คำนำ
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฺฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและเผยแพร่ประชาสั มพันธ์การจัดการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานตามภารกิจ การจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เล่มนี้สมบูรณ์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและผู้สนใจ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สารบัญ
หน้า
 นโยบายที่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน
2. โครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563
3. โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
4. โครงการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา
แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563
5. โครงการคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7. โครงการ English for All of Phuket Primary Educational Service Area Ofiice’ s School
(English for All PK.
8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน ประจำปี 2563
9. โครงการกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
10. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
11. โครงการส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
12. โครงการ พัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน ป.7
13. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ)
14. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดยกระบวนการ Coaching and Mentoring
15. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.ภูเก็ต สู่ครูมืออาชีพ
16. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งลูกเสือ - เนตรนารี
17. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
18. โครงการพัฒนาการสอนของครูภาษาไทยโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
19. โครงการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ประจำปี 2563 - 2565
20. โครงการ“งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
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 นโยบายที่ 4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
21. โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
22. โครงการการจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข
23. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
24. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
25. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
26. โครงการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย์
27. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่หอ้ งเรียนและครูคอมมืออาชีพ
28. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
30. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
31. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
32. โครงการโรงเรียนคูพ่ ัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
33. โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
34. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
35. โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ
36. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สพป.เลย 3
37. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 –2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
38. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภูเก็ต
39. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ด้านการบริหารงบประมาณ
40. โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
41. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
42. โครงการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนากระบวนการวัดประเมินผล
ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562........
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43. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน

51

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562
44. โครงการส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ

54

นโยบายที่ 1
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ

1

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
131,000

สพฐ.
-

จังหวัด
-

อื่นๆ
-

รวม
131,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 1 ด้านการาจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

1

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน

131,000

………-……..

131,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

………-……..

การดำเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุคนธ์ สีนาเคน

4

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
126,000

สพฐ.
-

จังหวัด
-

อื่นๆ
-

รวม
126,000

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

1 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

………-……..

126,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

126,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

………-……..

การดำเนินการ

ไม่ประสงค์จะใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุคนธ์ สีนาเคน

5

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม...............นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา...........................
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
18,150

ที่

สพฐ.
-

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
18,150

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
โครงการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนที่
18,150
4 จัดการเรียนการสอนนิเทศ ติดตาม วิชา
เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ
เบิกใช้แล้ว
ปีงบประมาณ 2563
- บาท

-กิจกรรมดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูที่สอนเพศวิถี
………-……..

………-……..

18,150

ศึกษาของสถานศึกษา
-กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

น.ส.ภิญญาพัชญ์
อิ่มวิเศษ

9

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม...............นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา...........................
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
43,760

ที่

สพฐ.
-

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
43,760

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการ English for All of Phuket
Primary Educational

43,760
บาท

……-……..

……-……..

43,760

ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะติดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

นางสาวทิพวรรณ
วิจิตรวงศ์
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
-

ที่

สพฐ.
211,000

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
211,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 1 ด้านการาจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 211,000
………-……..
ในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.
………-……..

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

211,000 1.กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
2. การบริหารจัดการงานยาเสพติด
3. กิจกรรมรณรงค์เหล้า/บุหรี่
4. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

ผู้รับผิดชอบ

นางสุคนธ์ สีนาเคน
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นโยบายที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยงั ไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)

สพป.ภูเก็ต
257,820

สพฐ.
17,000

แหล่งงบประมาณ
จังหวัด
-

อื่นๆ
-

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
15 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
274,820
43,544
การจัดการศึกษาปฐมวัยสพป.ภูเก็ต
สู่ครูมืออาชีพ
งบประมาณ
ที่ได้รับ

