจากหลากหลายตำแหน่งและสังกัด ทำให้แนวปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบั ติเป็นไปตามระเบียบของราชการ มีความถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการปฏิบัตขิ องผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
2.2 เพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งใหม่ จำนวน 22 โรงเรียน
3.1.2 ผูร้ ักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตหิ น้าที่ ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3.2.2 การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ของสถานศึกษา เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. ดำเนินการประชุมสัมมนา จำนวน 3 วัน
3. สรุปผลการดำเนินงาน
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 40,920.-บาท (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
รวม
1. ประชุมสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินบัญชีพัสดุ งบประมาณ กฎหมายและคดี
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 38 คน ๆ ละ 70 บาท 3 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน 38 คน ๆ ละ 120 บาท 3 วัน
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ 1,200 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 1 วัน ๆละ 3 ชม.ๆ 600
บาท
2. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
10 คน ๆ ละ 155 บาท จำนวน
1 วัน จำนวน 1,860 บาท
รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

14,400

21,660

3,000

39,060

7,980
13,680
3,000
7,200
7,200

1,860

14,400

6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละ 100 ของผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับ
1. วิเคราะห์กรณีศึกษา
ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี และ 2. สอบถาม
การบริหารพัสดุ งานกฎหมายและคดี รวมถึง
การบริหารงบประมาณที่มีอยู่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม.ที่เกีย่ วข้อง

23,520

1,860

3,000

40,920

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบทดสอบ
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7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน และได้รับการแต่งตั้งให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
คำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้องได้ ร้อยละ 90
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และได้รับการแต่งตั้งให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้อง
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรร-มาภิบาล
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
42,580 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เน้นด้านการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โดยมุ้งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนิน งาน โดยให้มีระบบช่วยเหลือ กำกับ ติดตามตรวจสอบ การบริห ารจัดการ
งบประมาณให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ อย่ างจริ งจั งและต่อ เนื่ อ ง เพื่ อให้ มี ป ระสิ ท ธิผ ลการใช้ จ่ายงบประมาณการจั ด
การศึ กษาให้ มีคุ ณ ภาพ เกิ ดความคุ้มค่ า ผู้ ตรวจสอบภายในในฐานะที่ เป็ นเครื่องมื อของสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ ใน
สำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษา ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบด้ านต่าง ๆ ตามความเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการบริหารงานทางการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนด
2.2 เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
2.3 เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.4 เพือ่ ให้ทราบถึงการบริหารงาน สอดคล้องกับภารกิจหลัก เป้าหมาย กลยุทธของหน่วยงาน
2.5 เพื่ อ สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง ว่า มี ค วามเหมาะสม
เพียงพอ
2.6 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือพัฒนาความเข็มแข็งด้านการบริหาร
จัดการทางการเงินของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
- หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100 ตามแผนการตรวจสอบ
3.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และลดความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้น
- สถานศึกษาได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง เกิดประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียนและส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอน
การดำเนินงาน

1 กิจกรรม : การตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1.1) ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS
1.2) ตรวจวิเคราะห์งบการเงิน บัญชี
1.3) ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย
1.4) ตรวจสอบการใช้ จ่ า ยสาธารณู ป โภคตามมาตรการแก้ ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
ขั้นตอนการดำเนินงาน :
- คัดกิจกรรมตามความเสี่ยง
- ประชุมผู้รับผิดชอบในเรื่องทีต่ รวจสอบ
- จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ
- รายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

1-30 เม.ย. 2563
1-30 พ.ค.2563
1-30 ก.ค.2563
1 ม.ค-30 ก.ย.63

2 การตรวจสอบสถานศึกษา
2.1) ตรวจสอบการเงิน บัญชี การควบคุมพัสดุและแผนปฏิบัติ 14 พ.ย.62 –
การของสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง
31 มี.ค. 63
2.2) ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 16 แห่ง
2.3) ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ จากการ 15 ม.ค.-ก.พ.63
ตรวจสอบ จำนวน 22 แห่ง
- คัดเลือกหน่วยรับตรวจและกิจกรรมตามความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุคนธ์ คง
พันธ์

นางสาวสุคนธ์ คง
พันธ์
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน
- ประชุมผู้รับผิดชอบในเรื่องที่ตรวจสอบ
- จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 42,580 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่
1.

