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            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภู เก็ตได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบการดำเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย  ส่วนที ่ 1 บทนำ 
ประกอบด้วยสภาพทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ นโยบาย จุดเน้น 
ตัวชี้วัดและเป้เหมาย ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ และส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดย
กำหนดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย 6 นโยบาย เพ่ือนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่
กำหนดไว้ ต้องได้รับความรว่มมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการกำกับระดม
สรรพกำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นกรอบ
แนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน   
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

 
1. สภาพทั่วไป 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ  ดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้ และ
อําเภอถลาง ซ่ึงมีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 49 โรงเรียน  

1.1 สถานที่ตั้ง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 1 กิโลเมตร  โทรศัพท ์: 
076-211591 โทรสาร 076-214553 Website : http://phuketarea.go.th 

1.2 ภารกิจ  
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

http://phuketarea.go.th/
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(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายใน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารงาน  
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2. ข้อมูลพื้นฐาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีข้อมูลพ้ืนฐานดังนี้ 

1) จำนวนสถานศึกษาในสังกัด  
   ตารางท่ี 1 แสดงขนาดโรงเรียนจำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562 

อำเภอ เล็ก  
(1-120คน) 

กลาง  
(121-600คน) 

ใหญ่  
(601-1,500คน) 

ใหญ่พิเศษ 
(1,501คน ขึ้นไป) 

รวม 

เมืองภูเก็ต 2 10 5 1 18 
กะทู้ - 4 - - 4 
ถลาง 4 21 2 - 27 

รวม 6 35 7 1 49 
     ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
 

   ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามอำเภอและระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนโรงเรียน  

รวม อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง 
ประถม 10 4 23 37 

 อ. 1- ป.6  - 1 2 3 

 อ. 2- ป.6 8 3 20 31 

 ป. 1- ป.6 2 - 1 3 

ขยายโอกาส 7 1 4 12 

 อ.1 - ม.3 - - 1 1 

 อ.2 - ม.3 6 1 3 10 

 อ.2 - ม.6 1 - - 1 

รวม 17 5 27 49 
    ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 

   ตารางที ่3 แสดงจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กแยกตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2562 
 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
0 – 40 4 3 3 3 
41 - 60 1 - - - 
61 - 80 2 2 2 2 
81 - 120 1 1 1 1 

รวม 8 6 6 6 
     ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559-2562 
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2) จำนวนนักเรียน 
 ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนนักเรียนแยกรายชั้น ปีการศึกษา 2560-2562 

 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 
ระดับชั้น นักเรียน(คน) ห้อง นักเรียน(คน) ห้อง นักเรียน(คน) ห้อง 

- ชั้นอนุบาล 1 117 9 234 13 67 4 
- ชั้นอนุบาล 2  1,577 67 1,530 66 1,461 67 
- ชั้นอนุบาล 3  1,581 62 1,750 68 1,628 68 

รวม 3,275 138 3,514 147 3,156 139 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2,261 77 2,450 76 2,459 80 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2,196 78 2,159 75 2,328 76 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,182 73 2}193 75 2,172 73 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2,073 72 2,173 71 2,177 74 
- ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 2,140 70 2,094 73 2,222 70 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2,083 71 2,177 71 2,122 75 

รวม 12,935 441 13,246 441 13,480 448 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 824 24 820 25 891 25 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 749 24 716 23 762 25 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 648 21 647 23 622 21 

รวม 2,221 69 2,183 71 2,275 71 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 55 2 60 2 67 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 25 1 49 2 47 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 1 24 1 45 2 

รวม 98 4 133 5 159 6 
รวมทุกระดับ 18,529 652 19,076 664 19,070 664 

   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
  

  ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558-2562 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
อนุบาล 3,001 3,085 3,275 3,514 3,156 
ประถมศึกษา 12,622 12,857 12,935 13,246 13,480 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,290 2,238 2,221 2,183 2,275 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 78 73 98 133 159 

รวม 17,991 18,253 18,529 19,076 19,070 
     ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
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   ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนนักเรียน ครู ห้องเรียน ปีการศึกษา 2559-2562 
ปีการศึกษา จำนวน

โรงเรียน 
นักเรียน ครู ห้องเรียน ครู:นักเรียน 

2558 
2559 
2560 
2561 
2562 

49 
49 
49 
49 
49 

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 
 ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

บุคลากร จำนวน(คน) 
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ผอ.สพป.ภูเก็ต  1 

รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต - 

บุคลากรทางการศึกษา   38 

ศึกษานิเทศก์ 14 

ลูกจ้างประจำ 3 

ลูกจ้างชัว่คราว  8 

รวม 64 
บุคลากรสถานศึกษา  

ข้าราชการครู (สพฐ.)  891 

พนักงานราชการ  10 

ลูกจ้างชัว่คราว (สพฐ.)   59 

ครูอัตราจ้าง(อบจ.) 47 

ลูกจ้างชัว่คราวอื่น 86 

รวม 1,093 
รวมทั้งหมด 1,157 

    ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
 

3. ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ด้านคุณภาพ 
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ตารางที ่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถขั ้นพื ้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติเพื ่อการประกันคุณภาพ         
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

          

ความสามารถ 

 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบปี

ฐาน 

 

เพิ่ม/ลด 

ปี 

2560 

ปี 

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 

 

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 
 

กลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบปีฐาน 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 55.90 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 

 ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

         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) ความสามารถด้านเหตุผล 
(ร้อยละ 3.38) ความสามารถด้านภาษา (ร้อยละ 1.88) 
ตามลำดับ  
 

จากตารางที่10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมสูง
กว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.14 กลุ ่มสาระที ่มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย (ร้อยละ 
6.16) กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยลดลง จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 4.23) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ3.23) ,
และภาษาอังกฤษ (ร้อยละ1.07) ตามลำดับ  

กลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบปีฐาน 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 54.42 44.04 50.20 +6.16 
คณิตศาสตร์ 30.04 19.88 24.11 -4.23 
วิทยาศาสตร์ 36.10 29.12 32.35 -3.23 
ภาษาอังกฤษ 29.45 26.95 25.88 -1.07 

ค่าเฉลี่ย 
ทุกกลุ่มสาระ 

37.50 30.00 33.14 +3.14 

 

  จากตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2561 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมสูงกว่า
ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ3.15 กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยสูง 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย (ร้อยละ 9.19) วิชาภาษาอังกฤษ  
(ร ้อยละ 1.95) ว ิทยาศาสตร ์  (ร ้อยละ 1.22) และ
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 0.24) ตามลำดับ 
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กลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 

ประเทศ 

ระดับเขตพ้ืนที 
ปี 

 2560 
ปี 

 2561 
เพิม่/ลด 

ภาษาไทย 47.31 47.03 48.16 +1.13 
คณิตศาสตร์ 30.72 16.11 31.04 +14.93 
วิทยาศาสตร์ 30.51 24.58 30.75 +6.17 
สังคมศึกษา 35.16 31.50 35.48 +3.98 
ภาษาอังกฤษ 31.41 20.21 31.15 +10.94 

ค่าเฉลี่ย 
ทุกกลุ่มสาระ 

35.02 27.89 35.32 +7.43 

 

        ผลการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน  
ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

ระดับ 
ประเทศ 

ปี ก.ศ. 
 2560 

ปี ก.ศ 
2561 

ผล 
การพัฒนา 

การอ่าน
ออกเสียง 

66.13 71.28 59.57 - 5.15 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

71.24 70.70 70.90 0.54 

เฉลี่ย 68.69 70.96 65.28 -2.00 
 

     3.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา  
          3.2.1  การรับนักเรียน        
ตารางที่ 13 แสดงผลการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ตำบล/เทศบาล 

จำนวนประชากร
ตาม ทร.14 ที่เกิด 
ปี พ.ศ. 2555 ใน
เขตพื้นท่ีบริการ

(คน) 

ประชากรวัยเรียนเข้าเรยีนช้ันประถมศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 

สังกัด  
สพป.ภูเกต็ 

สังกัดอื่น เข้าเรียน 
ช้ันอ่ืน (รวมทุก

สังกัด) 

รวม 

 
จำนวน 

ร้อยละ 
  

อำเภอเมือง 1736 406 693 72 1,171 67.45 

อำเภอกะทู ้ 487 75 136 2 213 43.73 
อำเภอถลาง 641 381 234 26 641 100 
รวม 2,864 862  1,063 100 2,025 70.70 

ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 

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

 จากตารางที่ 12 ผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  โดยภาพรวม  
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 
2560 ร้อยละ 2.00 ได้แก่ สมรรถนะการออก
เสียง ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี ่ยต่ำกว่าปี
การศึกษา 2560 ร้อยละ 25.15 และสมรรถนะ
การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 0.54 
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       3.2.2 การออกกลางคัน       
ตารางท่ี 14  แสดงจำนวนผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2560 และ 2561 

ระดับชัน้ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
เพิ่มข้ึน/
ลดลง 
ร้อยละ 

จำนวนผู้เรียน 
ต้นป ี
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จำนวน
ผู้เรียนต้นป ี

(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) 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. 

 จากตารางที ่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  

จำนวนนักเรียนท่ี
จบชั้น ป. 6  

ปีการศึกษา 2560 
(คน) 

จำนวนนักเรียนท่ีเรียนต่อชั้น ม.1  
ในปีการศึกษา 2561 (คน) 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเรียน

ต่อชั้น ม.1 

จำนวนนักเรียน 
ท่ีไม่ได้เรียนต่อ 

ในปีการศึกษา 2561 
(คน) 

สังกัด สพฐ. 
สังกัดอื่น รวม 

สพป. สศศ. 

1,983 1,560 0 423 1,983 100 0 

       

 

 

 

จำนวนนักเรียน เรียนต่อ ม.ปลาย ปีการศกึษา 2561 
ที่จบชั้น ม.3 สามัญ อาชีพ เทียบเท่า รวม 

ปีการศึกษา 2560 
(คน) 

จำนวน 
(คน) 

รอ้ยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

557 136 24.42  380 68.22 15 2.69 531 95.33 
         

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักเรียนที่ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา2561 
 

 

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ปีการศึกษา 2561   
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 ตารางที่ 17 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 

 
ระดับ 

เข้ารับ 
การประเมิน 

ได้รับ 
การรับรอง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี ้

ปรับปรุง พอใช้ ดี ระดับดี
มาก 

ระดับดีขึ้นไป 
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) 
ระดับดีข้ึนไป จำนวน39 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 47 แห่งมีผลการประเมินในภาพรวม (12 
ตัวบ่งชี้) ระดับดีข้ึนไป จำนวน 45 แห่งคิดเป็นร้อยละ 91.84 

 
 
 
ตารางท่ี 18 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2561-2562 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 

ลำดับที่ 
ผลการประเมิน ITA 

คะแนน ระดับ 

ปี 2561 38 89.82 A 

ปี 2562 171 82.22 B 

 
 
 

3.3.1 สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

3.3.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

3.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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 ตารางที่ 19 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่    
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีมาก 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา ดีเยี่ยม 

              ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ดีมาก 
              ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่ ดีมาก 
   การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชงิประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติ                      
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด ดีเยี่ยม 
              การศึกษารวมทั้งการให้บริการ  

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 

    

3.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
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ตารางที่ 20 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมแยกประเภทปีงบประมาณ 2562 
ประเภท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละของการเบิกจ่าย 

งบลงทุน 31,156,100 8,520,368.24 27.35 
งบดำเนินงาน 42,499,504 41,504,931.29 97.66 
งบบุคลากร 2,417,018 2,214,928.61 91.63 
งบอุดหนุน 78,763,224 78,721,419 84.58 
ภาพรวมทั้งหมด 154,835,846 130,961,647.14 84.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

3.3.4 ผลการบริหารจัดการงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  2 
 

นโยบายการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง  
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 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 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      2.7 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

  
 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในการดำเนินงานไว้ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 

1. ประเทศมีความมั่นคง 
 1.1 การมีความมั ่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั ้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองที่มั ่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอุ่น  
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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 2. ประเทศมีความม่ังคั่ง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง  ยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
      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 ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
               3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ ้น    
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
                3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

               ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 3.  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 4.  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
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 6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 7. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
         

        ยุทธศาสตร์ที ่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. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 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. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

               ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
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จัดการอุทกภัยอยา่งบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม 
  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

               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 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขา้ถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้าง
ความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเปา้หมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธภิาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู ้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนา
ศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม 



 
 

 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

16 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนเทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงาน  (productivity)  
ให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน   และการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น
พลวัตของโลกศตวรรษท่ี  21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสงัคม 4.0 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รูร้ักสามคัคี และร่วมมอืผนึก
กำลังมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
เป้าหมายด้านผู้เรียน  (Learner  Aspirations)  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังน้ี 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถงึการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมมีาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ประชากรกลุม่
อายุ 6 - 14 ปี  ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และ
ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 
มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศกึษา 15 ปี เป็นต้น 
 3. ระบบการศึกษาท่ีมคีุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 
มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น นักเรียนมคีะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
(Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอกลดลง มี
ระบบการบริหารงานบุคคล ครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  รวมท้ังมีกลไก
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 5. ระบบการศกึษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบรบิทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศกึษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิม่ขึ้น เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
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       1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
       1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้มีเป้าหมายดังนี้ 
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 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 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนดลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
                    4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล     
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 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 ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธผิลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
  6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
     6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
     6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลงัใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด ปัจจุบนั ปีที ่
1 - 5 

ปีที ่
6 - 10 

ปีที ่
11 - 15 

ปีที ่
16 - 20 

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวยั (3 – 5 ปี) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพิ่มข้ึน 

76.2 90 100 100 100 

2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 

88.9 100 100 100 100 

4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(15 –17 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ 15 – 17 ปี เพิ่มขึ้น 

72.7 80 85 90 95 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวน 
ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

10.0 10.7 11.5 12.0 12.5 

6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้ และ 
ประสบการณ ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 

0 20 25 30 40 
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ตัวชี้วัด 
ปัจจุบนั ปีที ่

1 - 5 
ปีที ่

6 - 10 
ปีที ่

11 - 15 
ปีที ่

16 - 20 
7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รบัการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

8)ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและ มกีารจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิม่ขึ้น 

N/A 50 75 100 100 

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
มีคุณภาพ 

N/A 98 100 100 100 

ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
1) 1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
และพื้นทีล่ดลง 

N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 

2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเปน็
พิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศกัยภาพ เพิ่มข้ึน (จำแนก
ตามกลุ่มประเภทของ ความจำเป็นพิเศษ) 

N/A 20 30 50 65 

3) ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคนได้รับ 
การสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการศึกษา 15 ปี 

N/A 100 100 100 100 

คุณภาพการศึกษา (Quality) 
1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
เพิ่มข้ึน 

72.7 85 90 90 90 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวชิา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 

น้อยกว่า 
50 

50 55 60 65 

3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของ
นักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 

น้อยกว่า 
10 

น้อยกว่า 
5 

น้อยกว่า 
2 

0 0 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (Programme for 
International Student /Assessment หรือ PISA) 
ของนักเรียน อายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน 
และคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

421/ 
409/ 
415 

500 510 520 530 
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ตัวชี้วัด ปัจจุบนั ปีที ่
1 - 5 

ปีที ่
6 - 10 

ปีที ่
11 - 15 

ปีที ่
16 - 20 

5) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เม่ือทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงขึ้น (ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้/ ระดับมธัยม ศึกษา
ตอนปลาย/ระดบัปริญญาตรี) 

A1/A2/ 
B2 

A1/A2/B
2 

A2/B1/B
2+ 

B1/B1+
/C1 

B2/B2/ 
C1+ 

 

6) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) 
เพิ่มข้ึน 

77.7 85 90 95 100 

7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของ 
การดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนนิชีวิตเพิ่มขึน้ 
  7.1 ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
  7.2 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
  7.3 ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติเพิม่ขึ้น 

 
 
 
 
 

N/A  
 
 

N/A  
 

N/A 

 
 
 
 
 

30 
 
 

40  
 

30 

 
 
 
 
 

60 
 
 

100 
 

60 

 
 
 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 

 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 

8) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่ม      

60 75 85 95 100 

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคณุภาพ ตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 

70 80 90 100 100 

10) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้/ 
นวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศ
เพิ่มขึ้น 

N/A 500 700 900 1,200 

11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ในระดับ 
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

N/A 10 20 30 40 

13) ร้อยละของสถานศกึษาที่มีการจัด การเรียน 
การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) เพิ่มขึ้น 

N/A 30 60 100 100 
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ตัวชี้วัด 
ปจัจุบนั ปีที ่

1 - 5 
ปีที ่

6 - 10 
ปีที ่

11 - 15 
ปีที ่

16 - 20 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1) มีการปรับปรงุโครงสร้างการบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

N/A มี มี มี มี 

2) มีระบบการบริหารงานบคุคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

N/A มี มี มี มี 

3) มีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและ ความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษา 

N/A มี มี ม ี มี 

4) จำนวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื ่อมโยง และใช้ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

N/A 8 11 11 11 

5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผน 

การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล 
N/A มี มี ม ี มี 

6) มีระบบเคร ือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษาที่
ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

N/A มี มี ม ี มี 

7) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา 

N/A มี มี ม ี มี 

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์หรือ 
ตัวผู้เรียน 

ไม่ม ี มี มี ม ี มี 

9) มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายที่เกีไยวกับ ความเป็น
อิสระและความรับผิดชอบของ สถานศึกษา 
(Autonomous & Accountability) 

N/A มี มี ม ี มี 

10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ ผ่านเกณฑ์  
การประเมินคณุภาพภายนอกลดลง 

30 20 10 0 0 

11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function) 

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

12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมือ่เทียบกับรัฐ 20 : 80 25 : 75 30 : 70 40 : 60 50 : 50 
13) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ การศึกษา 
ขั้นพั้นฐานลดลง 

0.12 0.10 0.08 0 0 

14) ร้อยละของสถานศึกษาทีปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
 

80 90 95 98 100 
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ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1 - 5 

ปีท่ี 
6 - 10 

ปีท่ี 
11 - 15 

ปีท่ี 
16 - 20 

15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับ
และประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

N/A 100 100 100 100 

16) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วม
จัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึน้ 

60 300 400 500 600 

การตอบโจทยบ์ริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
1) อันดับความสามารถในการแขง่ขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น (IMD) 

52  48 44 40 36 

2) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก
ของโลกเพิ่มขึ้น 

0 2 4 5 7 

3) อันดับความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อผู้จบ
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น (IMD) 

47  45 43 41 39 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา โดยบูรณาการ
องคค์วามรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิม่ขึ้น 

5  30 60 90 95 

5) จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ 
(Dual Degree) ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

2 5 10 15 20 

6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 

N/A  30 50 65 80 

7) สัดส่วนผู้เรียนอาชวีศกึษาสูงขึน้ เม่ือเทียบกบั ผู้เรียน
สามัญศึกษา 

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

8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสูงขึน้ เม่ือเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 

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

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) ที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปเพิ่มขึ้น 

56.25  60 65 70 100 

10) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชวีศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) 
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น 

N/A 80 90 95 100 

11) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
เพิ่มขึ้น 

N/A 75 80 85 90 

12) มีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) 
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถว้น 

N/A 100 100 100 100 
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก  
  “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
 

  การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยมุ่งเน้น การยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมการ
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วง
วัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ 
ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่
ห่างไกลการจัดสรรที่ดินทำกินสนับสนุนในเรื่อง การสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพผู้ด้อยโอกาสสตรี
และผู้สูงอายุรวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
 

  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่
ในระดบัค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 
 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  เพ่ือวางรากฐานให้คนเทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครวัอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวติ 
 

  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละ
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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เพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 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 
               ตัวชีว้ัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบตัิตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
             ตัวชี้วัด1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
     เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
      2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
         ตวัชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
      2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึน้ 
         ตวัชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
         ตวัชี้วัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
         ตวัชี้วัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี 
 เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรยีนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
         ตวัชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 
         ตวัชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
         ตวัชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด  
 