รวม
274,820
ประสงค์ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
231,276

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ในกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ปี
พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมในการประเมินโรงเรียนที่ขอรับ
ตราพระราชทานเรียบร้อนแล้ว ยังคงเหลือกิจกรรมในการนำ
โรงเรียนเข้ารับตราพระราชทาน อีกหนึ่งรายการ
2. กิจกรรมที่นำคณะทำงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ตศึกษา
ดูงานโรงเรียนเกษมพิทยาและโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (กทม.) ยัง
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
- กิจกรรมอื่นๆ ในโครงการนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการและรอ
การอนุมัติงบประมาณในไตรมาส 3 – 4

นางเบญจวรรณ
เต็มเปีย่ ม
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
722,450

ที่

สพฐ.
-

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
722,450

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

722,450

ดำเนินการไตรมาส 4

นางพัทธนันท์
ตันติสิทธิพร

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
722,450
ประจำปี 2563
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
875,250

ที่

สพฐ.
-

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
875,250

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9. โครงการกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
……………… ……………..
……………..
(สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา
2563

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
ไม่ประสงค์

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

.................................
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม.นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ พัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน ป.7
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต

สพฐ.

103,000

-

จังหวัด
-

อื่นๆ
-

รวม
-

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
12 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน
103,000
ห้องเรียน ป.7
งบประมาณ
ที่ได้รับ

ประสงค์ ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
103,000

การดำเนินการ

1ประชุมวางแผนดำเนินงานของคณะนิเทศติดตาม
2.โรงเรียนประชุมวาง
3.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ ฯ
4. คณะทำงานออก นิเทศ ติดตาม
5. สรุปผลการดำเนินงาน
6. จัดหาสื่อการพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับ
โรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน
โครงการกำลังดำเนินการ ข้อ 4 -6 ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นางอำไพวิทย์
จุ่งพิวัฒน์
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม...............นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา...........................
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
สพป.ภูเก็ต


สพฐ.

แหล่งงบประมาณ
จังหวัด

อื่นๆ

รวม

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ประสงค์ใช้ต่อ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
การดำเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3-4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-ก.ย.
นโยบายที่ 3
พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์......................................................................................................................................
-จัดประชุมแลกเปลี่ยน ระดมความคิด การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา O-NET ให้ผู้บริหาร ประธานกลุ่มเครือข่าย
- ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน (Coaching & Mentoring)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
68,300
เพื่อยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ PLC
14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดย
- สร้างห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ (Open Class)

เบิกใช้แล้ว …………….. ……………..
กระบวนการ Coaching and Mentoring
- จัดทำ/มอบเกียรติบัตรชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
9,195 บาท
ครูผสู้ อนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละแต่ละกลุ่มสาระสูงกว่า
ระดับประเทศ และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระสูงกว่า
ระดับประเทศ
งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

นางภูรี ทองย่น
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยงั ไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)

สพป.ภูเก็ต
257,820

สพฐ.
17,000

แหล่งงบประมาณ
จังหวัด
-

อื่นๆ
-

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
15 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
274,820
43,544
การจัดการศึกษาปฐมวัยสพป.ภูเก็ต
สู่ครูมืออาชีพ
งบประมาณ
ที่ได้รับ

รวม
274,820
ประสงค์ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
231,276

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ในกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ปี
พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมในการประเมินโรงเรียนที่ขอรับ
ตราพระราชทานเรียบร้อนแล้ว ยังคงเหลือกิจกรรมในการนำ
โรงเรียนเข้ารับตราพระราชทาน อีกหนึ่งรายการ
2. กิจกรรมที่นำคณะทำงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ตศึกษา
ดูงานโรงเรียนเกษมพิทยาและโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (กทม.) ยัง
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
- กิจกรรมอื่นๆ ในโครงการนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการและรอ
การอนุมัติงบประมาณในไตรมาส 3 – 4

นางเบญจวรรณ
เต็มเปีย่ ม

19

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
179,000

สพฐ.
-

จังหวัด
-

อื่นๆ
-

รวม
179,000

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

16 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งลูกเสือ เนตรนารี

………-……..

………-……..