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

รวม

3,800

3,800

2.

กิจกรรม ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ
GFMIS
กิจกรรม ตรวจวิเคราะห์งบการเงิน บัญชี

2,000

2,000

3.

กิจกรรม ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย

1,500

1,500

4.

กิจกรรม ตรวจสอบการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง
(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน)

2,400

19,440

5.
6.

กิจกรรม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน
(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน)
กิจกรรม ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน)
รวม

17,040
10,800

10,800

5,040

5,040

32,880

9,700
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ :
– หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :
– ร้อยละ 80 ของหน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติงาน
การเงินบัญชีและพัสดุถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น
- หน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

การตรวจสอบ
การสังเกต
การประเมิน
การตรวจสอบ

กระดาษทำการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมินผล

กระดาษทำการรายงานผล
การตรวจสอบ
แบบประเมินผล

แบบประเมินผล
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output)
หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
7.1 สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย
7.2 สถานศึกษามีผลการประเมินตามเกณฑ์ในระดับดี เพิม่ ขึ้น
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โครงการ
นโยบายที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ลักษณะงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ 2563
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดทุกระดับผ่ารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
ต่อเนื่อง
กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่ม ICT
นางรานี เครือสมบัติ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี และนางสาวลลิดา อาจหาญ
มกราคม – กันยายน 2563
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)**** งบสพฐ.

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี
พันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คน
ไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมิภบาล อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงาน และโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้า งกลไก “ยับ ยั้ง ” และ “สร้า งความตระหนั ก รู้ ” เพื่ อ ป้อ งกัน การทุจ ริ ต
ที ่ก ล่ า วถึง การเสริ ม สร้ า งคุณ ธรรม จริย ธรรม และธรรมภิบ าลในสถานศึ ก ษา ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด
“โรงเรีย นสุจ ริต ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เ ท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ปลูกจิตสำนึ ก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพี ยง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลั กษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตระหนังในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ประเด็น การต่ อต้านการทุจริต และประพฤติมิ ช อบ เพื่อร่ว มสร้างจิต สำนึก และค่ านิยมให้ ทุกภาคส่ วนตื่นตั ว
ละอายต่อการทุ จริตประพฤติ มิชอบทุ กรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตชองประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และชุมชน
2. เพื่ อ ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารการจั ด การของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
3. เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมป้ อ งกั น และยั บ ยั้ งการทุ จริต เชิงรุก สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา และ
สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต มีความรู้ ความสามารถและได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุ ง หรือพัฒ นาในเรื่องคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน

1.

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกัน และปรามปราบการทุจริต

2. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3. กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต

ระยะเวลา
ดำเนินการ

มกราคม กันยายน 25632

ผู้รับผิดชอบ

นางรานี เครือสมบัติ
นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
นางสาวลลิดา อาจหาญ
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5. งบประมาณ จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้
ในการป้องกัน และปรามปราบการทุจริต
กิจกรรมเข้าค่ายเด็กนักเรียน และครู จำนวน 75 คน
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน
(75 คน x 190 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำเอกสาร
1.1 กิจกรรม ป.ป.ช สพฐ.น้อย
1.2 กิจกรรม ป.ป.ช สพฐ. ชุมชน
1.3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0
1.4 กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
1.5 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมือง
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ฯ
(สื่อภาพนยนต์สั้น)
2. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน จำนวน 9 โรงเรียน
(ตัวแทนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายๆ ละ 1 โรงเรียน)
โรงเรียนละ 3,500 บาท เป็น
2.2 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการ
- ค่าเดินทางของคณะกรรมการ
- ค่าเดินทางของคณะกรรมการ
- ค่าเอกสาร/จัดทำรูปเล่ม