แนวทางการพัฒนา 
 

         ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีว ินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที ่พึงประสงค์  
 - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์ มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจำวัน และให้พ่อแม่
หร ือผ ู ้ปกครองเป็นแบบอย่างที ่ด ีให ้เด ็กสามารถเร ียนร ู ้และย ึดถ ือเป ็นต ้นแบบในการดำเน ินชีวิต  
 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจ ังพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู ้และความสามารถในการดำรงชีว ิตอย ่างมีค ุณค่า  
 - 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 เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และ
ด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจ
ให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต    
  

 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผู้เรียนต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากร
ร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจำเป็นของพ้ืนที่ และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการ
และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   และสร้างเครือข่าย     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างตอ่เนื่อง 
 - 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 จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี 
ตามมมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมใหญ่ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

 

  การพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กําหนด
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มี
วินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย ดังนี้ 

 

1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
               1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคน
ไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ
สู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็น
พ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
           1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทาง
ที่ชัดเจน 

2. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

            2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู ้และการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
            2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี
สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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3. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบและ
กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้น
สูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
สำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด  
และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

4. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำใน
ประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ 
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 เพื่อสร้างความได้เปรยีบ
ในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและ
การเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้าง
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
            5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับ
ระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกร
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

  6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 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
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุน
ทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

 6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้
สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่
อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
 6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ 
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุก
มิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

7. จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ 
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก  
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พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่
สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศกึษาและการดำรงชีวิต 

2.5. จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการยบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 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. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเ อกชน และ
ภาคประชาชน  ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สำคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 
 

ระดับประถมศึกษา 

  มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
                    1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
     3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
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    4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักาธการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (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 (ภาษาท่ีสาม) 

2.  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น 
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาค

หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยนงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
3.  ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครือ่งมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
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4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายให้
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแกไขร่วมกัน 

5.  ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตรากำลังตามความต้องการ
จำเป็น ให้แกห่น่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 

6.  .ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
7.  เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... โดยปรับปรุงสาระสำคัญ 
8.  ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับ
ชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา
ของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

2.6 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก. บทนำ 

      ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ.  2560 หมวด 5 หน ้าท ี ่ของร ัฐ  มาตรา 54  
บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่ 28/2559 เร ื ่อง ให้จ ัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช ้จ ่าย ตามนัยข้อ 3 กำหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั ้นพื ้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 
ธรรมาภ ิบาล เพ่ือใช ้ เป็นกรอบในการจ ัดทำแผนต ่าง ๆ ให ้สอดคล ้องและบ ูรณาการก ันเพ ื ่ อให ้ เกิด 
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 

 



 
 

 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

32 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอย่างยิ ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที ่ย ั ่งย ืน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที ่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิต ส ู ่การเป็นคนไทย ที ่ม ีท ักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู ้ประกอบการ  
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ ื ้นฐาน จ ึ ง ได ้กำหนดนโยบายสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห ่งชาติ   
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 สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

ค. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื ่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
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3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้ เร ียนให้ม ีสมรรถนะตามหล ักส ูตรและคุณล ักษณะ  
ในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เร ียนในศตวรรษที ่ 21 มีสุขภาวะที ่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ ่งพาตนเอง ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเม ือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้ เร ียนที ่ม ีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผ ู ้พ ิการ) กลุ ่มชาติพันธ ุ ์ กลุ ่มผ ู ้ด ้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผ ู ้บร ิหาร คร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษาเป ็นบ ุคคลแห ่ งการเร ียนร ู ้  ม ีความรู้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ที่ม ีประส ิทธ ิภาพ และการรายงานผลอย ่างเป ็นระบบ ใช ้ งานว ิจ ัย เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ได ้กำหนดนโยบายประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่ งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาต ิ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิร ูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ฉ. มาตรการและแนวดำเนินการ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

บทนำ 
   นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ

มุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้เร ียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั ่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที ่ถ ูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รบัผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีว ิน ัย  และร ักษาศ ีลธรรม  เป ็นผ ู ้ เร ียนท ี ่ม ีความพร ้อมสามารถร ับมื อก ับภ ัยค ุกคามร ูปแบบใหม่  
ทุกร ูปแบบ  ที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง  เช ่น  ภัยจากยาเสพติด  ความร ุนแรง  การคุกคามในชีวิต 
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่มีอยู ่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับบร ิบทของพื ้นฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์  ด้านเศษฐกิจ  และสังคม  ซึ ่งมีความแตกต่าง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ 

จัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
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สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ เป็นต้น 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู ้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุม่ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณมีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัวต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 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 และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มคีุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข  มีท ัศนคติท ี ่ด ีต ่อบ ้านเมือง  มีหล ักคิด 
ที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พ ึงประสงค์   
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

  1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

  1.2 สถานศึกษา  

                          (1)  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

   (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 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
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 
  2.2 สถานศึกษา 
                      (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ   ได้รับคำปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 
   1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
   2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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      (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวสัดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 

 เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู ้เร ียนที ่อยู ่ในเขตพื ้นที ่เฉพาะ  กลุ ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

               (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที ่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท 

    (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

     (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

                    (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

                   (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

บทนำ 

       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ  
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื ่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื ่อนสำคัญ 
ในการยกระด ับการพ ัฒนาประ เท ศในท ุ กม ิ ต ิ ไปส ู ่ เ ป ้ าหมายการ เป ็นประ เทศท ี ่ พ ัฒนาแล้ ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั ้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เร ียน 
ให ้ม ีความเป ็นเล ิศทางว ิชาการจ ึงม ีความจำเป ็นอย ่างย ิ ่ งท ี ่จะ ต ้องดำเน ินการให ้สอดคล ้องกัน  
โดยเน้นปรับเปลี ่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที ่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่าง
เต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทั กษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้
เป ็นเคร ื ่องม ือในการเร ียนร ู ้ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ ม ีน ิส ัยร ักการเร ียนร ู ้และการ พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที ่มีทักษะวิชาชีพชั ้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู ้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้ ภายใต้ส ังคมที ่เป ็นพหุว ัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น 

นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

 พ ัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยน เต ็ มตามศ ั กยภาพ  นำ ไปส ู ่ ค ว าม เป ็ น เ ล ิ ศด ้ านว ิ ช าการ 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
    1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

      1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้ านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั ้งแต่จำนวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

      1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภ าค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

                     1.5  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา  

2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด  
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ 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 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

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 และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู  และบุคลากรทางการศ ึกษา เป ็นผ ู ้ท ี ่ ม ีบทบาทสำค ัญในการพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย์   
ให ้คนไทยเป ็นคนด ี  คนเก ่ ง ม ีค ุณภาพ พร ้อมสำหร ับว ิถ ีช ี ว ิตในศตวรรษท ี ่  ๒๑ คร ู  และบ ุคลากร 
ทางการศ ึกษา ต ้องตระหน ักถ ึงความสำค ัญในอาช ีพและหน ้าท ี ่ ของตน โดย คร ูต ้องม ีจ ิตว ิญญาณ 
ของความเป ็นคร ู  ม ีความร ู ้ความสามารถอย ่างแท ้จร ิ ง และเป ็นต ้นแบบด้านค ุณธรรมและจร ิยธรรม 
พัฒนาตนเองทางว ิชาช ีพอย่างต ่อเน ื ่อง เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนาผู ้ เร ียน เปล ี ่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
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ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และนำไปปฏิบัติได ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

3. ร้อยละของผู ้เรียนที ่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

5. ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 6. ผู ้ เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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                 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

        มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 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
และบริบทของพ้ืนที ่

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

                       2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  (1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี 
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
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  (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   

  (5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง   

  2.1.2 สถานศึกษา 

  (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

(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 เพ่ือการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  (7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

 ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู ้เรียนให้มีพัฒนาการที ่สมวัยในทุกด้านทั ้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ   
       - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

       - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
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       - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

   จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

   ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

   สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

   ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.2.2 สถานศึกษา 

      (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

    (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
(STEAM Education) เช่น 
     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
     - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(3)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

  (4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชวีิต มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

(5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
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 (7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
                         (8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
   - เป็นไปตามหลักสูตร  
   - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ   
   - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      

   (2)  ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

   (3)   ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชวีิต
และ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
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 และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - 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) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

 เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
โดยแนวทางการดำเนินการ 
 (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
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 (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI)  
 (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 (5)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
 (6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
 (7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 
 (8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 (9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) 
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                   (3) ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
     (4) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
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 3.2 สถานศึกษา 

 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
 (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 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 ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
 (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
 (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้อง
ดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าท่ีของตน 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) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้

ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม  
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล ( Digital Literacy) 
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน 

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรียนรู ้สำหรับผู ้เร ียนที ่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด
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) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร
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 ระบบบริหารจัดการผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
 5)  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ 
                    ทางการศึกษา  

บทนำ 

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ำทาง การศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ใน
ชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และ
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ส่วนกลางสร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียน
ทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นใน
การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
2. สถานศ ึกษาก ับองค ์กรปกครองท ้องถ ิ ่น ภาคเอกชน และหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง 

ในระดบัพื้นท่ี ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทร ัพยากรทางการศ ึกษาม ี เพ ียงพอ และเหมาะสม สอดคล ้อง  

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา 

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พ ัฒนาระบบการต ิดตาม สน ับสน ุนและประ เม ินผลเพ ื ่อสร ้างหล ักประก ันส ิทธิ  
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ 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 
และพ้ืนที่ 

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศ ึกษาม ีระบบการด ูแลช ่วยเหล ือและค ุ ้มครองน ักเร ียนและการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

  (2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

1.2 สถานศึกษา 
                (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือ
ในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
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        (5 )  ร่ วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่  ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื ้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู ้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  

1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
  2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้าน

ต่าง ๆ  ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ 
และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามโครงการพิเศษ  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

 เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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  (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับ
สถานภาพและพ้ืนที ่

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

(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) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
แก่ผู้เรียน 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

        (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

        (5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       (6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้ เทคโนโลยีการเ รียนการสอนทางไกล เพื ่อพัฒนาคุณภาพผู ้ เ ร ี ยน 
(Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บทนำ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันดำเนินการเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมี
วิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “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 อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 

1 สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสี
เขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชวีิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรยีนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน

สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่าง
เอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน 
9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้าน

การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและ
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 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 สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้
เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ของ
นักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทาง 
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน  ๆ
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ

บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
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5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพื่อดำเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

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
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 
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17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และ
จัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทนำ 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที ่สำคัญ 

เน ื ่องจากเป ็นนโยบายที ่กระจายอำนาจการจ ัดการศ ึกษาให ้สถานศึกษา หร ือกล ุ ่มสถานศ ึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบร ิหารงานทั ่วไป และปร ับบทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงานทั ้งระดับสำนักงานทั ้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่
จะปร ับต ัวให ้ท ันต ่อการเปล ี ่ยนแปลงของโลกอย ู ่ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป ็นหน ่วยงาน  
ท ี ่ม ีหน ้าท ี ่สน ับสน ุน ส ่ง เสร ิม ตรวจสอบ ต ิดตาม เพ ื ่อให ้สถานศ ึกษาสามารถจ ัดการศ ึกษาได้  
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ นำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล  Digital Technology เช ่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง
ระบบ มีความโปร ่งใส ตรวจสอบได้ พร ้อมทั ้งปล ูกฝ ังค ่าน ิยมความซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต ความมัธย ัสถ์  
และเป ิดโอกาสให ้ท ุกภาคส ่วนเข ้ ามาม ีส ่ วนร ่วมเพ ื ่ อตอบสนองความต ้อ งการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
        เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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  (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษา 

  (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและ
ความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ 
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแกค่รู 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถ านศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำ
แผนปฏ ิบ ัต ิการและดำเน ินการส ่งเสร ิม สน ับสน ุน และพัฒนาสถานศึกษาหร ือกล ุ ่มสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบ
กลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

  (7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศ ึกษาให ้ เป ็นแหล ่ ง เร ียนร ู ้ ตลอดช ีว ิตของท ุกคนในช ุมชน เป ็นศ ูนย ์กลางใ นการพ ัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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  (9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให ้ม ีการศ ึกษา ว ิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาร ูปแบบการระบบบริหารจ ัดการศ ึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษาได้ร ับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบร ิหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด ้านการบร ิหารว ิชาการ  ด ้านการบร ิหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป โดยดำเน ินการเป ็นรายสถานศ ึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลาง 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบ
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
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
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

 (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

 (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

 เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เร ียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดย
สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  

 (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื ่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

 (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

 (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร 

 4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
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(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ 
IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (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 เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยัง
เป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

 (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต  
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ

 (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

65 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

 

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. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัด และสามารถปรับตัวให้ เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) จึงกำหนดเป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ 

1) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอ้ือต่อการลงทุนและ
มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ 

2) มีระบบการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานระดับสากล  
3) เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื ้นฐานที่จำเป็น ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดรวม 5 ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

1. มูลคา่ผลิตภณัฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อ
ประชากร (GPP 
per capita) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 

306,779 
 ล้านบาท 
(ปี 2558) 

ร้อยละ 3.5 
(317,516) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 4 
(319,050) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 4.5 
(320,584) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 5 
(322,117) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 5.5 
(323,651.84) 

ลา้นบาท 

ร้อยละ 5.5 
 

2. จำนวนรายได้
จากการท่องเทีย่ว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 
 

377,878  
ล้านบาท 
(ปี 2559) 

ร้อยละ 25 
(472,347.5) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 27 
(479,905.06) 

ล้านบาท 

ร้อยละ 29 
(487,462.62)

ล้านบาท 

ร้อยละ 30 
(491,241.4) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 31 
(495,020.18) 

ล้านบาท 

ร้อยละ 31 
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ตัวชี้วัดรวม 5 ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

3. จำนวนรายได้
จากการพัฒนา
สินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพของจังหวัด 

1,783,394 
บาท 

(ปี 2559) 

ร้อยละ 2 

(1,819,061) 
บาท  

ร้อยละ 2.5 

(1,827,978) 
บาท 

ร้อยละ 3 

(1,836,895) 
บาท  

ร้อยละ 3.5 

(1,845,812)
บาท 

ร้อยละ 4 

(1,854,729.76) 
 บาท 

ร้อยละ 4 

4. จำนวนรายได้
จากการจำหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
เพื่อการทอ่งเที่ยว 

1,300  

ล้านบาท 

(ปี 2559) 

ร้อยละ 10 

(1,573) 

ล้านบาท 

ร้อยละ 10 

(1,730.3) 

ล้านบาท 

ร้อยละ 10 

(1,903.33) 

ล้านบาท 

ร้อยละ 10 

(2,093.66 ) 

ล้านบาท 

ร้อยละ 10 

(2,303.02 ) 

ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10/ปี
จากปีท่ีผ่านมา 

5. จำนวนรายได้
จากการจดัการ 
ศึกษานานาชาติใน
ระดับอดุมศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ต 
  

27 ล้านบาท  
(ปี 2559) 
(ข้อมูลจาก 

มอ.ภก.) 

ร้อยละ 2 
 
 
 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6 

6. อัตราการลดลง
ของภัยคุกคามที่มี
ต่อนกัท่องเที่ยว และ
ประชาชน 
- การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
- ภัยอาชญากรรม
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 
 
 
 

142 ราย 
 

237 คดี  

 
 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ1.25 

ลดลง 
ร้อยละ 2  

 
 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ 2.5 

ลดลง   
ร้อยละ 4 

 
 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ 3.75 

ลดลง   
ร้อยละ 6 

 
 
 
 

ลดลง  
ร้อยละ 5 

ลดลง    
ร้อยละ 8  

 
 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ 6.25 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

 
 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ 6.25 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

7. ความพึงพอใจ
ในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน   

ร้อยละ70  
 

ร้อยละ
71.25  

ร้อยละ
72.50  

ร้อยละ
73.75  

ร้อยละ 
75.00  

ร้อยละ  
76.25 

ร้อยละ 
76.25 

8. อตัราของจำนวน
เที่ยวบินโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3/ป ี 

82,000 
เที่ยวบิน 
(ปี 2558) 

ร้อยละ 3 
(89,604) 

ร้อยละ 3 
(92,292) 

ร้อยละ 3 
(95,061) 

ร้อยละ 3 
(97,913) 

ร้อยละ 3 
(100,850) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3/ปี

จากปีท่ีผ่านมา 
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พันธกิจ (Mission)  
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก โดยกำหนด

ทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศและมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก 

2) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจนระบบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข  

3) บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั ้งการพัฒนา
สังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับ
การเป็นศูนย์กลางและการเติบโตสู่เมืองดิจิตอล 

4) ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน        
ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต 

จุดยืนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565) 
จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ได้กำหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์

ป ัจจ ัยนำเข ้าเช ิ งนโยบายความต ้องการของผ ู ้ท ี ่ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียและสถานการณ์ของภารกิจ  
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์
ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มใน
พื้นที่ และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จนทำให้ได้ความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 5 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ภายใต้การพัฒนาสู่
จังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนี้ 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและวัฒนธรรม
ระดับโลก 

ตัวชี้วัดรวม 5 ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

9. จำนวนกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา 
การพึ่งตนเอง
ทางด้านพลงังาน 

150 ครั้ง 
(ปี 2559)  

150 ครั้ง/ปี  150 ครั้ง/ปี  150 ครั้ง/ปี  150 ครั้ง/ปี  150 ครั้ง/ปี 150 ครั้ง/ปี  

10. จำนวนชายหาดที่
มีการจัดระเบยีบ
ชายหาดแล้ว ไม่ถูก
บุกรุกเพิ่ม 100% 

100% 
(ปี 2559) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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2) การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์มูลค่าสูง
ในระดับนานาชาติ 

3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Digital City)  

4) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ในระดับ
นานาชาติ  

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
6) การพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้งคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
1) การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 

(Value based economy and high value service) 
2) การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)       
3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ

เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management) 

  แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ มีศักยภาพสูงของจังหวัดสู่ศูนย์กลางเมือง

การท่องเที่ยวระดับโลก 
2) สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจชุมชน บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมที่เป็ น  
อัตลักษณ์ของภูเก็ต 

3) ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์รองรับการท่องเที่ยว 
5) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการด้านกีฬา 

แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex) 
6) พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง  ทั้งทางบก 

ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง เพ่ือรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ 
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับสากล (Smart City) 
8) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน 
9) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว และการใช้พลังงานสะอาด พลังงานขยะและพลังงาน

แสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
10) เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางพลังงาน และความม่ันคงของทรัพยากรน้ำ 
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11) พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมสุขภาวะและพหุสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม สังคมตื่นรู้และทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ 
ทันสมัย และได้มาตรฐาน  

13) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  3 
 

ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
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ส่วนที่ 3 
                        ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

 

 
 

 
 

“มุ่งจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

 

  
 
  

 

 1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่สากล 

 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

                                                       

 
 

 “คนสำราญ งานสำเร็จ” 
 
 

 
 

 
 

“รู้หน้าที ่โปร่งใส ใส่ใจสังคม” 

 
 
 
 

2. พันธกิจ (Mission) 

3. จุดมุง่หมาย (Objectives) 
 

4. ค่านยิม (Values) 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
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 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
              3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
              4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  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 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

 
 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละ
ระดับการศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับปฐมวัย 
“พัฒนาการครบทุกด้าน 
 

 2.ระดับประถมศึกษา 
   “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
 

5. เป้าประสงค์ (Goals) 

 

7. จุดเน้นแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 

6. นโยบาย 
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 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   “การค้นพบตนเอง” 
 