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

179,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

………-……..

การดำเนินการ

ไม่ประสงค์จะใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุคนธ์ สีนาเคน

20

20

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
19,850

ที่

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายที่ 3
17

สพฐ.
-

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
19,850

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

โครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

19,850

-

-

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
19,850
covid-19 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา...........................
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต

สพฐ.
-

110,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
110,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาการสอนของครูภาษาไทย
โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
18 (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
สู่สถานศึกษา

110,000
บาท

……-……..

……-……..

110,000 บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะติดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

นางล้อมศกุนต์
เอี่ยมทองกุล

22

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
50,000

ที่

สพฐ.
-

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
3.7 โครงการจัดทำแผนพัฒนาครูและ
19
บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต
ประจำปี 2563 - 2565

50,000

รวม (บาท)
50,000

-

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

-

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

50,000

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอน
1.กำลังดำเนินการจัดทำโครงการให้สอดคล้อง
1.นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 2. นางสาวดารณัฐ มณีศรี
ของทรัพยากรมนุษย์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

23

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
1,004,292

สพฐ.
-

จังหวัด
-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

20

3.7 โครงการ “งานวันเกียรติยศ เรา
สร้างเองได้” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

1,004,292

อื่นๆ
-

รวม (บาท)
1,004,292

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
-.

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.

-

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

1,004,292

การดำเนินการ

อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอน
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

ผู้รับผิดชอบ

1.นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล
2. นางสาวดารณัฐ มณีศรี

24

นโยบายที่ 4
ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา

25

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
45,000

ที่

สพฐ.
10,000

จังหวัด
-

โครงการ/กิจกรรม

อื่นๆ
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

รวม
55,000
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
21 โครงการเพิม่ โอกาสและสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

55,000

………-……..

…7,630...

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
47,370……

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการรับนักเรียน
กัลยกร กาชัย
ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.3)
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
71,100

สพฐ.
-

จังหวัด
-

อื่นๆ
-

รวม
71,100

ประสงค์
ใช้ต่อ
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
การดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3-4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-ก.ย.
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
-จัดกิจกรรมแสดงผลงานของผูเ้ รียน (Open House) เพื่อ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นเวทีให้ผู้เรียนได้นำเสนอ
22 โครงการการจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การ
นางพัทธนันท์
ผลงาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นพื้นที่ให้ผเู้ รียนได้แสดง
71,100
49,630
21,470
เรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข
ตันติสิทธิพร
ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกลุม่ บ้านเรียน ชุมชน และสังคม
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

30

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.....................................................................................................................
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
29,100

ที่

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายที่ 4

26

สพฐ.
-

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
29,100

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนปลายทาง
ต้นแบบ NEW DLTV

โครงการการจัดการศึกษาทางไกล

NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย์

29,100

……-……..

……-…..

29,100

.นายสมมาฒย์

กิ จ กรรมแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ทบทวน
อังศุภมงคล.
บทบาทหน้าที่ของครูผ ู้ส อนปลายทาง นางนิชฏา ซิมอาจิน
ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล
NEW DLTV
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม..ไอซีท.ี ....................................................................................................................
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
120,000

ที่

สพฐ.
-

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
120,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุง ติดตั้ง
และพัฒนาระบบคอมพิว เตอร์ และระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง สู่
ห้องเรียนให้กับครูไอซีที

.นายสมมาฒย์
อังศุภมงคล.

นโยบายที่ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

27.

โครงการ.พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสู่หอ้ งเรียนและครูคอมมือ
อาชีพ.

56,450

……-……..

……-…..

56,450.
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สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
67,000

สพฐ.

จังหวัด

อื่นๆ

รวม
67,000

ประสงค์
ใช้ต่อ
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ไตรมาส 3-4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-ก.ย.
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

28

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

67,000

……………..

……………

67,000

การดำเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต และศึกษา
ดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็ง

ผู้รับผิดชอบ

กัลยกร กาชัย
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สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
147,000

ที่

สพฐ.