ค่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

1

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวม
30,000.-

28,500.1,500.-

50,000.-

31,500.-

18,500.-

งบประมาณ
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ค่า
ตอบแทน

3. กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
3.1 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในกิจกรรมถอด
บทเรียน ผู้บริหารและ ครู จำนวน 50 คน
ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
(75 คน×190 บาท จำนวน 1 วัน)
3.2 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต

ค่า
ใช้สอย

ค่า
วัสดุ

20,000
14,250

5,750

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสู่
มาตรฐานเขตพื้นที่สุจริต
2.ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถปฏิบัติตน/งานได้ตาม
มาตรฐานโครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประเมินสภาพจริง
นิเทศ/ติดตาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน
แบบบันทึกข้อมูล
แบบนิเทศ/ติดตาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริต
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถ
ปฏิบัติตน/งานได้ตามมาตรฐานโครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษา บริหารจัด
การศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลและรายงาน ภายใต้
งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น รายกิจกรรมตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจสู่เป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการบริหาร
งบประมาณ ปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ
1. งบประมาณในส่วนของงบดำเนินงาน(งบประจำ)สำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมายให้ กลุ่ มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกเป็น
2.1 งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม พร้อม
กำหนดกรอบแนวทางการดำเนิ นงานและเป้ าหมายความสำเร็ จที่ ชั ดเจนตามยุ ทธศาสตร์ จุ ดเน้ นของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม กำหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้สำหรับบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานให้
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในระดั บ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาและสถานศึ กษาบริห ารจัด การเพื่ อตอบสนองตั ว ชี้ วัด และ
เป้าหมายคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุดสอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัด
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัดและหน่วยงานอื่นสำหรับบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด หรือตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละรายการให้บริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำหนด
ตามระเบียบที่เกีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
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มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ ต กำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรั ด ติดตาม
การเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะผลักดันการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามปฏิทินการดำเนินงาน
โดยเคร่งครัด และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณภายหลังให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 หากมีความจำเป็น
ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปฏิทินที่กำหนด ให้เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต เป็นกรณี ๆ ไป
การติดตามและรายงานผล
ผู้รับ ผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ ทั้งที่ได้รับงบประมาณจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น กำหนดเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน
ระยะที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน
ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563 เพื่อประมวลผลภาพรวมรายงานผล
การจั ดการศึกษา สั งเคราะห์ ผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒ นางานตลอดจนใช้เป็ นสารสนเทศในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป และเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งเตรียมจัดเก็บข้อมูล
การดำเนิน งาน ผลผลิต และผลลัพ ธ์ รวมทั ้ง Best Practice ตามเป้า หมายตัว ชี ้ว ัด รายนโยบาย เพื ่อ ใช้
ประกอบการติ ดตามผลการขั บเคลื่ อนนโยบายของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งรายงานผลการประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี
พ.ศ.2563
ระดับสถานศึกษา
1. ให้สถานศึกษาทุกโรงจัดทำแผนหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เป็นไปได้เพื่อตอบสนองกลยุทธ์จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำสู่การปฏิบัติ
ตลอดปี ทุกสิ้นปีการศึกษา ตลอดจนถึงการรายงานผลการใช้แผนทุกสิ้นปีการศึกษา
2.ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานที่เป็น Best Practice อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมระบุเป้าหมายแนวทางการดำเนินงาน
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พร้อมรายงานผลผลิต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และจัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับรายงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาหรือที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือจากหน่วยงานภายนอกเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
3. การบริหารงบประมาณ กิจกรรม งานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องดำเนินการและ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
4. สำหรับงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
เนื่องจากเป็นนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
ปัจจัยความสำเร็จ
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อ
การพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจุดเน้น
การพัฒนา
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจร
การพัฒนา PDCA อย่างต่อเนื่อง
3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ
1. ประชุมชี้แจงสื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุน พร้อม
กำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรมและ
จัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้ า งกลไกการขั บ เคลื่ อ นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจำปี
สู่ สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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