 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      “ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานทำ” 
 
 

 8. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหล ักของชาต ิย ึดม ั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญญ์าณสุธ ี
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางสุคนธ์  สีนาเคน 

2. ร้อยละของผู ้เรียนที่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีค่านิยมที่พึงประสงค์   มี
คุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื ่น  และสังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์  สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญญ์าณสุธ ี

    

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อ
ความมั่นคง เชน่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สนิ การค้ามนษุย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติตา่ง ๆ เปน็ตน้ 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามฯ 
นางสาวภิญญาพัชญ์  อ่ิมวิเศษ 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
น.ส.สุจติรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งได้รับ 
การบริการด้านการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่ม ีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 

6. จำนวนสถานศกึษาทีน่้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทร มหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ 

49 
โรง 

49 
โรง 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นายอนุชา  อินทรัตน์ 

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

49 
โรง 

49 
โรง 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นายอนุชา  อินทรัตน์ 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.จำนวนผูเ้รียนมีความเป็นเลศิทางด้านวิชาการมีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

19,070 
คน 

ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 

นางอำไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์   

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading Literacy) ด้านการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

n/a ร้อยละ 
80 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 

นางล้อมสกุนต์  เอี่ยมทองกุล 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที 

การแข่งขันระดับนานาชาติ 

รอ้ยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางสุคนธ์  สีนาเคน 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
น.ส.สุจติรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 

นางฐาสสิร์  นวิชญญ์าณสุธ ี
    

2. ร้อยละของผูเ้รียนชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ ท่ีมีคะแนนผล 

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ ์

ที่กำหนด 

 

n/a ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 

นางฐาสสิร์  นวิชญญ์าณสุธ ี
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ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า 
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
66.36 

ร้อยละ 
67 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางภูรี  ทองย่น 

    

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ 
การเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตาม  
ความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติได้ 

n/a ร้อยละ 
80 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกัลยกร   กาชัย 

    

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวติ 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทาง ดา้นความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ100 ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นายอนุชา  อินทรัตน์ 

    

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ 
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยา่ง 
มีความสุขทั้งดา้นร่างกายและจติใจ 

ร้อยละ100 ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นายชัยสิทธ์ิ  วิจิตร 

    

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

n/a ร้อยละ 
70 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางเบญจวรรณ เต็มเปีย่ม 
นางภัทรานิษฐ์ ขาวด ี

    

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ 
               ทางการศึกษา 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ 
มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ร้อยละ100 ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกัลยกร  กาชัย 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 

2 ผู้เรียนทุกคนได้รับจดัสรรงบประมาณอุดหนนุอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอ้งกับสภาพข้อเท็จจริง  
โดยคำนงึถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตัง้ของสถานศึกษา และความต้องการ
จำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนโยบายและแผน 
น.ส.เยาวลักษณ์  อิทธิวราภรณ์กุล 

3.ผู้เรียนได้รับการสนบัสนุน วัสด ุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครือ่งมือในการเรียนรูอ้ย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

4. ครไูด้รับการสนบัสนุน วัสดุ อปุกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครือ่งมือในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่ 

n/a 49 
โรง 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

n/a 49 
โรง 

กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

7. สถานศกึษามีระบบการดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครองนกัเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

49 
โรง 

49 
โรง 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
น.ส.สุจติรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

    

8. สถานศึกษาที ่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

49 
โรง 

49 
โรง 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกลัยกร  กาชัย 

    

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหค้วามรู ้ที่ถกูต้องและ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไป 
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

n/a 49 
โรง 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกลัยกร  กาชัย 

2. สถานศกึษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพือ่ลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

n/a 49 
โรง 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกลัยกร  กาชัย 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 

3. สถานศกึษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทัง้สอดแทรกในสาระการเรียนรู ้
ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

n/a 49 
โรง 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกลัยกร  กาชัย 

4.นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูด้้านการลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเปน็แหลง่เรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

n/a ร้อยละ 
90 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกัลยกร  กาชัย 

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

n/a ร้อยละ 
75 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางกัลยกร  กาชัย 

6.ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

n/a ร้อยละ 
85 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์ 

7.ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการ
คิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

n/a ร้อยละ 
85 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์ 

8. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรงุ
และพัฒนาบุคลากร และสถานทีใ่ห้เป็นสำนกังานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

n/a ร้อยละ 
85 

กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ 
นายบุญเสริฐ ตณัฑวานิช 
กลุ่มอำนวยการ 
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ 

    

นโยบายที่ 6 ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

1. สถานศกึษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

n/a 49 
โรง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกลุ                

2.สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้
เปน็หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คลอ่งตวัสงู พรอ้มที่จะ 

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

n/a ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางอุมาวรรณ  ตะวัน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 

3. สถานศกึษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจทั้งระบบ 

n/a ร้อยละ 
80 

กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 

4. สถานศกึษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปรง่ใส 
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

n/a ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญญ์าณสุธ ี
กลุ่มอำนวยการ 
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ 

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

n/a ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญญ์าณสุธ ี
กลุ่มอำนวยการ 
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ 

6. สถานศกึษาทุกแห่งและสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มี
ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

n/a ร้อยละ 
100 

กลุ่ม ICT 
นางระเบียบ พรหมทอง 

7. สถานศกึษาทุกแห่งมีขอ้มูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกบัข้อมูลต่าง ๆ นำไปสูก่ารวิเคราะห์เพือ่วางแผน 

การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

n/a ร้อยละ 
100 

กลุ่ม ICT 
นางระเบียบ พรหมทอง 

8. สถานศกึษา และสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนบัสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

n/a ร้อยละ 
85 

กลุ่มนิเทศ 
นายปัณณธร ละม้าย 

9. สถานศกึษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

n/a ร้อยละ 
100 

กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 

 

 
 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

 

8. มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด 

1.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท สมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

  (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 
ที่มผีลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน 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 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธ ีและกระบวนการงบประมาณ ตั ้งแต่ จำนวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
      1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 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) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
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2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
        มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(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
บริบทของพ้ืนที ่
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
     เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
   โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                                                                       
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

81

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

  (2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
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
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (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 เพ่ือการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  (7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

    2.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   

 - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
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  - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
  (2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมนิเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  (5) ดำเนินการติดตาม 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 และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
 

  (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
  (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
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  (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  (7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
  (8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ใน
การเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่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  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3     
  (2)  ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
 (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
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  (5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ ่มศักยภาพผู ้เรียนที ่มีความรู ้และทักษะด้าน
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 สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิด  นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็น
นวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื ่อถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจ
ของตนเอง 
  (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
  (6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 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) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
  (6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (8) พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  (9) สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) 
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื ่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
                           (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
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) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ
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 
“ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย  พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 

(3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข ้าร ับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

(6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื ่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื ่อสารภาษาที่ 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่ เน้นทักษะการคิดขั ้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจร ิง 
(Active Learning) 
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(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ เรียนที่มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้  
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
ทางการศึกษาท้ังระบบ 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 สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
4)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ทุกประเภททั้งระบบ 
5)  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 

นโยบายที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  

                     

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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  1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 (2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือ
วางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.2 สถานศึกษา 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ 
จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อใน
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู ้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดิ นทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที ่
 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 และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ

เพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็ก
วัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

(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 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน 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
ยกระดับต้นแบบสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green office) 

7. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

8. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
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9. ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่
สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี 
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

11. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

12. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และ
จัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 

นโยบายที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   เป ็นมาตรการกระจายอำนาจให ้สถานศ ึกษา หร ือกล ุ ่มสถานศ ึกษาม ีความเป ็นอ ิสระ 

ในการบร ิหารและจ ัดการศ ึกษาครอบคล ุม ด ้านการบร ิหารว ิชาการ ด ้านก ารบร ิหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบร ิหารงานท ั ่ ว ไป โดยดำเน ินการเป ็นรายสถานศ ึ กษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของ

สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่ม
สถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความ
หลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว  
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 



 
 

 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

92

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  Phuket  Primary  Educational Service Area Office 

  (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 เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได ้

  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 

ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงาน
ทีทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ ่ม/หน่วยและสถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที ่มุ ่งเน้น
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

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(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) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง  ๆตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน  ๆที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้ง
ระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
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 มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน

ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ

พร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยัง
เป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
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(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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 โครงการและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 
 

    ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายใน
การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 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 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยแ์ละของชาต ิ

1 1.1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน 131,000 นางสุคนธ์  สีนาเคน 

2 
1.2 
1.6 

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

418,000 นางมาลัยพร  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 

3 1.3 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 126,000 นางสุคนธ์  สีนาเคน 

4 1.3 
โครงการนิเทศ ติดตาม ครูผูส้อนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศ
วิถีศึกษาแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 

18,150 น.ส.ภญิญาพัชญ์  อิม่วิเศษ 

5 1.3 โครงการคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ   18,400   น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

6 1.6 โครงการ“เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยนื” 34,000 นายอนุชา  อินทรัตน ์

รวมนโยบายที่ 1   745,550    

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

7 2.1 
2.3 

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

43,760 น.ส.ทิพวรรณ  วิจิตรวงศ ์

8 2.1 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศของนักเรียน ประจำปี 2563 722,450 นางพัทธนันท ์ ตันติสิทธิพร 
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9 2.1 โครงการกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์)  875,250 นายทวีศักดิ์  เครือแพทย ์

  คร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2563   

10 2.3 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 

*92,600 นางสุคนธ์  สนีาเคน 

11 2.4 โครงการส่งเสริมนักเรยีนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ 37,100 นางกัลยกร  กาชัย 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 2 1,678,560   

นโยบายที่ 3 ดา้นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์     

12 3.1 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขยีน ห้องเรียน ป.7  103,000 นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน ์

13 
 

3.1 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  

346,800 นายปณัณธร ละมา้ย 

14 
3.3 
3.7 

โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาเพือ่ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดย
กระบวนการ Coaching  and  Mentoring 

222,050   
นางภูรี  ทองย่น  
นายสมมาตร  อังศภุมงคล 

15 
3.5- 
3.7 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.
ภูเก็ต สู่ครูมืออาชีพ 

274,820 นางเบญจวรรณ  เตม็เปีย่ม 

16 3.5 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งลกูเสือ - เนตรนารี 179,000 นางสุคนธ์  สีนาเคน 

17 3.5 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 19,850 นายชัยสิทธ์ิ  วิจติร 

18 3.7 
โครงการพัฒนาการสอนของครูภาษาไทยโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC   
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 

110,000 นางลอ้มศกุนต ์ เอีย่มทองกลุ 

19 3.7 
โครงการจัดทำแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต 
ประจำปี 2563 - 2565 

20,300 
น.ส.หสัทยา   แตบ่รรพกุล 
น.ส.อัญชลี แซ่แต ้

20 3.7 โครงการ“งานวนัเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ”คร้ังที่ 3 ประจำปี 2563 1,004,292 น.ส.อัญชลี แซ่แต ้

รวมงบประมาณนโยบายที่ 3 2,280,112   

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

21 4.1 โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา *20,000 นางกัลยกร  กาชัย    

   45,000  

22 4.1 โครงการจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข 71,100   นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

23 4.1 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

*5,000 
25,000 

นางมาลัยพร  รตันดลิก  ณ  
ภูเก็ต 
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ที่ ตชว. โครงการ งบประมาณ   ผู้รับผิดชอบ  

24 4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 122,720 นางอมุาวรรณ  ตะวัน 

25 4.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 147,700 นางอมุาวรรณ  ตะวัน 

26 
4.3, 
4.4, 
4.6 

โครงการจดัการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย ์ 150,000 นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 

27 
4.3, 
4.4, 
4.6 

โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ห้องเรียนและครู
คอมมืออาชีพ 
 

120,000 นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 

28 4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 67,000 นางกัลยกร  กาชัย 

29 4.7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   12,500 น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 4 761,020   

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

30 5.1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 140,000 นางกัลยกร  กาชัย 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 5 140,000   

นโยบายที่ 6 ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
31 6.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 300,000 นางรานี  เครือสมบัติและคณะ 

32 6.1 โรงเรียนคู่พัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 53,060 นางสุพิชชา  ฐิตวังโส 

33 6.1 
โครงการประเมินสัมฤทธผิลการปฏิบัตงิานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

38,760    นางสุพิชชา  ฐิตวังโส 

34 6.2 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 296,600 นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน ์

35 6.2 
โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

200,000 นางนฤมล  อา่วบรูณวิวัฒน ์  

36 6.2 
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสูพ่ัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สพป.เลย 3 
(Benchmarking School and Best Practices) 

500,000 นางมาลัยพร  รตันดลิก  ณ  ภูเกต็ 

37 6.2 
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,400 นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์ 

38 
6.3, 
6.6-
6.9 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภูเก็ต 150,000 นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
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39 6.4 
โครงการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ได้รบัการแต่งตั้งใหม่ ด้าน
การบริหารงบประมาณ 

40,920 นางสุพิชชา  ฐิตวังโส 

40 6.4 
โครงการตรวจสอบการปฏบิัติตามระเบียบ กฎหมาย และติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 

42,580 นางสาวสุคนธ์  คงพันธ ์  

41 6.4, 
6.5 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

*100,000 นางฐาสสิร ์ นวิชญญ์าณสุธ ี

รวมงบประมาณนโยบายที่ 6 1,672,320   
รวมงบประมาณนโยบายที่ 1-6 7,277,562   

งบ สพฐ. *217,600  
รวมงบประมาณทั้งหมด 7,495,162  

หมายเหตุ *งบ สพฐ.          
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นโยบายท่ี 1 
 

ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ 
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โครงการ  พัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน  
นโยบายที่ 1      ด้านการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 

                     การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์  มณีขวัญ) 
ระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2562  – มิถุนายน  2563 
งบประมาณ  131,000 บาท   
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเป็นผู้นำนักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียน  สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ที่ช่วยปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพ่ือเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้น
กล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียน
เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและ    ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วย
แบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองทีด่ีของชาติ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเห็นความสำคัญของระบบสภานักเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรยีน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

   2.1    เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม 

   2.2     เพ่ือส่งเสริมใหส้ภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 

   2.3  เพ่ือเสริมสร้างสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทำ  
กลา้แสดงออกในสิ่งที่ดี         

  2.4    เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรยีนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน           
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  2.5  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เชิงปริมาณ   
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สภานักเรยีนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำนวน 49 โรงเรียนและครู
ผู้ดูแลนักเรียน  โรงเรียนละ 1 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ   

    3.2.1 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพ่ือส่วนรวมและมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 
    3.2.2 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความเข้มแข็ง  กล้าคิด กล้าทำ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 

    3.2.3 คณะกรรมการสภานักเรียน มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และมีจติสาธารณะและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

  4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายชื่อประธานสภานักเรยีน/
รองประธานสภานักเรียนเข้าร่วมประชุม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประสานงานวิทยากร/กำหนดหลักสูตร 
4. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5. ดำเนินการฝึกอบรม 
6. สรุปรายงานผล 

มิถุนายน  2562 
 

มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
มิถุนายน  2562 
สิงหาคม  2562 

นางสุคนธ์  สนีาเคน 
 
 

 

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

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1. 
 
2. 

ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงานโครงการ 
- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม10คน×190บาท×1วนั 
ดำเนินการฝึกอบรม 
- ค่าอาหารเช้า  จำนวน 125 คน × 1 มื้อ × 120 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 125 คน × 2 มื้อ × 120 บาท 
- ค่าอาหารเย็น  จำนวน 125 คน × 1 มื้อ × 120 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จำนวน 125 คน × 35 บ.×4 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 4 คน × 12 ชม. × 600 บาท 
- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก 
- ค่าสถานที ่
- ค่าวัสด ุ

 
 

 
 
 
 
 

28,800 
 

 

 
1,900 

 
15,000 
30,000 
15,000 
17,500 
 
10,000 
7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,800 

 
1,900 

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

 รวม 28,800 96,400 5,800 131,000 
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  6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เขา้รบัการอบรม มีความเปน็ผู้นำในการทำงาน 
เพ่ือส่วนรวม และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 
2. ผู้เข้ารับการอบรม  มีความเข้มแข็ง กล้าคิด  
กล้าทำ  กล้าแสดงออก 
3. 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีวินัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และมีจติสาธารณะ 
และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
 

ติดตาม/ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เข้ารับการอบรม มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพ่ือส่วนรวม และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 
7.2 ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้มแข็ง  กล้าคิด กล้าทำ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 

       7.3   ผู้เข้ารับการอบรม มีวนิัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าทีข่องตน  เหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ประโยชน์สว่นตน  และมีจิตสาธารณะและเขา้ใจในระบบประชาธิปไตย 
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โครงการ  “ค่ายเยาวชน..รกัษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
                                สยามบรมราชกุมารี”  ประจำปี 2563 
นโยบายที่ 1                ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติและมนษุย์  
ตัวชี้วดัที ่ 1.2              ร้อยละของผู้เรียนทีมี่พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ 
                               ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
                               อัตลักษณ ์มีจติสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครวั ผู้อื่น และสังคมโดยรวม  
                               ซ่ือสัตย์ 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 
 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ์ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยกำหนดการดำเนินโครงการ“ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
และแหล่งเรยีนรู้ทรัพยากรและธรรมชาติทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้การพัฒนาได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาต ิ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างเกิดประโยชนส์ูงสุด ในการพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสตูร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตรแ์ละกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู่การพัฒนาผู้เรียน และ  
8  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  รวมทั้งนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการของ
รัฐบาลอีกทั้งเป็นการยกกระดับคุณภาพ การจัดฝึกอบรมเยาวชนในแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การปลุกจสิำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเยาวชนไทยโดยสืบไป” 
                ในปี 2563 นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและภาคีเครือข่าย  จึงร่วมมือกันบูรณาการให้งาน
เข้มแข็งมากขึน้ในการขับเคลื่อนโครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษพ์งไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี”โดยมุง่เน้นขยายผลการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกนักเรียนและเกิดการพัฒนาที่ยัง่ยืนตามวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาล ด้วยการสร้างความตระหนัก ความรู้  ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรม  จริยธรรม คุณลกัษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยม
ที่ดใีนดา้นการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเขา้ใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษแ์หล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
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รวมถึงนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและทอ้งถิน่ได้อย่างเขม้แข็งโดยมีกลไกการพัฒนาทีส่ำคัญ คือการปลูกจิตสำนึกให้
เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดความรักความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมผ่านกจิกรรมคา่ยที่หลอมรวมสหวิชาที่เกี่ยวข้องออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมต่อช่วงวัย ซึ่งจะทำ
ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้แบบ Active learning และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติพืชพรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของป่าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถต่อไป  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติให้เยาวชน และ
ทักษะที่จำเป็น ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรัก 
ความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                2.3 เพ่ือพัฒนาเยาวชนมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ในด้านการอนุรักษแ์หล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
                2.4 เพ่ือพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนรู้ แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น        
                2.5 เพ่ือส่งเสริมการต่อยอดขยายกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน 
 

3.  เป้าหมายการดำเนินงาน 
      3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ศึกษานเิทศก์ 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 ในกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
3.2.2 นักเรยีนมีความรู้ความเขา้ใจ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาการมีประสบการณ์ตรงในการ

เข้าร่วมกิจกรรม    ในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น     มีจิตสำนึกและหวงแหนในทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
ท้องถิน่    และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณุสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยในการอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเยาวชนของไทยสืบไป 
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4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการค่ายเยาวชน..รักษพ์งไพรเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60 พรรษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
และติดต่อประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติ พันธ์ุพืชและ
สัตวป์่า 

ตุลาคม ถึง ธนัวาคม   
2562 

นางมาลัยพร รัตนดลิก  
                 ณ ภูเก็ต 

2. คัดเลือกโรงเรียน เพื่อร่วมกิจกรรมคา่ยเยาวชนรักษ์..พงไพร พฤษภาคม 2563  
3. จัดประชุมคณะทำงาน/วิทยากร พฤษภาคม 2563  
4. อบรมครูวิทยากร เรื่องการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 
พฤษภาคม  2563  

5. อบรมเยาวชน “การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” 3 วัน 2 คืน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน  
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติพันธุพ์ชืและสัตว์ป่าเขาพระแทว 

มิถุนายน 2563  

6. ประเมินผลการจัดคา่ยเยาวชน..รักษ์พงไพร กรกฏาคม 2563  
7. จัดทำรายชื่อนักเรียน/ครู ที่เข้าร่วมโครงการและจัดทำ

รายงาน 
กรกฎาคม  2563  

8. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเยาวชนคัดเลือกเข้าร่วมงานสีสันพรรณ
ไม้ระดับประเทศ 

มิ.ย. – ส.ค. 2563  

 5.  งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน  418,000.00 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

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

วิทยากร เดินทางไปประชุมปฏบิัติการที่ คธส.เขาพระแทว อ.