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ

รวม
147,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

147,000

……………..

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

……………

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
147,000

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ กัลยกร กาชัย
นักเรียนและศึกษาดูงานแหล่งรู้หน่วยงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2
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1. จัดทำคู่มือโครงการฯ และสื่อนวัตกรรมใน
รูปแบบ QR Code และสื่อทางMultimedia
- ประชุมครูครูผรู้ ับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม
จัดทำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และ
สื่อทาง Multimedia
กิจกรรมที่ 3
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

35

33

แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
-

สพฐ.
70,000

จังหวัด
-

อื่นๆ
-

รวม
70,000

ประสงค์
ใช้ต่อ
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
การดำเนินการ
ที่ได้รับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ไตรมาส 3-4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-ก.ย.
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
29 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดำเนินการอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม –
70,000
70,000
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กันยายน 2563
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.สุจติ รา
วงศ์ทวีพิทยากุล

34

นโยบายที่ 5
ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวทิ เี่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2

สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
147,000

สพฐ.
-

จังหวัด
-

อื่นๆ
-

รวม
147,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ประสงค์ใช้ต่อ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3-4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-ก.ย.
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
ที่ได้รับ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
30. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

147,000

……………..

……………

147,000

การดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักเรียนและศึกษาดูงาน
แหล่งรู้หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2
1. จัดทำคู่มือโครงการฯ และสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อ
ทางMultimedia
- ประชุมครูครูผรู้ ับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อนวัตกรรมใน
รูปแบบ QR Code และสื่อทาง Multimedia
กิจกรรมที่ 3
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

กัลยกร กาชัย
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นโยบายที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม.นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งบประมาณโครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
276,600

ที่

สพฐ.
20,000

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
-

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
34 โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น 296,600
15,113
ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,910

ประสงค์ ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
276,577

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.วางแผนจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา
2.ออกการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน
จำนวน 49 โรงเรียน 8 เครือข่าย และ
เครือข่ายมัธยมทุกโรงเรียน
3.สรุป และรายงานผล โครงการ.

นางอำไพวิทย์
จุ่งพิวัฒน์

โครงการกำลังดำเนินการ
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม อำนวยการ
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
สพฐ.
จังหวัด
200,000
-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
200,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (งบ สพป.ภก.)
โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
35
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการบริการ
200,000
อย่างมีคุณภาพ

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

200,000

การดำเนินการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร
สถานที่ ปรับภูมิทัศน์

ผู้รับผิดชอบ

นางนฤมล อ่าวบูรณ
วิวํมน์
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม นโยบายและแผน
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
สพฐ.
จังหวัด
50,400
-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
50,400

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (งบ สพป.ภก.)
37 โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 300,000
38,040
3,732

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2563 –2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.
23,850.20

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการแล้ว
- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับสมบูรณ์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
-ประชุมปรับและทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ รอบ 9 เดือน

นางนางบุญศรี กุลดำรง
วิวัฒน์
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม..ไอซีท.ี ....................................................................................................................
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
150,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

นโยบายที่ 6
38.

สพฐ.
-

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
150,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-

BIG-DATA สพป.ภูเก็ต

150,000

……-……..

……-…..

150,000.

.นายสมมาฒย์
กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
อังศุภมงคล.
นางนิชฏา ซิมอาจิน
DIGITAL
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม/หน่วย หน่วยตรวจสอบภายใน
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
42,580

สพฐ.
-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

40

โครงการ..ตรวจสอบการปฏิบัตติ าม
กฎหมาย และติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

จังหวัด
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

42,580

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.
นโยบายที่ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
42,580

รวม

-

ไตรมาส2
ม.ค.-มี.ค.