ถลาง จ.ภูเก็ต  จำนวน 17 คน 

1.3 ค่าอาหารว่าง – เครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวนั (45 คน x 
190 บาท) จำนวน 2 วนั เพื่อเตรียมจัดค่ายนักเรียน  
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

 
4,940   

10,000 
 
 

7,600 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 

6,000       

 
4,940 

  10,000 
 

 
  7,600 

 
 

6,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

2. 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอบรมเยาวชน “การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 วนั 2คืน ทั้งหมด 4 รุ่น ณ คธส.เขา
พระแทว อ.ถลาง  
จ.ภูเกต็ 
   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 
   รุน่ที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถนุายน 2563 จำนวน 60  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 ค่าพาหนะนักเรียนในการเดนิทาง ไป –กลับ ณ คธส.เขา
พระแทว  
     รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4- 6 มิถุนายน  2563 
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563 
     รุน่ที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถนุายน 2563 
     รุ่นที่ 4 ระหวา่งวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2563 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 7 มื้อ  มื้อละ 120 บาท จำนวน 
70 คน ต่อรุ่น ทั้งหมด 4 รุ่น 
2.3 คา่อาหารว่างและเครือ่งดื่ม จำนวน 6 มือ้ มื้อละ 35  บาท 
จำนวน 70 คน ต่อรุน่ ทั้งหมด 4 รุ่น 

  
 

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

 
235,200 

 
58,800 

  
 

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

 
235,200 

 
58,800 

3. ค่านิเทศติดตาม 
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน 
3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการประเมิน 
  

 
8,000 

 
 

12,000 

  
8,000 

12,000 

4. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ ในการ
เดินทางเข้ารว่มงาน สีสันพรรณไม ้ระดับประเทศ และร่วม
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติฯ์ กรุงเทพฯ 
  

 27,460  27,460 

 รวม 8,000 404,000 6,000 418,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 

 1.สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
มีทักษะทีจ่ำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 2.เยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักมี
จิตสำนึก เห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความรัก ความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3 . เย าวช น มี ค วาม รับ ผิ ด ช อบ  คุณ ธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ที่ ดี ใน ด้ าน ก ารอ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ท า ง
ทรพัยากรธรรมชาติ 
 4. ครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอน และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น        
 5. มีการส่งเสริมต่อยอดขยายกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชน
และท้องถิน่ สู่ความยั่งยืน 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
 
ประเมินสภาพจริง 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบบันทึกข้อมูล 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียน ครู และผู้ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เยาวชน และทักษะทีจ่ำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
         2. นักเรียน ครู และผู้ที่เก่ียวข้อง มีความตระหนัก มีจิตสำนึกทีด่ี และเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความรักความหวงแหน รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ 
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โครงการ  เยาวชนหา่งไกลยาเสพติด 
นโยบายที่ 1      ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบที่มีผลต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร ์และภยัพิบัติต่างๆ เป็นตน้ 

ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์  สีนาเคน)   
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กรกฎาคม 2563 
งบประมาณ  126,000  บาท  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยใช้
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยในแผนป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย  3   ยุทธศาสตร์  
คือ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกีย่วข้องกับยาเสพติด  ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหา
ยาเสพติด และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน 
เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด  ซึ่งจะเป็นการตัดการเพ่ิมขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดย
จะให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป 
จะสร้างคุณภาพชีวิตทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
 สาเหตุที่สำคัญของปัญหายาเสพติด  คือความอ่อนแอของครอบครัวและชุมชน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น  เพ่ือปลุกพลังเยาวชน  ร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ  โดยให้ความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหายาเสพติด  มีความสำนึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเกิดภูมิต้านทานในยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรัก สามัคคีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่ม่ัวสุมห่างไกลยาเสพติด 
  3.3 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำความรู้เกีย่วกับโทษภัยของยาเสพติดไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเองและครอบครัว 
  3.4 เพ่ือให้มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   

- นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด  จำนวน  49 โรงเรียน   
- ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา จำนวน  49 คน 

 

  เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับ

สังคมได้อย่างมีความสุข 
2. นักเรียนได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
3. นักเรียนที่ได้รับการอบรม  สามารถนำความรู้เกีย่วกับโทษภัยของยาเสพติดไปประยุกต์ใช้เพ่ือ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเองและครอบครัว 
  4. ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจใน 
การดำเนินงานสถานศึกษาศึกษาสีขาว 

5. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่ 1 ค่ายทักษะชีวิต 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
2. ประสานงานวิทยากร/กำหนดหลักสูตร 
3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการฝึกอบรม/ดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานผล 
กิจกรรมที่  2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว   
2. จดัประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
4. ประชุมขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดใน 
   สถานศึกษา 
5. สรุปรายงานผล 
 

พฤษภาคม - มิถุนายน  
2563 

 
 
 
 
พฤษภาคม-กรกฎาคม  

2563 
 

นางสุคนธ์  สีนาเคน 
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    5. งบประมาณ  จำนวน  126,000    บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถว้น)   ขอถวัจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

รวม 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายทักษะชีวิต 
ค่าใช้จ่าย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรม 
2. ประสานงานวิทยากร/กำหนดหลักสูตร 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
     จำนวน 15 คน x 1 วัน x 190 บาท 
4. ดำเนินการฝึกอบรม 
   - ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
     จำนวน 115 คน × 2 วัน × 190 บาท 
   - ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คน × 12 ชม. × 600 บาท 
   - ค่าพาหนะครูผูดู้แลนักเรียน 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 
   - ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
     จำนวน 70 คน × 1 วัน × 190 บาท 
   - คณะกรรมการประเมนิ 5 คน × 3 ชุด × 4 วัน X120 บาท 
   - คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน 
     จำนวน 20 คน×1 วัน × 190 บาท 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารในการฝึกอบรม 
5. สรุปรายงานผล 
 

21,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70,150 
 
 
 
 

2,850 
 

43,700 
 
 

23,600 
 
 
 

27,150 
 
 
 

2,850 
 
 

13,300 
 

7,200 
 

3,800 
 

 

5,150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,150 
 

1,950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,950 
 

96,900 
 
 
 
 

2,850 
 

43,700 
 

21,600 
23,600 

 
5,150 

 
29,100 

 
 
 

2,850 
 
 

13,300 
 

7,200 
 

3,800 
1,950 

 

รวม 21,600 97,300 7,100 126,000 
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    7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็น
แกนนำป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
- ครูผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ติดตาม/ประเมินผล 
 
ติดตาม/ประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

 

    8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนทีผ่่านการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการเป็นแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ในสถานศกึษา 
 8.2  นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม ได้พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพ มีคุณสมบัตติรงตามที่สังคมต้องการ 

 8.3 ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   มีความรู้  ความเข้าใจใน 
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามากข้ึน 
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โครงการ  นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
ปีงบประมาณ 2563 

นโยบายที่ 1      ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบที่มีผลต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร ์และภยัพิบัติต่างๆ เป็นตน้ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา (น.ส.ภิญญาพัชญ์  อ่ิมวิเศษ) 
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
งบประมาณ  18,150 บาท 
 

1.หลักการและเหตุผล  
 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ใน
สภาพที่มีมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลั กประกัน 
ความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ท้ังเด็กท่ีประสบปัญหาและเด็กท่ีไม่ประสบปัญหา และจาก พ.ร.บ. 
ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน โดยกําหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหา 
ทางเพศและการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นให้เข้า มามีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรม รวมถึงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขและส่งต่อ นักเรียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงจัดทํา
โครงการนิเทศ ติดตามครูผู้สอน วิชาเพศวิถศีึกษาของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา ของข้าราชการครูในสังกัด ให้สามารถ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน  
 2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นได้  
 2.3 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัการป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ.2559 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2.4 เพื่อลดปัญหาการต้ังครรภใ์นวัยรุ่นของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
1. ครูโรงเรียนแกนนำจำนวน 15 คน ท่ีสอนวิชาเพศวิถีศึกษา จํานวน 15  โรงเรียน  
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2. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
          เชิงคุณภาพ  
 1. ร้อยละ 100 ของขา้ราชการครูท่ีได้รับการนิเทศ ติดตามโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพที่มีคณุภาพ มีองค์
ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือกํากับติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้  
 2. โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ตรงตาม
หลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง  

4.  กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน  
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน             

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน2562 น.ส.ภิญญาพชัญ์  
อ่ิมวิเศษ 
 

2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดกลุ่มเปา้หมาย
ในกิจกรรม/โครงการ 

มกราคม 2563 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มกราคม 2563 
4 แจ้งปฏิทินโครงการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนเพศวิถขีองสถานศึกษา มกราคม 2563 
5 ดำเนินการโครงการนิเทศ ติดตาม ครูที่สอนเพศวิถศีึกษาของ

สถานศึกษา 
มกราคม- มีนาคม 2563 

6 กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เมษายน–กรกฎาคม2563 
7 สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ สพป.ภูเก็ต/สพฐ กันยายน 2563 

5.  งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน..18,150......บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกนัได้   ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

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
ครูผู้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาครูแกนนำและเจ้าหนา้ที่ 25 ×190×1 

 
 

2,400 
 
 

 
 
 

5,000 
 

4000 
 

4,750 

 
 
 
 

2,000 
 

 
 

2,400 
5,000 
2,000 
4,000 

 
4,750 

รวม 18,150 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 1. ร้อยละของบุคลากรครูแกนนำ 15 คน พัฒนา
ศักยภาพ มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการ 
สอนวิชาเพศวิถีศึกษาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละของโรงเรียนแกนนำในสังกัด ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบประเมินพฤติกรรม  
-แบบประเมินความพึง 
พอใจ 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 7.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูที่เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ 
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลและเครื่องมือกํากับติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้  
 7.2 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง  
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โครงการ  คาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
  นโยบายที่ 1      ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบที่มีผลต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร ์และภยัพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสาวสุจิตรา   วงศ์ทวีพิทยากุล) 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 –มีนาคม  2563 
งบประมาณ  18,400  บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

      ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต) เพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการคุกคามทางเพศปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตให้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคณุภาพ  ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น  เทศกาลวันลอยกระทง  
เทศกาลวันวาเลนไทน์เทศกาลแข่งขันกีฬา การสอบต่าง ๆ เป็นต้น และมอบหมายให้พนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประสานฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมกันออกตรวจพ้ืนที่
ดูแลเหตุอันไม่สมควรของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลดังกล่าว 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำโครงการคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น เพ่ือลดปัญหาการมัว่สุม การมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอันควร ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และ
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  

2. วตัถุประสงค์ 

     2.1 เพ่ือให้มีภาคีเครือข่ายในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาความประพฤติ
ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

     2.2 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

     2.3 เพ่ือลดปัญหาการมั่วสุม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท 
และปญัหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
   3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเกต็ จำนวน 2 ครั้ง  
3.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน  60  คน 

               3.2  เชิงคุณภาพ 
  ลดปัญหายาเสพติด การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหา

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

 4.  กิจกรรม และขัน้ตอนการดำเนินงาน  

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1 กิจกรรม คาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต เนื่องใน
เทศกาลวันลอยกระทง   
- กิจกรรมการออกตรวจ 

11 พฤศจิกายน 2562 น.ส.สุจติรา  วงศ์ทวีพิทยากุล 

 

 
  2 กิจกรรมคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต 

เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทม์   
- กิจกรรมการออกตรวจ 

 
14 กมุภาพันธ์ 2563 

 3 สรุปผลการดำเนนิงาน มีนาคม 2563 

5.  งบประมาณ   งบดำเนินงาน จำนวน 18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ  ซ่ึงมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 
 ที ่

 
      กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

                งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

1 กิจกรรมคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต เนื่องใน 
เทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจกิายน 2562 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน. จำนวน 60 คน x 120 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล/คา่วัสด ุ

 
 
 
 

 
    7,200 

 
 
 

 2,000 

    9,200 

2 กิจกรรมคาราวาน ฉก.ชน.สพป.ภูเก็ต เนื่องใน 
เทศกาลวันวาเลนไทม์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน. จำนวน 60 คน x120 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล/ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

 
    7,200 

 
 
 

 2,000 

    9,200 

 รวม   14,400  4,000   18,400 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
  

- การสังเกตการปฎิบัติงาน 
 
 
 

- แบบสอบถาม สังเกต 
 

 
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 7.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 7.2 ลดปัญหายาเสพติด การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และลด

ปัญหานักเรยีนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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โครงการ “เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาทีย่ั่งยืน” 
นโยบายที ่1 ด้านการจดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.6   จำนวนสถานศึกษาที่นอ้มนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- 

   รามาธิบดี ศรสีินทร มหาวชริาลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
    ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (นายอนุชา  อินทรัตน์) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ 34,000 บาท 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีได้นำ “ศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบัติอย่าง ยั่งยืน” ใน

การพฒันาเศรษฐกิจสูยุ่คไทยแลนด์ 4.0 รวมท้ังการพฒันาประเทศเพื่อก้าวเขา้สูสั่งคมโลกท้ังในระดับ ภมูิภาคและในระดับโลก โดย

น้อมนำพระราชดำรัสขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภูมิพลอดุลยเดชท่ีให้“ประชาชนเป็นศนูย์กลาง”ของการพัฒนามาเป็น

แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งในพื้นท่ี ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้

มีความอยูดี่กินดีและได้เช่ือมโยง “ศาสตร์ พระราชา” ในเรือ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGs - Sustainable Development Goals) จนประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหวา่ง

ประเทศใน ระดับหนึง่ ยกตัวอย่าง (1) ศูนย์สาธติสหกรณโ์ครงการหบุกะพง เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำกิน และนำ้ใชก้ารขาดท่ีดินทำ 

กิน ซึ่งมกีารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหาร กลางวันแบบยัง่ยืน ใหเ้ด็ก

นักเรียนทุกคนนำไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก(3) โรงเรียนพระดาบส จัดให ้ มีการสอนวิชาชพี 

หลักสตูร 1 ปี มุ่งใหส้ามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดำรงตน ได้ อย่างเหมาะสม (4) กังหันชัย

พัฒนา เป็นการเพิม่ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดกลิน่ น้ำไม่เนา่เสีย เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว ์น้ำได้ (5) บรษิัท ประชารัฐ รักสามคัค ี

จำกัด ดำเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชารัฐ”ท่ีไม่ มุ่งเน้นผลกำไร จากการประกอบการ ฯลฯ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้าง เยาวชนใหม้ี

คณุภาพของประเทศ โรงเรียนสถานศึกษาได้ตระหนักและเห็นคณุค่าในภารกิจตามหลักปรัชญาดังกลา่ว จึงมีนโยบายขบัเคลือ่น

ศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบัติอย่างยั่งยืนสูส่ถานศกึษาท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระ ยุคลบาท เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง โดยอัญเชิญมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ หลักความพอประมาณ การ

คำนึงถงึความมีเหตุผล มีภมูิคุม้กันท่ีดีในตัว มีคณุธรรมกำกับความรู้เป็นกรอบในการ ดำรงชวีิต และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนำไปประยุกต์ใชไ้ด้อยา่งเหมาะสม

กับบทบาทภารกิจของแต่ละบุคคล และปลูกฝังปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ ในการดำรงชีวิตใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ตลอดจนนำไปสูก่ารปรับแนวทางการพัฒนา โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการพฒันา

คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ ใชค้ณุธรรมเป็นพื้นฐาน ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมอืระหว่าง
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สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมใน  

การจัดการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นมนุษย์สมบรูณ์ตามเจตนารมณ์ของการปฏริูปการศกึษาจึงได้กำหนดให้มีโครงการ

การขบัเคลือ่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา เพื่อใหม้ี การใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพื่อพัฒนาให้ทุกคนในสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

อย่างยั่งยืน 
 3. เป้าหมายการดำเนินงาน 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนทุกคนมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องยั่งยืน
      3.2.2 สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 

 
4. กิจกรรม และขัน้ตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศาสตร์ 

พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 นายอนุชา  อินทรัตน์ 

    
2. แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนินงานตาม 

โครงการ 
เมษายน 2563 นายอนุชา  อินทรัตน์ 

3. ติดตาม / ประเมิน พฤษภาคม – กันยายน 2563 คณะทำงาน 

4. สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2563 คณะทำงาน 

5. รายงานผล กันยายน 2563 คณะทำงาน 
 

 
 

 

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 34,000.00 บาท ทุกรายการถวัจ่ายกันได้ซึ่งมรีายละเอียด
การใช้จา่ยงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ รวม 
ค่า 

ตอบแทน
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการขบัเคลือ่นศาสตร์ 
พระราชา กับการพัฒนาท่ียั่งยืน สู่สถานศึกษา  

-  ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่และอาหารกลางวัน 
 60 คน×190 บาท) 

-  สรุป/รายผลการดำเนินงาน 

 
 

- 

 
 
 
 

11,400 

 
 

- 

 
 
 
 

11,400 

2. ติดตาม / ประเมินสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
และการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 

    - 
 

 
  
 

- 

 
 
 
 
 
 

20,000 

3. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล   
 
 
 

850 

 
 
 
 
 
 
 

1,750 

 
 
 
 

850 
  4.1 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่และอาหารกลางวัน 

(5 คน×190 บาท)  
4.2 คา่เอกสาร 1,750 

 รวม 20,000 12,250 1,750 34,000 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนและจัด  

 
สอบถาม 

 
 
แบบสอบถาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตาม   หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
ยั่งยืน   

2.ผู้เรียนทกุคนมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรชัญา ประเมินสภาพจริง แบบบันทึกข้อมูล 
เศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 90  

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม    ต่อเนื่องและยั่งยืน 
                   2. ผู้เรียนทุกคนมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องยั่งยืน 

3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงที่มปีระสิทธิภาพเป็นแบบอย่างด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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นโยบายท่ี 2 
 

ด้านการจัดการศึกษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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โครงการ  English for All of Phuket Primary Educational Service Area Ofiice’ s School. 
   (English for All PK.) 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1               จำนวนผู้เรยีนมคีวามเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที ่2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล (นางสาวทิพวรรณ  วิจิตรวงศ)์ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม – กันยายน  2563                                                                
งบประมาณ                43,760 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
English for All เกิดจากแนวคิดการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กไทย เพื่อยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษในโครงการ English for All โดยวางเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ภายใน 10 ปี จากนั้นได้นำแนวคิดสู่การทดลอง บนฐานความเชื่อว่า เด็กต้องเรียน
ภาษาอังกฤษต้ังแต่ยังเล็ก ๆ จึงจะสามารถพัฒนาได้ พร้อมมีเงื่อนไขหลักในการดำเนินโครงการ English for All คือ 
ต้องเริ่มเรียนแต่เล็ก ยิ่งเล็กยิ่งดี, เน้นการสอนให้สื่อสารได้, ครูต้องพูดได้จริง, ต้องมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอ และต้องมี
สภาพแวดล้อมการเรียนภาษา ตลอดจนปรับระบบการสอบและการวัดผลเน้นเรื่องการสื่อสารด้วย ซึ่งโครงการ 
English for All มีความแตกต่างจาก English Program ในโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก เพราะ
โครงการนี้เลือกท่ีจะเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส ขาดโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวท่ีมีฐานะไม่ดีนัก ให้ได้เรียน
ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาหรือครูต่างชาติ  

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า หากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังไม่สามารถยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศได้ การปฏิรูปนั้นก็ถือว่าล้มเหลว ดังนั้น โครงการ English for All ถือว่าเป็น
โครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก สอดคล้องกบันโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญ
คือเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม และช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่ งที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อเด็กสามารถ
สื่อสารหรือเรียนภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะมีความสุขกับการเรียน และเมื่อไปเรียนวิชาอ่ืนก็จะนำความคิดและทัศนคติ
แบบเดียวกันไปใช้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้ด้วย1  

ข้างต้นเห็นได้ว่า English for All เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของนักเรียนในสังกัด
สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว จึงจัดทำโครงการ English for All ขึ้น 

 
1 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี.(2561). English for All. [online].เข้าถึงได้ 
http://www1.obec.go.th/news/90491 
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2. วัตถุประสงค์ 

           2.1 เพ่ือพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2.2 เพ่ือนิเทศติดตาม และประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3

ของโรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

 2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน

บ้านในทอน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 2.4 เพ่ือนิเทศติดตามครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน English for all PK และการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 2.5 เพ่ือจัดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การเล่านิทาน การแสดงละคร 

การร้องเพลงสากล เป็นต้น 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 ครผูู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 48 โรงเรียน 

     3.1.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   

3.2 เชิงคุณภาพ 

.      3.2.1 ครูผู้สอน จัดกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยความรู้ และมีทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษที่ด ี

     3.2.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามวัย 

  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 ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ 

ในการดำเนินงาน English for all PK จากโรงเรียนต้นแบบ 

 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           123    
 

 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1 โรงเรียนประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน  พฤษภาคม 

นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ ์
นางภัทรานิษฐ์  ขาวดี 2 นิเทศติดตาม นักเรียนโรงเรียนบ้านในทอนระดับ

อนุบาล 2 และ 3 
สิงหาคม 

3 
ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านในทอน 

สิงหาคม 

นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ ์

นางภัทรานิษฐ์  ขาวดี 

4 
นิเทศติดตาม โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 48 โรงเรียน 

กรกฎาคม - กันยายน 

5 
จัดเวที ให้ เรียนได้แสดงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ (บูรณาการร่วมวันเกียรติยศ) 

กันยายน 

6 สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 
 

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

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดงันี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1. โรงเรียนประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
English for All PK จากโรงเรียนบ้านในทอน  

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 77คน 1 วัน (190 x 77 )  

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มและวัสดุอุปกรณ์ 

          

 

   - 

 

 

14,630 

 

 

370 

15,000 

2. 
นิเทศติดตาม นักเรียนโรงเรียนบ้านในทอน ระดับอนุบาล 2 
และ 3 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
 

3,000 

3,000 

3. 
ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองและคณะกรรมการ สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านในทอน  
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์ 

- - 
 
 

3,000 

 
 

3,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

4. 

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

- 

 
3,600 
5,000 

- 

 
- 

4,160 

12,760 

5. จัดเวทีให้เรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - 5,000 - 5,000 

6. 
สรุปผลการดำเนินงาน 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ ์

- - 5,000 5,000 

รวม - 27,850 15,910 43,760 
 

  6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1 โรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน 
    6.1.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 

 
นิเทศตดิตาม
ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้ านในทอนมี
ความสามารถในภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
      6.2.3 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านในทอนพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 
     6.2.4 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านในทอนได้รับ
คำแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
     6.2.5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านในทอนไดแ้สดง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
     6.2.6 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านในทอนได้
เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงาน English for all จาก
โรงเรียนต้นแบบ  

 
นิเทศติดตาม
ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ครูโรงเรียนบ้านในทอน โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต          
จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีความรู้  ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และได้รับการให้ความช่วยเหลือแนะนำ จากหน่วยงานต้นสังกดั 
         7.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต              
มีความสามารถในภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ 
     7.3 ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านในทอน โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์
และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ English for all PK 
     7.4 นักเรียน โรงเรียนบ้านในทอน โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
ได้รับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน ประจำปี 2563 
นโยบายที ่2  ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ      
                               ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21                
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
งบประมาณ  722,450  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

      การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะส่งเสริมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน  ให้มีความรู้ความสามารถทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน   องค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา   ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ  เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและเพ่ิมพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานสากล  การสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทาง
วิชาการและกิจกรรมสร้างสรรคต์่าง  ๆ

ดังนั้น การจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น  และเพ่ือเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69  ประจำปี
การศึกษา 2562    

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรมด้านทักษะ
กระบวนการ และการแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง และหัตถกรรม 
      2.2 เพ่ือเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนและความสามารถการแข่งขันในเวทีนานาชาติ 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
   3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมการประกวด/
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) จำนวน 208 กิจกรรม นักเรียน 600 คน ครูผู้ฝึกสอน 
จำนวน 339 คน รวมทั้งสิ้น 939 คน  มีโอกาสไดศ้ึกษาเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม 
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3.1.2 จัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศกึษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  98  โรงเรียน  นักเรียนจำนวน  50,335  คน 

               3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนทุกสังกัดได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   ทั้งด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
  3.2.2 นกัเรยีนทีม่ีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
  3.2.3 บุคลากรทุก ๆ  ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน ทำให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 
 
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดบัชาติ (ภาคใต)้ 
ครัง้ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ตุลาคม 2562 – มกราคม 
2563 

นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

1 โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่โปรแกรม
ระดับภาคใต ้

พฤศจิกายน 2562 

2 ประสาน/แจ้งข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันระดับชาติ 
(ภาคใต้) 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2562 

3 ประชุมเตรียมการจัดนทิรรศการแสดงผลงานดีเดน่ พฤศจิกายน 2562 
4 ประชุมคณะทำงานฝ่ายประสานงานการประกวด/

แข่งขัน /ฝ่ายจดันิทรรศการ ฯ 
ธันวาคม 2562 

5 แสดงนิทรรศการ / ดำเนินการประสานงานการแข่งขัน 
ณ ศูนย์การแข่งขันต่าง ๆ 

5 – 8  มกราคม 2563 

กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

กรกฎาคม  – กันยายน 
2563 

1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน กรกฎาคม 2563 
2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน สิงหาคม 2563 

3 
ประชุมคณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการประจำ
ศูนย์การแข่งขัน                                    

กันยายน 2563 ศึกษานิเทศก/์ศูนย์การ
แข่งขัน 12 ศูนย์ 

4 จัดการประกวด/แข่งขัน  กันยายน 2563 ศึกษานิเทศก/์ศูนย์การ
แข่งขนั 12 ศูนย์ 

5 สรุปประเมินผลและจัดทำรายงาน 
กันยายน 2563 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร/

ศึกษานิเทศก ์
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5.  งบประมาณ  งบดำเนินงาน  จำนวน  722,450 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  ซึ่งมีรายละเอียด                                  
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ (ภาคใต)้ 
คร้ังที่ 69 ปกีารศึกษา 2562 

    

1 โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่โปรแกรมระดับ
ภาคใต ้

    

2 ประสาน/แจ้งข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันระดับภาคใต ้     
3 ประชุมเตรียมการจัดนทิรรศการแสดงผลงานดีเดน่ 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน ๆ ละ  35 บาท 1 มื้อ 
 350  350 

4 ประชุมคณะทำงานฝ่ายประสานงานการประกวด/แข่งขัน /
ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฯ 
-ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม อาหารกลางวัน 36 คน ๆ ละ 
190 บาท 1 วัน 

 6,840  6,840 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 36 คนๆ ละ 240 บาท จำนวน 4 วัน  34,560  34,560 
6 ค่าที่พัก จำนวน 15 คน ๆ ละ 700 บาท จำนวน    3 คนื  31,500  31,500 
7 ค่าที่พัก จำนวน 21 คน เหมาจา่ยคนละ 400 บาท  3 คืน  25,200  25,200 
8 ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง   10,000  10,000 
9 ค่าชดเชยน้ำมนั (ร.ร.ที่ไปจัดนิทรรศการฯ จำนวน  5 คัน  14,000  14,000 
1
0 

ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-ร.ร.เกาะสิเหร ่ จำนวน 40,000 บาท 
-ร.ร.บ้านฉลอง  จำนวน 10,000 บาท 

  50,000 50,000 

 รวม  122,450 50,000 172,450 
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

    

1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์การแข่งขันเพื่อเตรียมการ                  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x2 มื้อ 

 
 

1,750  1,750 

2 ประชุมคณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการประจำศนูย์
การแข่งขัน                                    
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900 คน x 30 บาท x  1 มื้อ 
 

 
 

27,000 5,000 32,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คา่ 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

3 จัดการประกวด/แข่งขัน                                  -
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 900 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 
-ค่าอาหารกลางวนั 900 คน x 70 บาท x 2 มื้อ 
-ค่าเช่าเครื่องเสียง 
-ค่าเช่าเตน็ท/์โตะ๊/เก้าอ้ี 
-ค่าสถานที ่
-ค่าวัสด ุ
-ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ/เจา้หน้าที ่
-ค่าจัดทำเกณฑ์การแข่งขัน,แบบทดสอบ,แบบประเมิน 

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

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

 

6. การประเมินผล 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าประกวด/แข่งขัน  
ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน แบบประมวลผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนมีโอกาสแสดงผลงานด้านวิชาการ และกจิกรรมด้านทักษะที่เป็นเลิศ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี

การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณร์่วมกันของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  
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โครงการ  กีฬาเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง 
             กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา (นายทวีศกัดิ์  เครือแพทย์) 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2563 
งบประมาณ  875,250 บาท 
 
 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น
ทำเป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มี
นิสัยรักการออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง ทั้งร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนทำให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ประชาชนให้ดีขึ้น   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาภูเก็ต จึงได ้
จดัโครงการกีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต เกมส์) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563  เพ่ือเป็นการพัฒนากีฬา
และสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่งเสริมกีฬาเขา้สู่ระบบการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนากีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองและกรีฑา ในระดับประถมศึกษา 
2.2  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตและลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม

โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 
2.3  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีสุขภาพพลานามัย

ทีส่มบูรณ์แข็งแรงและมีบุคลิกภาพทีดี่ 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 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 รวมทัง้สิ้น 3,752 คน 
 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           131    
 

 

      3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ได้พัฒนาทกัษะกีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองและกรีฑา  
ไดร้่วมกนัทำกจิกรรมทางด้านกีฬาและแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดีสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่อไปได้ 
   3.2.2  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย มีความสามัคคี และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อเบี่ยงเบนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอน             
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการและแต่งตัง้คณะกรรมการฯ พฤษภาคม–มิถุนายน 2563  นายทวีศักดิ์  เครือแพทย ์

2 จัดการแข่งขัน กรกฎาคม 2563 นายทวศัีกดิ์  เครือแพทย์ 
ประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย 

3 สรุป ติดตามและประเมินผล กรกฎาคม 2563 

5.งบประมาณ งบดำเนนิงาน จำนวน 875,250 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซ่ึงมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จำนวน 30 คน 
คนละ 35 บาท จำนวน 5 ครั้ง 
 

 
 

5,250  5,250 

2 กลุ่มเครือข่ายฯ 8 กลุ่ม จดัการแข่งขันกฬีาของ 
แต่ละกลุ่ม ๆ ละ 20,000 บาท 
  

   160,000 

3 จัดการแข่งขันกีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเกต็ 
- ฟุตบอล 
- เปตอง 
- กรีฑา 
- ขบวนพาเหรด 
- พิธีเปิด 
- พิธีปิด 
- ประชาสัมพันธ์ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
25,000 
7,000 

40,000 
12,000 
50,000 
30,000 
10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

 - สูจิบัตร 
- รางวัลนักกีฬา 
- จราจร 
- พยาบาล 
- สถานที ่
- พิธีการ 
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  คณะคร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการ 
  ศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต จำนวน  
  1,000 คน ๆ ละ 190 บาท จำนวน 2 วัน 

 
 

 
 
 
 
 

380,000 

 7,000 
80,000 
7,000 
7,000 

40,000 
15,000 

380,000 

รวม    875,250 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

1. นักเรียนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน 
    กีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
2. นักเรยีนและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬา 
 

สังเกต 
 
สอบถามความพึงพอใจ 

สัมภาษณ์ 
 
แบบสอบถาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน เยาวชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม และมสี่วนร่วม
ในการแข่งขัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 7.2  นักเรียน เยาวชน มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
 7.3  นักเรียน เยาวชน ชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริตและห่างไกลจากยาเสพตดิ 
ไมยุ่่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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โครงการ                    พัฒนาคณุภาพการเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
                               ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขนัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป ีพ.ศ. 2563 
นโยบายที ่2      ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที ่2.3  ร้อยละของผู้เรียนที่มศีักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์  สีนาเคน) 
ระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม  2562  –  มีนาคม  2563 
งบประมาณ  *92,600 บาท  (งบ สพฐ.) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

การศึกษามีบทบาทสำคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์  จำเป็นที่ 
จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ทั้งที่เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริม          
ความร่วมมือทางปัญญาผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่างๆ  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานา
ประเทศ  ในการพัฒนาจติสำนึกยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษา
ต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  (โอลิมปิกวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  จึงมอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สู ่สากล  โดยบูรณาการกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2563  (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึน้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือดำเนินการจัดสอบแข่งขนัทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2563 
 2.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ   
 2.3  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  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  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ 
2.  เตรียมสถานที่ 
3.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ 
4.  ดำเนินการสอบ 
5.  สรุปรายงานผล 

ธันวาคม  2563 
มกราคม  2563 
มกราคม  2563 
มกราคม  2563 
มีนาคม   2563 

นางสุคนธ์  สีนาเคน 
 

 

 5.  งบประมาณ   จำนวน 92,600  บาท  (เก้าหมืน่สองพันหกร้อยบาทถว้น)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
     จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1.  
 
 
2. 
3. 
 
 
4. 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา      
รับต้นฉบบัข้อสอบจาก  สพฐ. 
จัดทำข้อสอบตามจำนวนผู้เข้าสอบ  
3.1 ค่าจัดทำข้อสอบ จำนวน 2,664  คน 
3.2 ค่าล่วงเวลา การจัดทำเอกสารการสอบ 6 คนๆ ละ 3 วัน 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ160 คนๆละ35 บาท1 มื้อ 

 
 
 
 
 
 

4,920 
 

 
 
 
 

 
25,000 
 

5,600 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

25,000 
4,920 
5,600 

5.  
 
 
 
 

ดำเนินการจดัสอบแข่งขันทางวชิาการฯ     
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 
   
 

 
 

500 
33,500 

 

 
2,000 

 
 
 
 

 

 
2,000 

500 
33,500 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คา่ 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

 
 
 
6. 
 
7. 
8. 

5.4 ค่าตอบกรรมการกลางและสถานที่ 21คนๆละ 250 บาท 
5.5 ค่ากรรมการตรวจกระดาษคำตอบ11คนๆละ250บาท2วัน 
5.6ค่าคอบแทนกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ2คนๆละ250บาท1วนั 
ค่าตอบแทนกรรมการบันทึกคะแนน  ตรวจทาน การบันทึก
คะแนน 6 คนๆ ละ 250 บาท 5 วัน  
ค่าวัสด ุ
สรุปรายงานผล 

5,250 
5,500 

500 
7,500 

 

  
 
 
 
 

2,330 

5,250 
5,500 
 500 

7,500 
 

2,330 

 รวม 57,670 33,600 2,330 92,600 

 
6.   การประเมินผล  
 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- จำนวนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขนั ฯ -  นับจำนวน - แบบนับจำนวน 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  
เพ่ือให้โรงเรียนได้วางแผนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                     ส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและอาชีพ 
นโยบายที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4  ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  
ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม 
และนำไปปฏิบัติได้ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัลยกร  กาชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  37,100  บาท 
 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย    ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง 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 ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีได้วางจุดเน้นการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ การค้นพบตนเอง และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ   
สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงจัดทำโครงการส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อ
และอาชีพ  เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาสู่สัมมาชีพท่ีหลากหลายในสังคมปัจจุบัน สามารถวางแผนการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและสนใจอย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นสายการเรียนท่ีตนเองใฝ่ฝันท่ีจะก้าวต่อใน
การศึกษาที่สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษา

ต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1  เชิงปริมาณ 

    3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนของโรงเรียน
ในสังกดัจำนวน 12  โรง 

3.2  เชิงคุณภาพ 
                       3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนสามารถเลือก
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
    3.2.2 โรงเรยีนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือเตรียมผู้เรียนก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             

การดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ”   
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าฟังการบรรยาย และชมบูธนิทรรศการอาชีพ 
 

ม.ค. – ก.พ. 2563 นางกัลยกร  กาชัย 

5.  งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 37,100 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี ้

     
ที ่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

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

  
 
 

37,100 

 
 

 
 
 

37,100 

 รวม  37,100  37,100 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ             
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ได้รับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ 

ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 นักเรียนได้รู้จักตน รักงาน และมีความพร้อมในการมองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและ

การศึกษาต่อ 
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นโยบายท่ี 3 
 

ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
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โครงการ  พัฒนาการอ่าน การเขยีน ห้องเรียน ป.7  
นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ที ่21 (3R8C) 
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุม่นิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  (นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์) 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจกิายน 2562 – กันยายน  2563                                                                 
งบประมาณ                 103,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นการอ่านและการเขียนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตของทุกคน การอ่านและการเขียน ทำ
ให้คนเราเฉลียวฉลาด ยิ่งเทคโนโลยีรุดหน้าไปเท่าไร  การอ่าน และการเขียนยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากเท่านั้น 
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงกำหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ไว้ถึง 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดูและการพูด สาระ
หลักการใช้ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 

ข้างต้นเห็นได้ว่าการอ่านและเขียนมีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ถ้าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ไม่
สามารถเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืนได้เช่นกัน ประกอบปีการศึกษา 2562 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ได้คิดเลขเป็น สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนห้องเรียน ป.7  ปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ห้องเรียน ป.7 อย่างต่อเนื่อง  

2. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือพัฒนานักเรยีนอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ ห้องเรียน ป.7 กลับสู่ห้องเรียนตนเอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

    นักเรียนห้องเรียน ป.7  โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 49 โรงเรียน 
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  เชิงคุณภาพ 
  นักเรยีน ห้องเรียน ป.7 อา่นออกเขียนได้ และกลับสู่ห้องเรียนตนเอง 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนดำเนนิงานของคณะนิเทศ

ติดตาม  
พฤศจิกายน 2562 นางอำไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์ 

2 โรงเรียนประชุมวางแผนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน 
ป.7 โดยใช้ กระบวนการ PLC  

พฤศจิกายน 2562 

3 โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ ฯ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 
 4 คณะทำงานออก นิเทศ ติดตาม  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน2563 
5 สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2563  
6 จัดหาสื่อการพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับ

โรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน 
กันยายน 2563  

5. งบประมาณ งบดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน  103,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

1 ประชุมวางแผนดำเนินงานของคณะนิเทศติดตาม  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมและอาหารกลางวัน20 คน  
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 

ใช้งบประมาณบูรณาการกับโครงการนิเทศติดตามโดย
ใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 
2. โรงเรียนประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่าน 