42,580

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

อยู่ระหว่างการเบิกงบประมาณบางส่วน และ
ปรับเปลีย่ นแผนการตรวจสอบ เนือ่ งจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)

นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์
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แบบกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่ม อำนวยการ
งบประมาณโครงการ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภูเก็ต
สพฐ.
จังหวัด
150,000
-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

อื่นๆ
-

รวม
150,000

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน

ไตรมาส 1
ไตรมาส2
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (งบ สพฐ.)
41 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความ
150,000
โปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ภูเก็ต

ประสงค์
ใช้ต่อ
ไตรมาส 3-4
เม.ย.-ก.ย.

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

150,000

จัดประชุมและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส

นายธีระพล ดำทอง
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แบบรายงานผลการดำเนินการงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1.ชื่อโครงการ..........ทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนากระบวนการวัดประเมินผล
ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562........
2.ผู้รับผิดชอบ............นางภูรี ทองย่น............................................................................................................................
3.นโยบายที่.....2.....พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ)............................................................................................................
4.ตัวชี้วัดที่.........ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.32.......................................................................................................................
5.งบประมาณ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภก.

สพฐ.


จังหวัด

เบิกจ่ายแล้ว
อื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

-

114,909.20

รวม
114,909.20

6.วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดใช้เครื่องมือและผลิตเครื่องมือมีคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรในการประเมิน และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตร และ
เน้นผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
2. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักสูตรในการ
ประเมิน และนำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
7. การดำเนินการ
1. ประชุมชี้แจงการจัดสอบการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
2. จัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางจากต้นฉบับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2
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8. ผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหารและครูทราบแนวทางการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
2. โรงเรียนในสังกัดมีเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและหลากหลาย มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4,
5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
3. รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานต่อสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ สูงขึ้นอย่างน้อย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และระดับ
ร้อยละ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปี
การศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
ประถมศึกษาภูเก็ต มีเครื่องมือสำหรับเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ ครบทุก
โรงเรียน
10. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินการ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมภูเก็ต ได้รับการ
ประเมินจากโรงเรียน ครอบคลุมทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลากหลาย
ทุกกลุ่มสาระวิชา

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และม.2
ทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมภูเก็ต ได้รับการ
ประเมินจากโรงเรียน ครอบคลุมทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลากหลายทุก
กลุ่มสาระวิชา ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ มีทักษะการ
คิด วิเคราะห์แนวข้อสอบและการหา
คำตอบ

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
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11. การดำเนินการโครงการ ตามระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่กำหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
12. มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการ……………………………………………………………………………………………………………..
สามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
13. ปัญหาและอุปสรรค
งบประมาณที่ได้รับมาในระยะที่ 1 มีจำนวนไม่พอใช้กับจำนวนนักเรียนที่ต้องใช้เครื่องมือทดสอบ สำหรับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
14. แนวทาง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การบริหารจัดการทำเครื่องมือวัดผลโดยใช้ข้อสอบกลางให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้
เพียงพอตามกับนักเรียนในสังกัด ควรจะมีงบประมาณสำรองไว้ใช้จัดทำเครื่องมือทดสอบ เนื่องจากเงินในงวดที่ 2 มา
ในช่วงหลังการปิดภาคเรียนไปแล้ว
15. ภาพประกอบ
ไม่มี

51

แบบรายงานผลการดำเนินการงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1.ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ปีการศึกษา 2562
2.ผู้รับผิดชอบ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
3.นโยบายที่ นโยบายที่ 3 การพัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
4.ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
5.งบประมาณ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภก.