การเขียน ห้องเรียน ป.7 โดยใช้ กระบวนการ PLC 

- -  - - 

3 โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ ฯ  - - - - 
4 คณะทำงานออก นิเทศ ติดตาม  

4.1ประชุมวางแผนการออกนิเทศติดตาม  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาหารกลางวัน 20 คน 
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 คน จำนวน 4 วัน  
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร 
4.4 ค่าพาหนะ 

ใช้งบประมาณบูรณาการกับโครงการนิเทศตดิตาม
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

5  สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 

   
3,000 

3,000 

6 จัดหาสื่อการพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับโรงเรียน
ต้นแบบ 5 โรงเรียน 

  100,000 100,000 

รวม   103,000 103,000 

7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 นักเรียนห้องเรียน ป.7 มีพัฒนาการด้านการอ่าน  
การเขยีนดีขึน้ 
ร้อยละ 60 นักเรียนกลับคืนสู่ชั้นเรยีนตัวเอง 

 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ห้องเรียน ป.7 อ่านออกเขียนได้ และกลับสู่ห้องเรยีน
ตนเอง 

 
ทดสอบนักเรียน 
ห้องเรียน ป.7 

 
แบบทดสอบ 

การอา่นออกเขียนได้ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียน ห้องเรียน ป.7 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีพัฒนาการ อ่านออก 
เขียนได้ ดีขึ้น ร้อยละ 100 
 8.2 นักเรียนห้องเรียน ป.7 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเก็ตกลับสู่ชั้นเรียนปกติ ร้อยละ 60  
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(วิทยาการคำนวณ)  

นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผู้เรียนทุกระดบัมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ที ่21 (3R8C) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
ตัวชี้วัดที่ 3.3  ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปัณณธร ละม้าย 
ระยะเวลาดำเนินการ  กันยายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ   346,800 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยเพ่ิมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ประกอบด้วย การออกแบบเทคโนโลยี และ
วิทยากรคำนวณไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นสาระที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบครอบและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 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
ผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการจัด 
การเรียนรู้แบบ STEM Education เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลาย
รูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตร
มุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการนำความรู้ต่าง ๆ ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้า
ด้ วยกั น  และนำมาใช้ ในการแก้ ไข โจทย์ปัญ ห าต่ าง  ๆ  ตลอดจนชี้ ให้ เห็ น ถึ งการนำไปประยุ กต์ ใช้  
ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เน้นการปูพ้ืนฐานทักษะการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรม ตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญหนึ่งในสาม ในการใช้ชีวิตใน 
ยุคศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความคิด ความเข้าใจในเชิงเหตุผล รวมไปถึงกลไกการทำงานทาง
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วิศวกรรม และการสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากจะทำให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนได้อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถในการออกแบบ นักเรียน
สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ชิ้นงานที่ทำได้จริง ฝึกให้มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอย่างรอบคอบ บนเงื่อนไขที่เป็น
โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยี 
ตลอดจนการเรียนรู้ในทักษะวิชาการหลักๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและการประดิษฐ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหุ่นยนต์มากขึ้น และมีความสนุกสนานร่าเริงในการเรียนรู้ รู้จักลองผิดลองถูกอย่างมี
เหตุผล รู้จักความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา รู้จักที่จะนำความรู้มาใช้จริงในทางปฏิบัติได้จนทำให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงมากข้ึนจากการได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาการคำนวณ  เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจสามารถสนับสนุนครูให้พัฒนาจนสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษา ครู นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัด     

การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนัก และครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณมีความพร้อม และ
สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

2.4 เพ่ือจัดหาสื่อที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” 
2.5 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนตัวแทนเข้าแข่งขันทางเทคโนโลยีในเวทีต่าง ๆ เช่น เวทีการแข่งขัน

หุ่นยนต์ระดับสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, ระดับจังหวัด ไปจนถึง ระดับชาติ 
2.6 เพ่ือพัฒนานักเรียนในสังกัดให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  

เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1) ครใูนสังกัด สพป.ภูเก็ต จำนวน 49 โรงเรียน 
2) ครผูู้สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ช่วงชั้นที ่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) ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมและสนับสนุนครูด้านวิทยาศาสตร์

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 นำมาใช้งานจริงมากขึ้น 
จนทำให้เกิดความเข้าใจลึกซ้ึงในวิชาการ และรู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เรียน 
 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ ต.ค. 2562 
นายปัณณธร ละม้าย  

และคณะ 

2 แต่งตั้งคำสั่งคณะดำเนินงาน พ.ย. 2562 
นายปัณณธร ละม้าย  

และคณะ 
3 กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/จัดทำหลักสูตร  
การอบรม/กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. ดำเนินการตามปฏิทิน อบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นละ 1 
วัน 
3. หลักสูตรการจัดอบรมมี 3 หลักสูตร ดังนี้ 
   3.1 ครผูู้สอน ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน 
   3.2 ครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนละ 1 คน 
  3.3 ครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน 

พ.ย. 2562 
 

นายปัณณธร ละม้าย 
และคณะ 

สนองนโยบาย 3R โมเดล 
คือ คืนครูสู่ห้องเรียน 
งดอบรม    จ. - ศ. 

เพ่ือให้ครูได้อยู่สอนนักเรียน 

4 กิจกรรมสร้างห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ (Open 
Class) ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนตามสรรถ
นะสำคัญของผู้เรียน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3R 8C) โรงเรียนต้นแบบดังนี้ 
   1) เครือข่ายมัธยม         จำนวน 1 โรงเรียน 
   2) เครือข่ายภักดีภูธร      จำนวน 1 โรงเรียน 

ม.ค.2563 
- 

มี.ค. 2563 

นายปัณณธร ละม้าย 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   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 
   - จัดทำสื่อแบบ Unplug 
   - จัดซื้อชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   - จัดซื้อชุดสื่อวิชาวิทยาการคำนวณ 

ม.ค. 2563 
- 

มิ.ย. 2563 

นายปณัณธร ละม้าย 
และคณะ 

6 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
คำนวณ 

ก.ค. และ ส.ค. 2563 นายปัณณธร ละม้าย 
และคณะ 

7 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2563 
นายปัณณธร ละม้าย 

และคณะ 
 

5. งบประมาณ งบดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 346,800 บาท ทุกรายการถ่ัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
เพ่ือแต่งตั้งคำสั่งคณะดำเนินงาน 

- - 
 

- - 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

37,950 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

  - ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม 20X35 (1 มื้อ) 
  - ค่าเช่าสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
รุ่นที่ 1 (ครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 1) 
     - ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
คร/ูคณะทำงาน 60 คน 1 วัน (190X60X1) 
รุ่นที่ 2 (ครูผู้สอนช่วงชัน้ที ่2) 
    - ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
คร/ูคณะทำงาน 60 คน 1 วัน (190X60X1) 
รุ่นที่ 3 (ครูผู้สอนช่วงช้ันที ่3) 
    - ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
คร/ูคณะทำงาน 35 คน 1 วัน (190X35X1) 
    - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

700 
2,800 

 
 
 
 

11,400 
 
 

11,400 
 
 

6,650 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

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) เครอืข่ายเทพกระษัตรี (ร.ร.วัดเทพกระษัตรี ) 
   8) เครือข่ายกะทู้  (ร.ร.วัดเกต็โฮ่) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6,900 
6,900 
6,900 
6,900 
6,900 
6,900 
6,900 
6,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55,200 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

4 กิจกรรมจัดทำและจัดซื้อสื่อกลุม่สาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/ออกแบบจัดทำสื่อ
และจัดซื้อสื่อ 
    - จัดซื้อวัสดุเพื่อทำสื่อแบบ Unplug 
    - จัดซื้อชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
    - ค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ 15 คน X 190 X 1 วัน 
    - ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์

  
 
 
 
 
 
 

2,850 
 

 
 
 
 

32,000 
200,000 

 
 

2,000 

236,850 
 
 
 
 

5 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
    - นิเทศออนไลน์ ให้ครูผู้สอนกรอกข้อมูลตามแบบนิเทศ 
    - ออกนิเทศ ติดตาม เครือข่ายละ 1 โรงเรียน 
(2คนX120บ. X5วัน) 
    - ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง กิโลเมตร ละ 4 บาท 
สรุป รายงานผลการดำเนินงาน  
    - จัดทำรูปเล่ม 
    - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
    - ประชุมสรุปงาน AAR ครูผูส้อน 
    - ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
คณะทำงาน 60 คน 1 วนั  
(60 คนX190บ.X1วัน)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

11,400 
 

 
 
 

1,000 
 

1,200 
 
 
 

700 
1,500 

 
 

16,800 
 
 

รวมทั้งสิ้น - 101,700 245,100 346,800 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละ 80 ของผู้บริหารได้รับการพัฒนาจนเกิด
ความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

- นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์ 
- ออกนิเทศ ติดตาม 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน์ 
- การสังเกต สัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) ได้อย่างมีคุณภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์ 
- ออกนิเทศ ติดตาม 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
ออนไลน์ 
- การสังเกต สัมภาษณ์ 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1  
มีทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์

- แข่งขันทักษะ 
- ทำแบบประเมิน 
- ประเมินการคิด 
วิเคราะห์ 
 

- มหกรรมแข่งขันทักษะวิชา
วิทยาการคำนวณระดับ 
สพป. 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบประเมินการคิด 
วิเคราะห์ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 สถานศึกษา ครู นักเรียนในโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยี และเกิดทักษะ สามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนครูด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  7.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  (วิทยาการคำนวณ) ช่วงชั้นที่ 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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีเวที เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนตัวแทนเข้า
แข่งขันทางเทคโนโลยีระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน 
เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการนำความรู้ต่าง ๆ ในหลายๆ 
ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปจัจุบัน 
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โครงการ               พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดยกระบวนการ Coaching  and  Mentoring 

นโยบายที ่3           พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่  3.3             รอ้ยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า 

ร้อยละ 50 ในแต่ละวชิาเพ่ิมขึน้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัดที่  3.7  ครมูีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น Coach” ผุ้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ 

การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ(นางภูรี  ทองย่น และนายสมมาตร  อังศุภมงคล) 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน  2562 – กันยายน  2563 
งบประมาณ  222,050  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายการศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
ต่ำในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน และกระบวนการนิเทศของโรงเรียนควรเน้นการนิเทศครบทุกคน ทุกชั้น การจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครูให้ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียน เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนคดิ วิเคราะห์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในระดับต่าง ๆ 
และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนด
นโยบายและการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 

 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดยกระบวนการ Coaching and Mentoring เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียน
การสอนของครูให้ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีทักษะด้าน
กระบวนการด้านการวัดและประเมนิผล การวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม ตัวชี้วัด 
ผู้เรียนระดับชั้นต่าง ๆ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเร่งด่วน ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           151    
 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมธัยมศึกษาปีที่ 3  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสูงขึ้น 

        2.2  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การทดสอบในระดับชาติ 
 2.3  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของโรงเรยีนในเครือข่ายสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนทั้งระบบเครือข่าย 
 2.4  เพ่ือนิเทศ ติดตามการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกคน 
 2)  ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวิชาที่สอบ O-NET ช่วงชั้นละ 1คน จำนวน 48 โรงเรียน 
 3)   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิO-NET 

 4)  ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามประเมินผล โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเกต็ 
      เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศกึษาปีที ่3 ทกุคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาภเูก็ตทุก
คน มีความพร้อมต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน O-NET 
 2)  ครผููส้อนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวชิาที่สอบ O-NET มีทักษะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาในการ
สอบ O-NET ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 3)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาภูเก็ต มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผลในชัน้เรียน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551อย่างมีคุณภาพ 
 4)  สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศกึษาภูเก็ตมีผลการวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิO-NET เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
4.  กิจกรรม และขัน้ตอนการดำเนินงาน  

ท่ี 
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 

1 จัดประชุมเชงิปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC)   
กระบวนการวัดและประเมนิผลเพื่อยกระดับคณุภาพการศกึษา O-NET 
ให้ผู้บริหาร และครูวิชาการ เพือ่ศึกษาข้อมูลพื้นฐานผล การประเมิน
คุณภาพนักเรียน ใช้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

เม.ย.-มิ.ย. นางภูรี  ทองยน่ 
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ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 วิเคราะห์ตวัชี้วัด ที่ต้องปรับปรงุเร่งด่วน และผลการประเมินอา่นเขียน 
การคิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 48 โรงเรียน แยกเปน็ 9 กลุ่มเครือข่าย 

  

2 ขุมทรัพย์ทางปญัญา สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นฐานใน การเตรียมความ
พร้อมสู่การทดสอบ O-NET ตามกลุ่มเครือข่าย  9 กลุ่มเครือข่าย ดังนี ้
   1)  โครงการเครือข่ายพรหมเทพ 
   2) โครงการเครือข่ายวัดเทพกระษัตรี 
   3) โครงการเครือข่ายภักดีภธูร 
   4) โครงการเครือข่ายป่าคลอก 
   5) โครงการเครือข่ายศรีสุนทร 
   6) โครงการเครือขา่ยวิชิต 
   7) โครงการเครือข่ายเกาะแก้ว-รัษฎา 
   8) โครงการเครือข่ายกะทู้ 
   9) โครงการเครือข่ายมัธยม สพป.ภูเก็ต 

ต.ค. – ม.ค. นางภูรี  ทองยน่ 

3 การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน(Coaching&Mentoring) 
เพือ่ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ PLC ขยายผล แลกเปลีย่น
เรียนรู้ ช่วยเหลือ หนุนนำ และสรา้งแรงบนัดาลใจสู่ความสำเร็จ การ
ดำเนินการโดยถอดบทเรียนครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระที่ประสบความสำเร็จ
จากผลการทดสอบ O-NET ตามพื้นที่กลุ่มเครือขา่ย 9 เครือขา่ย เป็น
ครูแกนนำ โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระ ดังนี ้

1) สาระภาษาไทย (นางล้อมศกุนต ์ เอ่ียมทองกุล) 
2) สาระคณิตศาสตร์ (นางภูร ี ทองย่น) 
3) สาระวิทยาศาสตร์ (นายปณัณธร  ละมา้ย) 
4) สาระภาษาอังกฤษ (นางภัทรานษิฐ์  ขาวดี) 

พ.ค. – ต.ค. นางภูรี  ทองยน่ 

4 กิจกรรมสรา้งห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู ้(Open Class) ครูผู้สอน
พัฒนาการเรียนการสอนตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทักษะการ
เรียนรูใ้นศตรวรรษที่ 21 (3R 8C) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีน
เป็นสำคัญ โดยใช้ห้องเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนกลุ่ม
คะแนนสงู และโรงเรียนกลุ่มคะแนนต่ำ ดังนี ้

- เครือขา่ยภักดีภูธร (ร.ร.บ้านคอเอน - ร.ร.หงษ์หยกบำรุง) 
- เครือข่ายวิชิต (ร.ร.อนุบาลภูเก็ต – ร.ร.วิชิตสงคราม) 
- เครือข่ายศรีสุนทร (ร.ร.บ้านท่าเรือ – ร.ร.บ้านบางเทา 

มิ.ย. – ก.ย. นางภูรี  ทองยน่ 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           153    
 

 

ท่ี 
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 

- เครือข่ายพรหมเทพ (ร.ร.บ้านกะตะ – ร.ร.วัดสว่างอารมณ)์ 
- เครอืข่ายป่าคลอก (ร.ร.เกาะนาคา – ร.ร.บ้านปา่คลอก) 
- เครือข่ายเทพกระษัตรี (ร.ร.วัดเทพกระษัตรี–ร.ร.บ้านปา่ครองชพี) 
- เครือข่ายกะทู้ (ร.ร.วัดเกต็โฮ่ – ร.ร.บ้านบางทอง) 
- เครือข่ายเกาะแก้ว-รัษฎา (ร.ร.บ้านสะปำฯ – ร.ร.เกาะมะพร้าว) 
- เครือขา่ยมัธยม (ร.ร.บ้านอ่าวนำ้บ่อ – ร.ร.บ้านสะปำมงคลวทิยา) 

5 กิจกรรม Site Visit โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET สงูสุด
ในแต่ละกลุ่มเครอืข่าย แยกตามกลุ่มสาระ นำครูผู้สอนเข้าสังเกตการณ์
สอน (Observe) ตามกลุ่มเครือข่าย 9 กลุ่ม และจัดกลุ่มโรงเรียนตาม
คุณภาพสูงสดุเป็นโรงเรียนเหย้า  และโรงเรียนในกลุ่มเครอืข่าย เป็น
โรงเรียนเยือน ดังนี ้
1) เครือข่ายมัธยม (ร.รบ้านอ่าวน้ำบ่อ) 
2) เครอืขา่ยภักดีภูธร (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) เครือขา่ยป่าคลอก (ร.ร.เกาะนาคา  ร.ร.บ้านพารา) 
7) เครอืข่ายเทพกระษัตรี (ร.ร.วดัเทพกระษัตร ีร.ร.โคกวัดใหม่ ร.ร.บ้าน
แหลมทราย) 
8) เครือข่ายกะทู้  (ร.ร.วัดเก็ตโฮ่) 
9) เครอืข่ายเกาะแก้ว-รัษฎา  (ร.ร.บ้านสะปำฯ  ร.ร.บา้นทุง่คาฯ) 

มิ.ย. – ก.ย. นางภูรี  ทองยน่ 

6 กิจกรรมสรา้งคลังข้อสอบ การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร O-NET 4 กลุ่ม
สาระ สู่การทดสอบระดบัชาติ  ใน Site กลุ่มนิเทศติดตาม เว็บไซต์ 
สพป.ภูเก็ต 

เม.ย.  – มี.ค.2563 นางภูรี  ทองยน่ 
นายปัณณธร  
นางภัทรานิษฐ์  
นางล้อมศกุนต ์

7 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ  มอบเกียรตบิัตรชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
ครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละแต่ละกลุ่มสาระสูงกวา่ระดบัประเทศ 
และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระสูงกวา่ระดับประเทศ ในการ
สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศกึษา 2562 
 

พ.ค. 2563 นางภูรี  ทองย่น 
นางมาลยัพร  รัตนดลิก  
                                      ณ ภูเก็ต 

  



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           154    
 

 

5.  งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคณุภาพ จำนวน..222,050..บาท  ทุกรายการถวัจ่ายกันได้   ซึง่มีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 จัดประชุมเชงิปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูช้มุชนวชิาชีพ (PLC) 
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาO-NETแยกตามกลุ่มเครือข่าย 9 
กลุ่ม 

- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง+เคร่ืองดื่ม  

(30 คน190 บาท  9 วนั) = 51,300 

- คูม่ือ/เอกสารประกอบการอบรม/เกียรติบัตร = 5,000.- 

- จัดประชุมเชงิปฏบิัติการครูวิชาการ/ครูผู้สอนในระดบัชัน้ ป.6, ม.
3 ช่วงชัน้ละ 1 คน 48 โรงเรียน 

- ค่าพาหนะ 4 คน  × 9 วัน  = 12,000 

 
 

63,300 
 
 
 

5,000  

2 กิจกรรมขุมทรัพย์ทางปัญญา สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นฐานใน การ
เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-NET 

- ค่าอาหารว่าง เครือ่งดื่มและค่าอาหารกลางวัน 130 คน × 190 
บาท = 24,700 

- ค่าวัสดุ  = 10,000 

- ค่าวิทยากร 2 ชม. × 600 บาท × 4 คน = 4,800 

4,800 
 
 
 
 
 

24,700 10,000  

3 กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน (Coaching & 
Mentoring) 

- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 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 

4,800 27,200 
 
 

5,000  

4 กิจกรรมสร้างห้องเรียนเป็นฐานการเรียนรู ้(Open Class) 
- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 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 
 

4,800 32,250 5,000  
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

5 กิจกรรม Site Visit 

- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวัน80คน×190บาท= 
15,200 

- ค่าวัสดุ = 3,000 

- ค่าพาหนะ 4 คน × 4 วัน = 12,000 

 27,200 3,000  

6 กิจกรรมสร้างคลังข้อสอบ - - -  
7 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ   