สพฐ.
69,410.-

จังหวัด

เบิกจ่ายแล้ว
อื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

70,217.-

รวม
70,217.-

6.วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของทุกโรงเรียน ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้ง ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้วัดจัดทำแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
7. การดำเนินการ
1. วางแผนการดำเนินงานโดย ได้จัดทำโครงการคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 ขึ้น
2. จัดทำคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ 38/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
“แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562” ซึ่ง
ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ คณะกรรมการคุม
สอบ และคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
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3. จัดประชุมชี้แจงครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่
15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
4. รับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 จาก สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
5. ได้จัดเก็บรักษาข้อสอบอย่างมิดชิด ปลอดภัยและมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อสอบฯ ตั้งแต่วั นที่
24 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563
6. จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 (NT) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
7. จัดข้อสอบฯ ตามกลุ่มเครือข่าย และส่งมอบข้อสอบ ฯ ไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ในวันที่ 3 มีนาคาม 2563
8. โรงเรียนที่ทำการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบมารับข้อสอบ และไปเก็บรักษา ไว้ ณ ที่ทำการ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563
9. โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ไปรับข้อสอบฯ ณ ที่ทำการโรงเรียนตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 4
มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 08.00 น.
10. คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตามคำสั่งฯ ที่ 38/2563 ศูนย์สอบ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
11. ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดำเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ใน
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต โดยครู
ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งฯ
12. ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดเก็บรวบรวมข้อสอบ และเอกสารหลักฐาน
เพื่อส่งกลับไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
13. ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ฯ วันที่ 30 เมษายน 2563
14. ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดทำรายงานสรุปผลประเมินคุณภาพผู้เรียน
และผลการดำเนินโครงการฯ
8. ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า ผลการประเมินความสามารถรวม 2 ด้าน ของ
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.41 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.71 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้ อย
ละต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ 2.70 เมื่อพิจารณารายความสามารถ พบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.67 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.01 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ 0.45 ส่วนความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
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52.14 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.41 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ
4.73
9. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
1. ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนระดั บชั้ น 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประถมศึกษา ปีที่ 3 ของทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต ทั้ ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มสูงขึ้นตามที่กระทรวง
ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้ าน ศึกษาธิการกำหนด
คณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจใน
2. โรงเรี ยนในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการ
ประถมศึ กษาประถมศึ กษาภู เก็ ต มี เครื ่ องมื อเป็ น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แนวทางในการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ทุกโรงเรียน
10. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินการ

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย

11. การดำเนินการโครงการ ตามระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่กำหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
12. มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการ……………………………………………………………………………………………………………..
สามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
13. ปัญหาและอุปสรรค มีการใช้งบประมาณมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรมา
14. แนวทาง/ข้อเสนอแนะ
15. ภาพประกอบ
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แบบรายงานผลการดำเนินการงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2
สำหรับโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
2.ผู้รับผิดชอบ นางกัลยกร กาชัย
3.นโยบายที่.2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
5.งบประมาณ (โปรดระบุจำนวนเงินในช่องข้างล่าง)
แหล่งงบประมาณ
สพป.ภก.

สพฐ.

37,000

จังหวัด

เบิกจ่ายแล้ว
อื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

รวม
-

6.วัตถุประสงค์โครงการ
- เพื่อให้นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- เพื่อให้นักเรียนมีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
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7. การดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
และภาคเครือข่าย จัดกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ารับการแนะแนวทางการศึกษาสู่สัมมาชีพที่หลากหลาย
8. ผลการดำเนินงาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ได้เข้ารับการแนะแนวทางการศึกษาสู่สัมมาชีพที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเลือก
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อีกทั้งนักเรียนได้รู้จักตน รักงาน มีความพร้อมในการมองเห็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
9. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 12 โรง ได้รับการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

10. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินการ

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคนของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 12 โรง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นไปตามเป้าหมาย
และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ทั้ง 12 โรง ได้รับการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
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เป้าหมาย

ผลการดำเนินการ

3.2 เชิงคุณภาพ
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคนสามารถเลือกศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้ตรงตาม
ความรู้ ความสามารถ และ
ความถนัดของตนเอง
- โรงเรียนในสังกัดสามารถจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

11. การดำเนินการโครงการ ตามระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่กำหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
12. มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการ……………………………………………………………………………………………………………..
สามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
13. ปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. แนวทาง/ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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15. ภาพประกอบ