- ค่าวัสดุทำเกียรติบัตร 

   
5,000 

 

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

6. การประเมินผล 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET มากกว่า  
รอ้ยละ 5 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศกึษที่ผ่านมา 

 

ทำข้อสอบ ข้อสอบ O-NET 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที ่6 และนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาภูเก็ตทุกคน ความพร้อมต่อการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
7.2 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และสร้างความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรยีนได้อย่างมีคุณภาพ 
 7.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาภูเกต็ มีระบบการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
 7.4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีการวิเคราะห์ ประมวลผลจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
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โครงการ เสรมิสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.ภูเก็ต สู่ครูมืออาชีพ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดที ่ 3.5 ผู้เรียนทุกคนมีทกัษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านการคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่  3.6 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภสวะทีดี่ สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ตัวชี้วัดที่  3.7 ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรยีนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ (นางเบญจวรรณ  เต็มเปี่ยม) 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  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
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2560-2564) นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่  21 
การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จบ
ไม่สิ้น แต่ในช่วงวัยทีควรให้ความสำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาก็คือช่วงเวลาปฐมวัย หรือช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี และนี่นับเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้ เพราะมันเป็นช่วงเวลา
แห่งการวางรากฐานชีวิตที่คนทั่วทั้งโลกต่างก็ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรากฐานทางความคิด บุคลิกภาพ การพัฒนา
ทางร่างกายและสติปัญญา ซึ่งการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางในการเรียน
การสอนของแต่ละพ้ืนที่ แต่ในท้ายที่สุดก็คือมีจุดประสงค์เดียวกันได้แก่การสร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่
สร้างประโยชน์ให้กบัสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับผู้สอน การพัฒนาและการจัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัย โดยให้
เดก็เรยีนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติจรงิ    สถานศึกษามีแนวในการจัดการเรียนรู้ตามบรบิทของโรงเรียนมี 
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มีรูปแบบในการจัดประสบการณ์ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการอย่างหลากหลาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จงึจดัทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัยสพป.ภูเก็ตสู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ  2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสพป.ภูเก็ต ให้ได้

มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 
 2.3  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ตมีรูปแบบในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามบริบทของโรงเรียน 
 2.4  เพ่ือเสริมสร้างสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยในแตล่ะกลุ่มเครือข่าย ( 8 กลุม่เครือข่าย ) 
และโรงเรียนอนุบาลประจำจงัหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ 
 2.5  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน  46  โรงเรียน 

ได้รับการประเมนิพัฒนาการตามหลักสูตร  
      3.1.2 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ในสังกัด สพป. ภูเกต็ ได้รับการอบรมและพัฒนาเกีย่วกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       3.1.3 โรงเรียนต้นแบบปฐมวัยในแต่ละกลุ่มเครือข่าย ( 8 กลุ่มเครือข่าย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ  
      3.1.4 โรงเรียนทีเ่ปิดการจดัการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน  46  โรงเรียน มีการพัฒนารูปแบบการจัด

ประสบการณ์สู่การเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
.     3.2.1 นักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย  จำนวน  46  โรงเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการ
ตามหลักสูตรและมีพัฒนาการตามเกณฑท์ี่กำหนด 
   3.2.2 โรงเรยีนในสังกดั สพป.ภูเก็ตที่จัดการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดการศึกษาตามรูปแบบและเหมาะสมกบั
บริบทของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร 
              3.3.3 โรงเรียนต้นแบบปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการให้กับครู บุคลาการและชุมชน 
     3.3.4 ผู้ปกครองมีส่วนรว่มในการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ พ.ย. 62 นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม 
2 จดัต้ังโครงสรา้งงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ต ธ.ค. 62 
3 ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน

วิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ต 
ธ.ค. 62 

4 ประชุมชี้แจงแนวทางการรับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

ธ.ค. 62 

5 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  (Professional 
Learning Community) ติดตามการจัดกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อยประเทศไทย 

ก.พ. –  มี.ค.63 

6 คณะทำงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ตศึกษาดูงาน
โรงเรียนเกษมพิทยาและโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (กทม.) 

มิ.ย.63 

   

7 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  (Professional 
Learning Community) การจัดประสบการณ์สู่การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 

มิ.ย.63 

   

8  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 คณะวิชาการสพป.ภู เก็ต นิ เทศติดตามหลักสูตร         
การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย อ.3  

ส.ค. – ก.ย. 63 

   

11 ครปูฐมวัยจิตอาสาพัฒนาชุมชน  มี.ค. – ส.ค. 63  
   

12 จัดนิทรรศการ “เปิดบ้านครปูฐมวัย”  ก.ย. 63 
   

13 สรุปผลการดำเนินงาน 
  

ก.ย. 63 
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5. งบประมาณ งบดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน  274,820บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1

. 

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional 
Learning Community) การดำเนินงานคณะทำงาน
วิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ต 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (50 x35) 
-  ค่าเอกสาร 

  
 
 
1,750 

 
 
 
 

1,000 

2,750 

2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการรับตราพระราชทาน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 x 190) 
-  ค่าเอกสาร 
2.2 นิเทศโครงการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
-  ค่าเอกสาร 
-  ค่าเบีย้เลี้ยง (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) 
-  ค่าท่ีพักกรรมการตรวจโครงงาน จำนวน 1 ห้องๆละ   
   (1,200 x 1คืน) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน 
   (190 x 20 x 2) 
-  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทย ์ปี 2562 สำหรบั (LN และLT)งบ สพฐ. 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย งบ สพฐ. 

  
 
13,300 
 
 
 
2,400 
10,000 
 
 
2,496 
 
1,200 
 
7,600 
 
5,000 
 
 
12,000 
 

 
 
 

3,000 
 

3,000 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62,990 
 
 

 
 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           160    
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คา่ 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

3 คณะทำงานวิชาการปฐมวัย สพป.ภูเก็ตศึกษาดูงานโรงเรียน
เกษมพิทยาและโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (กทม.) 
-  ค่าพาหนะ  
-  ค่าท่ีพัก  3 คืน ๆ ละ 6 ห้อง ๆละ 1,200 บาท 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 13 คน ๆ ละ 240  x 4 วัน 
-  ค่าของทีร่ะลึก 2 ชิ้น ๆละ  1,500 บาท  

  
 

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

 53,080 

4 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  (Professional Learning 

Community) การจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

-  ค่าอาหารว่าง จำนวน 160 คนๆละ -35 บาท 
   x 8 วัน ( เครอืข่ายละ 1 วัน ) 
-  ค่าเอกสาร 
-  ค่าพาหนะ  
 

  
 
 

5,600 
  

 2,000 

 
 
 
 

5,000 

12,600 

5 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรยีนรู้ PLC (Professional Learning 

Community) การพัฒนาครูปฐมวัย “ครูปฐมวัยหัวใจ 
Coaching ” 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 160 คนๆ 
   ละ  190  บาท 
-  ค่าเอกสาร 
-  ค่าสถานที่ 
 

  
 
 

-30,400 

 
 
 
 
 

5,000 
3,000 

38,400 

6 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  (Professional 
Learning Community) วิทยาการคำนวณปฐมวัย 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คนๆ 
   ละ  190  บาท 
-  ค่าเอกสาร 

  
 

15,200 

 
 
 
 

5,000 

23,200 

 -  ค่าสถานที ่
  

 3,000   
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

7 คณะวิชาการ สพป.ภูเก็ต นิเทศติดตามหลักสูตร การจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.3 
จำนวน  46 โรงเรียน 
-  ค่าเอกสาร 
-  ค่าพาหนะกรรมการ  จำนวน  20  คน 
-  ค่าเบีย้เลี้ยง จำนวน 20 คน   ( 120 x 20 x 2) 

  
 
 
 

12,000 
4,800 

 
 
 

5,000 
 

21,800 

8 ครปูฐมวัยจิตอาสาพัฒนาชุมชน   10,000 10,000 

9 จัดนิทรรศการ “เปิดบ้านครูปฐมวัย” 
- จัดนิทรรศการนำเสนอ best Practice 
- การนำเสนอโครงงานเด็กปฐมวัย 

  40,000 
5,000 
3,000 

48,000 

10 สรุปผลการดำเนินงาน 
 - ค่าถ่ายเอกสารเขา้เล่ม 

   
2,000 

2,000 

รวม   181,826 93,000 274,820 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
   -  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ต จำนวน 46 
โรงเรียนได้รบัการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร 
    - โรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ต จำนวน 46 โรงเรียน มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 
     - ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
สังกัดสพป.ภูเก็ตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
     - โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย (แต่ละกลุ่มเครือข่าย ) โรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และบริการทางวิชาการ 
  

 
นิเทศติดตาม
ประเมินผล 

 
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 
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ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
 เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด 
สพป.ภูเก็ต จำนวน 46 โรงเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตร 
- รอ้ยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ต จำนวน 46 โรงเรียน 
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศกึษา 
- ร้อยละ 100 ของผู้บรหิาร  ครู บุคลากร  ผู้ปกครองและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสพป.ภูเก็ตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย (แต่ละกลุ่มเครือข่าย) 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และบรกิารทางวิชาการ 
 

 
นิเทศตดิตาม
ประเมินผล 

 
แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา สมวัยและมีความพร้อม

สู่การเรียนรู้ที่สูงขึน้ 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตที่จดัการศกึษาปฐมวัยสามารถจัด 

การศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3. ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน 
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โครงการ  พัฒนาความเขม้แข็งลูกเสือ - เนตรนารี  
นโยบายที ่3     ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.5  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต  สามารถดำรงอยู่ในสังกัดได้อย่างมคีวามสุขมี 
                                      ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสุคนธ์  สีนาเคน) 
ระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2562  – กันยายน  2563 
งบประมาณ  179,000 บาท   
 

1  หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้แก่นักเรียน โดยกำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมนักเรียนที่ทกุโรงเรียนต้องดำเนินการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนเพ่ือให้
บรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์  เป็นกจิกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการเป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่   มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนิน
กิจกรรมลูกเสือคือ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้มีแผนงาน มาตรการและแนวทาง การจัดกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน  

 สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือ  จึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนาความเขม้แข็งลูกเสือ – เนตรนารี  
 

2 วัตถุประสงค์ 
  2.1  ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเขา้ใจในกิจการลูกเสือ 
  2.2  เพ่ือใหบุ้คลากรทางการลูกเสือมีทักษะทางการลูกเสือ 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรทางการลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือให้แกน่ักเรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
  2.4 เพ่ือให้ลูกเสือได้แสดงผลงานด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 

3.  เป้าหมายการดำเนินงาน 
  3.1  เชิงปริมาณ 
        จัดการฝึกอบรมบุคลการทางการลูกเสือดังนี้ 
                           3.1.1 สัมมนาผู้บรหิารสถานศึกษา  ทบทวนระเบียบ 

   สำนักงานคณะกรรมการการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ จำนวน  1 รุ่น  49 คน 
                           3.1.2 ผู้กำกบัลูกเสือ ความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบือ้งต้น      จำนวน  1 รุ่น  49  คน 
                           3.1.3 ผู้กำกับลูกเสือ ขัน้ความรู้ชั้นสูง        จำนวน  1 รุ่น  49  คน 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 บุคลากรทางการลูกเสือ มีทักษะความรู ้ ความสามารถทางการลูกเสือ ได้ประสบการณเ์พือ่ไป
พัฒนาการฝกึอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ และในกลุ่มโรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
    3.2.2 ลูกเสอื เนตรนาร ี ได้รับความรู้   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดักิจกรรมลกูเสือต้านภัยยาเสพติด 
อย่างหลากหลาย 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  สัมมนาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ทบทวนระเบียบ   
สำนักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
1. ดำเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหลักสูตร 
3. จัดเตรียมสถานที ่
4.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการ
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามแนวนโยบายของสำนักงานลกูเสือโลก 
5. สรปุรายงานผล 
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความทั่วไป และขั้นความรู้
เบื้องต้น    
1. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารบัการฝึกอบรม 
2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จัดเตรียมสถานที ่
5.ดำเนินกจิกรรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมและวิธีการ
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามแนวนโยบายของสำนักงานลกูเสือโลก 
6. สรุปรายงานผล 

 
 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
มิถนุายน  2563 
มิถุนายน  2563 
 
กรกฎาคม  2563 
 
 
มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 
เมษายน 2563  
เมษายน 2563 
เมษายน  2563 
 
กรกฎาคม 2563 

นางสุคนธ์  สนีาเคน 
 

กิจกรรมที่  2 การฝึกอบรมผู้กำกบัลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง    
1. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 
2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จดัเตรียมสถานที ่
5. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการ
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามแนวนโยบายของสำนักงานลกูเสือโลก 
6. สรุปรายงานผล 
 

 
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 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1. การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนระเบียบ  
สำนักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา  
-ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 10คนx190บาท   
1.2  ดำเนินการสัมมนาผูบ้ริหารสถานศึกษา  
- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม60คนx190บาท   
- ค่าตอบแทนวทิยากร 6 คน x 1 วัน x 1,200  บาท  
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสถานที ่

7,200 
 
 
 
 
 

 7,200 
 

 

16,300 
 

 
1,900 

 
11,400 

 
 

3,000 

6,500 
 
 
 
 
 

 
6,500 

 

30,000 
 

 
1,900 

 
11,400 
7,200 
6,500 
3,000 

2. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือความรูท้ั่วไปและขั้นความรูเ้บื้องต้น
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงาน      
- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 20 คนx190 บาท   
2.2  ดำเนินการฝึกอบรม  ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง   
- ค่าอาหารเช้า 70 คน x 2 มื้อ x 120 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั 70 คน x 3 มื้อ x 120 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 70 คน x 2 มื้อ x 120 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน x 6 มื้อx35 บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 12 คน x 3 วัน x 600 บาท  
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสถานที ่
2. กิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงาน      
- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 20 คน x 190 บาท   
2.2  ดำเนินการฝึกอบรม  ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง   
 - ค่าอาหารเช้า  
 - คา่อาหารกลางวัน  
 - ค่าอาหารเย็น  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ) 
 

21,600 
 
 
 
 
 
 
 

21,600 
 
 

25,200 
 
 
 
 
 
 

 

80,300 
 

3,800 
 

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

 
 

3,000 
6,800 

 
3,800 

 
- 
- 
- 
- 

4,100 
 
 
 
 

 
 

 
 

4,100 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

 

106,000 
 

3,800 
 

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

43,000 
 

3,800 
 
- 
- 
- 
- 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           166    
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

         - ค่าตอบแทนวทิยากร 6 คน x 7 วัน x 600 บาท  
        - ค่าวัสด ุ
        - ค่าสถานที ่

25,200  
 

3,000 

 
11,000 

25,200 
11,000 
3,000 

 รวมทั้งสิ้น 54,000 103,400 21,600 179,000 
 
6. การประเมินผล 
   

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
    ในจุดหมาย  หลักการ วิธกีาร  และ 
    วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสอื 
    ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก  
    ให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมนำกระบวนการ วิธีการ 
    ไปวางแผนประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน 
    และเป็นแนวทางคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม 
    ไทย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดตาม/ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องผู้กำกบัลูกเสือสามัญเป็นอย่างดี 
 7.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.4 หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน พัฒนารูปแบบในการาจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยา
เสพติดในสถานศกึษาได้อย่างเข็มแข็ง และยั่งยืน       
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที ่3.6  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน  2563 
งบประมาณ   จำนวน 19,850 บาท  

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดอาหาร
กลางวันนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค เมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ย่อมส่งผล
ให้มีการพฒันาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ   

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จดัทำโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ครู
ผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน และเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันสามารถใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัด
สำรับอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างครบถ้วน อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
  2.2 เพื่อให้ครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
การใช้โปรแกรม Thai school lunch จัดสำรับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ใน
โรงเรียนได้จริง 

 2.3 เพ่ือให้นักเรยีนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 
 2.4 เพ่ือใหน้ักเรียนมีน้ำหนกัและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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3. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 
  3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูผู ้ดูแลหรือผู ้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำนวน  55  คน 
   3.1.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 โรงเรียน สามารถใช้
โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันในโรงเรียน 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1ครูผู ้ด ูแลหรือผู ้ร ับผิดชอบด้านอาหารกลางวันนักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3.2.2 ครูผู ้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบด้านอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจการใช้
โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน  

  3.2.3 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหาร
กลางวันระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสะปำ“มงคลวิทยา” 

มิถุนายน 2563 นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

   

2 แต่งตั้งคณะทำงาน/ ประชุมคณะทำงาน/ ประสานผู้เกี่ยวข้อง มิถุนายน 2563 
   

3 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ  
เพ่ือแจ้งรายชื่อครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบ 
ด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรยีน 

มิถุนายน 2563 

   

4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสะปำ“มงคลวิทยา” 

มิถุนายน 2563 

   

5 กิจกรรมที่ 2 จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน 

มิถุนายน 2563 

   

6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

กรกฎาคม 2563 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  งบประมาณ งบดำเนินงาน  จำนวน 19,850 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ทุกรายการถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ ซึง่มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่

 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย 

ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

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

 
 

 
  

2,400 

 
 

10,450 
 
 
 

 
 
 
 

 
7,000 

 
 

10,450 
 

2,400 
7,000 

 

 รวม 2,400 10,450 7,000 19,850 

 
6.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้ดูแล/ผู้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 49 
โรงเรียน มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน  
2. ครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 
49 โรงเรียน สามารถใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจดัสำรับ
อาหารกลางวันในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและสามารถใช้โปรแกรม Thai school lunch ใน 
การจดัสำรับอาหาร 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ    

 
สอบถาม/สังเกต 
 
 
 
 

 
 

ประเมิน/
สอบถาม/สังเกต 
 

 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
        
 

แบบประเมิน 
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 7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ  
ใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก  
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 7.2 ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนไดอ้ย่างเต็มที ่
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โครงการ  พัฒนาการสอนของครภูาษาไทยโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional  
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 

นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.7 ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรกึษา

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ (นางล้อมศกุนต์  เอี่ยมทองกุล) 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจิกายน 2562 – กันยายน  2563                                                                 
งบประมาณ                 110,000 บาท 

 

1. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22 

ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา ที่พัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ ช่วยให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครู  จะต้องทราบคือ 
Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ครูเพ่ือศิษย์บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
ร่วมกัน โดยทำงานรว่มกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครเูป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล สนับสนุน สู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ความสำเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ เรยีนรู้  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาการสอนของครูภาษาไทยโดยการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศกึษา  

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ครูเข้าร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ” 
 2.2 เพ่ือให้ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน

ชั้นเรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน และร่วมกันรับผิดชอบ
เป็นกลุ่มต่อผลสำเร็จของนักเรียน  

 2.3 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดบัชาติของนักเรียน 
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3. เป้าหมาย  
   3.1 ผลผลิต (Outputs )  
    3.1.1 เชิงปริมาณ ครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยที่ร่วมโครงการจำนวน 100 คน  
    3.1.2 เชิงคุณภาพ ครทูี่ร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คณุภาพผู้เรียน     
คิดเป็นรอ้ยละ 90  
   3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต )  
    3.2.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  
   3.2.2 นักเรียนทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้จากครู
มืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2562 

นางล้อมศกุนต ์เอีย่มทองกุล 

   

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. การสรา้งวิสัยทัศรว่มกัน (Share Vision) 
2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
3. การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction) 

มกราคม – มีนาคม 
2563 

   

3 ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
1. การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) 
2. การถอดบทเรียน (Action After Review) 

เมษายน – มิถุนายน 
2563 

   

4 ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรุง (Act) 
1. ครรูายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC  
2. สรุปและรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC 
 

กรกฎาคม – กันยายน 
2563 
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5. งบประมาณ ดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน  110,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึง่มี              
รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการขออนุมัติ 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. การสร้างวิสัยทัศร่วมกัน (Share Vision) 
2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
3. การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction) 

ประชุมวางแผนการดำเนินการ ประกอบด้วยครู
ภาษาไทย โรงเรียนละ 2 คน ครูช่วงชั้นที่ 1 และ 2 แบ่ง
ครูเป็น 2 ช่วงชั้น รวม 98 คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คนละ 190×98 คน = 
18,620 บาท 
- ค่าวิทยากร 5 คน  จำนวน 2 วันๆ ละ 600 บาท 
(5×2×600=6,000) 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

6,000 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

18,620 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

5,380 

30,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
3 ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

1. การนเิทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) 
2. การถอดบทเรียน (Action After Review) 

- - - - 

4 คณะทำงานออก นิเทศ ติดตาม  
1.ประชุมวางแผนการออกนเิทศติดตาม  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 คน × 35 บาทx 1วัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 เครือข่ายๆ ละ 3 วัน 20 คนๆละ120 
บาท 24 วัน 20 คน×120 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 

700 
 

57,600 
- 

11,700 

 
 

- 
 

- 
5,000 

- 

75,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

5 ขัน้สรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
1. ครูรายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC  
2. สรุปและรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC  

- - 5,000 5,000 

      

รวม 6,000 88,620 15,380 110,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
เชิงปริมาณ 
   ครูกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย โรงเรียนในสั งกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 100 
คน ทั้งหมด 49 โรงเรียน 

 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมนิผล 

เชิงคุณภาพ 

   ร้อยละ 90 ครูได้ร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) “ชุ ม ช น ก า ร
เรียนรู้ทางวิชาชีพ”  

 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดร้บัการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
    8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของนักเรียนเพิ่มขึ้น   
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โครงการ                     จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา สพป.ภูเก็ต ประจำปี 2563 - 2565  
นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที ่3.7 ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาขอ้เสนอแนะ

การเรยีนรู้หรอืผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล และนางสาวอัญชลี แซ่แต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 –มกราคม 2563 
งบประมาณ  20,300  บาท 
 
 
 
 

1.หลักการและเหตผุล   

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้ำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) โดยการนำพาประเทศบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศที่มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  ไดแ้ก ่

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ในการนี้ เพ่ือให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาภูเก็ตเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเกต็ ปี 2563 – 2565  ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกกลุ่มเป้าหมาย  ใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ และความก้าวหน้าตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
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  2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3 เพ่ื อพั ฒนาข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี ศั กยภาพสอดคล้ องกั บ                
ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.เป้าหมายการดำเนินงาน 
  3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ประธานกลุ่มเครือข่าย     จำนวน    9  ราย 
  3.1.2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  59  ราย  
         รวม จำนวน   68  ราย 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ ความสามารถ และ
ความก้าวหน้าตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.2.2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นและตามความ
ต้องการของสถานศึกษา  

  3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
   

4.กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 
 

ตุลาคม 2562 หัสทยา/อัญชลี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 

พฤศจิกายน 2562 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 

พฤศจิกายน -ธันวาคม 2562 

4. สรุปโครงการฯ 
 

ธันวาคม 2562 

5. รายงานแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      

มกราคม 2563 
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5.งบประมาณ   งบดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 20,300 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  ซ่ึงมรีายละเอียด

การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1. คร้ังที่ 1  
ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการฯ 
เพื่อจัดทำแผนพฒันาข้าราชการครูให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ ยทุธศาสตร์ชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวนั 68คนๆละ 190 บาท 
คร้ังที่ 2 
ประชุมสรปุผลการจัดทำแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 68 คนๆ ละ 35 บาท 

  
 
 
 
 
 

12,920 
 
 

2,380 

  
 
 
 
 
 

12,920 
 
 

2,380 

2. ค่าถ่ายเอกสาร   3,000 3,000 
3. ค่าวัสดุสำนักงาน   2,000 2,000 
 รวมทั้งสิ้น  15,300 5,000 20,300 

 

6. การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 สพป.ภูเกต็ มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา 
6.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ       
การพัฒนาให้มศีักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 

 
ตรวจนับจำนวน 

 
 
 

แบบประเมนิ 
 
 

แบบประเมิน 

 
แบบตรวจรับ 

 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ ความสามารถ และ
ความก้าวหน้าตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
  7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา  
  7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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โครงการ  “งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 
นโยบายที่ 3    ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.7  ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา   
                                ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ลักษณะงาน/โครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                 1.นางสาวอัญชลี  แซ่แต้  2.นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
     3.นางฐาสสิร ์นวชิญ์ญาณสุธี  4.นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ 
     5.นางอุมาวรรณ ตะวัน  6.นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
     7.นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 8.นางอรสา อุราพรรณอนันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 กรกฎาคม 2563  – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ    1,004,292 บาท 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การจัด การศึกษา
ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยการส่งเสรมิสนับสนุนครู ผู้บรหิารสถานศึกษา บุคลากรทางการศกึษา และ
ผู้เรียน ให้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้  หมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 

 นอกจากเป้าหมายดังกล่าวแล้ว เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต คือ การปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักและเห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น อุตสาหะ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และปฏิบัติงาน
อย่างเสียสละ โดยยึดถือแนวทางตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 75 ซ่ึงกำหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดำเนินการ ยกย่องเชิดชูเกียรติตามควร
แก่กรณ”ี ด้วย 
 ในการนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ จึงจัดให้มีโครงการ “งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ 3 
ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ซึ่งเป็นการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกดั กิจกรรมแสดงความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรีและ
การขับร้องบทเพลงไทยลูกทุ่ง เพ่ือเปิดเวทีให้ครูและผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะและร่วมอนุรักษ์ดนตรีไทยลูกทุ่ง  
กิจกรรมประชุมสัมมนารับฟังนโยบายด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่
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ประสบผลสำเร็จร่วมกัน และกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ  จัดแสดงประวัติ ผลงาน มอบเกียรติบัตรและ          
โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้มีผลงานเด่น  เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด และบุคคลภายนอก
ผู้สนับสนุนการศึกษาด้านต่าง ๆ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 9 กลุ่มเครือข่าย หน่วยงานการศึกษาอ่ืน และผู้เข้าร่วมงาน ได้รับ
ฟังนโยบายด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จร่วมกัน  
 2.2 เพ่ือปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรในสังกัด  ในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 
 2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานดีเด่น  ผลการเรียนดีเด่น และประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และบุคคลภายนอก ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สพป.ภูเก็ต และกิจกรรมแสดงความสามารถด้านดนตรีและ 
การขับรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง 
  3.1.1 เชิงปริมาณ 
         ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ บุคคลภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน 

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกันระหว่าง

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด 
2) เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ภายใต้ 

การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก 
 

3.2 กิจกรรมประชุมสัมมนารบัฟังนโยบายด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร
จัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3.2.1 เชิงปริมาณ 
         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน  
แขกผู้มีเกียรต ิบุคลากรทางการศกึษาทัง้ในและนอกสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เขา้รับรางวัลที่เข้าร่วมงาน 500 คน 

3.2.2 เชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หน่วยงานการศึกษาอ่ืน และบุคคล ภายนอกผู้เกี่ยวข้อง 

ไดร้ับฟังนโยบายด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณใ์นการบรหิาร จัดการศกึษาที่ประสบผลสำเร็จร่วมกนั 
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2) สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอก ที่มีผลงานดีเด่น ผลการเรียน
ดีเด่น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาด้านต่าง ๆ  

3) เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ และจิตสำนึกทีดี่แก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้เป็น หลักในการเรียน 
การทำงาน และการดำรงชีวิต 

 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
 

 
ที่ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินการ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมข้อมูล และเขียนโครงการ ตุลาคม 2562 อัญชลี/มาลัยพร และคณะฯ 
2. เสนอโครงการและแต่งตัง้กรรมการฯ ตุลาคม-ธันวาคม 2562 
3. ปรับแก้ไขโครงการฯ กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
4. ดำเนินการจัดงาน สิงหาคม – กันยายน 2563 
5. สรุปผล/จัดทำรายงาน 

 
กันยายน 2563 

 
5. งบประมาณ  จำนวน 1,004,292 บาท  (ขอถวัจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)  ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณดังนี้ 
 5.1  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สพป.ภูเก็ต 
 

 
ที่ 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
คา่ 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

รวมเงิน 

1 ประชุมเตรียมความพร้อมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่จำนวน 30 คน ๆ ละ 190 บาท  

  
9,500 

  
9,500 

      

2 จัดนิทรรศการของเครอืข่าย เสนอผลงานเด่น 9 บูท  20,000 80,000 100,000 
      

3 เตรียมจัดนิทรรศการของ สพป.ภูเก็ต เสนอผลงานเด่น 11บูท    80,000 43,042 123,042 
      

4 ค่าอาหารเตรียมจัดนิทรรศการ            11,400  11,400 
      

5 ค่าอาหารเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการประจำบูท/ 
นักเรียนที่รว่มแสดงบนเวที จำนวน 250 คน 

 47,500  47,500 

      

รวม  168,400 123,042 291,442 
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 5.2 กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

 

ที ่ 

รายละเอยีด 
งบประมาณ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

รวมเงิน 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฯ 
-ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม80คนๆละ190
บาท 2 ครั้ง 

  
30,400 

  
30,400 

2. ประชุมสัมมนา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร 
ผู้เข้าประชุมสัมมนา  
500 คน ๆ ละ 550 บาท (500 X 550) 

  
 

275,000 

  
 

275,000 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และค่าอาหารผู้เข้าร่วม
งาน 
จำนวน 700 คน ๆ ละ 190 บาท (700 X 190) 

  
133,000 

  
130,000 

4. ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์   50,000 50,000 
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 คน ๆ ละ 300 บาท 1,500   1,500 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 600 บาท × 3 ชม. 5,400   5,400 
7. ค่าพาหนะวิทยากร   30,000  30,000 
8. ค่าที่พักวิทยากร 3 คน ๆ ละ 1,200 บาท  3,600  3,600 
9. ค่าตกแต่งสถานที ่2 ซุ้ม ๆ ละ 5,000บาท   10,000 10,000 
10. ค่ากรอบเกียรติบัตร 100 ชิ้น ๆ ละ 250 บาท   25,000 25,000 
11. ค่าโล่รางวัลเกียรติยศ 23 ชิ้น ๆ ละ 1,050 บาท   24,150 24,150 
12. ค่าของขวัญแก่ผู้มีผลงานเด่น 38 ชิ้น ๆ1,500 บาท   57,000 57,000 
13. ค่าของรางวัลผู้ชนะการประกวด  4,800  4,800 
14. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์   3,000 3,000 
15. ค่าวัสดุสำนักงาน   5,000 5,000 
16. ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์   25,000 25,000 
17. ค่าเช่าสถานที่  30,000  30,000 

      
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 506,800 199,150 712,850 
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6. การประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
6.1 บุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และ 
ไดร้บัประโยชน์จากการแสดงผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) การประชุมสัมมนารับฟังนโยบายด้านการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร จดัการศึกษาที่ประสบ
ผลสำเร็จร่วมกัน 
6.2 บุคลากรและผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยใน 
การอนรุักษ์เพลงไทยลูกทุง่ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย  
6.3 บุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีขวัญและกำลังใจที่ดีใน 
การปฏิบัติหน้าที่ และการสนับสนุนการศึกษาด้านต่าง ๆ 

สอบถามความรู้สึก 
ความเข้าใจ ข้อคิดเห็น 
รวมทั้งประโยชน์ต่าง ๆ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับจากโครงการฯ 
 
 
 
  

แบบถามสอบ 
และแบบแสดง
ความคิดเห็น 

 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 8 กลุ่มเครือข่าย หน่วยงานการศึกษาอ่ืน และผู้เข้าร่วมงาน ไดร้ับฟงั 

นโยบายด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) และประสบการณ์           
การบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จร่วมกัน  
                    7.2 บุคลากรในสังกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งเป็นศลิปวัฒนธรรมไทย 
           7.3 บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอก มีขวัญกำลังใจทีดี่ ในการปฏิบัติหน้าที ่และการให้ 
การสนับสนุนการศึกษาด้านต่าง ๆ 
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นโยบายท่ี 4 
 

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ            
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
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โครงการ               เพ่ิมโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
นโยบายที ่4            ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

 ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่4.1  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ลักษณะงาน/โครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางกัลยกร  กาชัย    
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
งบประมาณ  65,000  บาท   (งบประมาณ สพฐ.จัดสรร 20,000) 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กำหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน

การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” มาตรา 17 
กำหนดว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ...” มาตรา 11 กำหนดว่า “บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17 
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...” ประกอบกับมีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  กำหนดให้
ผู้ปกครองส่งเด็ก ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กจะสอบได้ชั้น
ปีทีเ่ก้าของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับ    จึงมีความสำคัญยิง่ต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นภารกิจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะต้องจัดและส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 เพ่ือเป็นการส่ ง เสริมสนับสนุนให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าเรียน และเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี   หรือ
ในระดับทีสู่งกว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได้จัดโครงการเพ่ิมโอกาสและสร้างความเสมอภาคทาง 
การศึกษาขึน้   
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่อง

จนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

         2.3   เพ่ือจัดระบบการติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศกึษาภาคบังคับและเด็กออกกลางคันได้เข้าเรียน 
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       2.4  เพื่อจัดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กขาดโอกาสเข้ารบัการศึกษา เด็กออกกลางคนั  
และเดก็ที่มีแนวโน้มออกกลางคันในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

      2.5 เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.3) มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ได้อย่างถูกต้อง 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
     3.1  เชิงปริมาณ   

        3.1.1  เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรยีนครบทุกคน 
         3.1.2  เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ ร้อยละ 95 
   3.1.3  ลดอตัราการออกกลางคันให้เหลือไม่เกินร้อยละ 0.3 
   3.1.4 ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.3) จำนวน 49 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ 
     3.2.2 ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) มีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถดำเนินงานทะเบียน
และเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ถูกต้องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 
การรบันักเรียน ปีการศึกษา 2563 และการจัดระบบติดตามเด็กที่
มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
1.  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน   
2.  ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานการรับนักเรียน 

 
 
 

ม.ค. 2563 
ก.พ. – เม.ย. 2563 

นางกัลยกร  กาชัย 
 

3.  ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนและเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
4.  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และกรณีไม่มีท่ีเรียน 
(ป้ายไวนิล, แผ่นพับ) 
5.  บันทึกข้อมูลเด็กตาม ทร.14  ลงโปรแกรมเพ่ือติดตามเด็กท่ีมี
อายุ 3-5 ปี และมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
 

ก.พ. – พ.ค. 2563 
ก.พ. – พ.ค. 2563 

 
ม.ค. – มี.ค. 2563 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
6.  สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน/นักเรียนท่ีมี
แนวโน้มออกกลางคัน 

พ.ค. – มิ.ย. 2563 
 

นางกัลยกร  กาชัย 
 

7. แต่งต้ังและประชุมคณะทำงาน   
8. ประชุมผูบ้ริหารและครูผูร้ับผิดชอบเพื่อจัดระบบติดตามเด็กออก
กลางคันได้เข้าเรียน    
9. ติดตาม/การให้ความช่วยเหลือการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 
10. สรุป/รายงานผลการดำเนินงานการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลเด็กมีอายุ 3-5 ปี ตามทร.14  
11. สรุป/รายงานผลการดำเนนิงาน 

ก.ค. 2563 
ก.ค.- ก.ย. 2563 

 
ก.ค.- ก.ย. 2563 

 
ก.ค.- ก.ย. 2563 

 

กิจกรรมที่ 2   
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ 
ความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนนิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  
3. สรุปรายงานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  

ม.ค. – ก.พ. 2563 
ก.พ. – มี.ค. 2563 

 

 

5.  งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 65,000 บาท (งบ สพฐ.จัดสรร 20,000 บาท) ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้  
     ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คา่ 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

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

  
 
 

525 

  
 
 

525 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม คา่ 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 1.2  ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสาน 
การรับนักเรียน (15  คน X 35 บาท X 1 ครั้ง ) 

 525  525 

 1.3  ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนและ 
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
-ค่าอาหารว่าง  (55 คน X 155 บาท) 
1.4  จัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์การรับนักเรียน และ กรณีไม่มีที่
เรียน (ป้ายไวนลิ, แผ่นพบั) 
1.5 บันทึกข้อมูลเด็กตาม ทร.14  ลงโปรแกรม 
เพื่อติดตามเดก็ที่มีอายุ 3-5 ปี และมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ  
-ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
(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 คร้ัง ) 
1.8 ประชุมผู้บริหารและครูผู้รบัผิดชอบเพื่อจัดระบบติดตาม
เด็กออกกลางคันได้เข้าเรียน    
-ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน (55 คนX35บาทX1คร้ัง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8,525 
 
 
 
 
 
 

1,600 
3,360 

 
 
 

700 
 
 

1,925 

 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 
 

 
 

9,925 
 
 
 
 
 
 

1,600 
3,360 

 
 
 

700 
 
 

1,925 
 1.9 ติดตาม/การให้ความช่วยเหลือการรับนักเรียน ปีการศึกษา 

2563 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน X 120 บาท X 2 วัน) 
1.10 สรุป/รายงานผลการดำเนนิงาน 

  
 

1,440 
 

 
 
 
 

 
 

1,440 

 รวม  18,600 1,400 20,000 
2 ประชุมเชิงปฏบิัติการวิเคราะหแ์ละตรวจสอบ 

ความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

 ความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา     ขัน้พื้นฐาน (ปพ.3)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวนั  
จำนวน 60 คน x190 บาท x 2 วัน 

  
 
 

22,800 

  

 
 
 
 
 
3 

- ค่าวิทยากร 2 คน x 600 x 12 ชม. 
- ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง x 1 คนื 
- ค่าพาหนะเดนิทางวิทยากร จำนวน 2 คน  
      (ไป-กลบั)  
- ค่าเอกสารและวัสดปุระกอบการประชุม 
สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 

14,400 
 

 
1,200 
4,000 

 

 
 
 
 

2,600 

 

 รวม 14,400 28,000 2,600 45,000 
 รวม กิจกรรม 1 + 2 14,400 46,600 4,000 65,000 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของเด็กท่ีมีอายุ 3-5 และเด็กมีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน             
2. รอ้ยละของเด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสามัญและสายอาชีพ          
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จัดทำแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ปพ.3) ได้อย่างถูกต้อง             

- โดยวิธีการ สังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
- แหล่งที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
คือ ผู้เข้ารับการอบรม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
      7.1  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน 
      7.2  อัตราการเรียนต่อสายอาชีพ และสายสามัญ เพ่ิมขึ้น 
      7.3  อัตราการออกกลางคันลดลง 
      7.4  โรงเรียนมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
               7.5  ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (ปพ.3) ดำเนินงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศกึษาไดถู้กต้องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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โครงการ                     การจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่4.1  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร   
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  71,100  บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาทางเลือก 

และกำหนดไว้ในมาตรา 49  50 และ 80  มาตรา 49 กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547  กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององคก์ร
ชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานในศูนย์การเรยีน พ.ศ. 2555  

ปัจจุบัน ผู้ปกครองบางส่วนในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจที่จะจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่อาศัย
การศึกษาในระบบ และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองหรือครอบครัวสอดคล้องกับ มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่าง
ตามศักยภาพและบริบทของผู้เรียนเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายประสบการณ์เฉพาะ พ.ศ. 2553  

การรวมตัวของกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มบ้านเรียนหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภูเก็ต และศูนย์การเรียน 
เพ่ือทำกิจกรรมร่วมกันและเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้และกิจกรรมที่ทางเครือข่ายบ้านเรียนได้จัดขึ้น เพ่ือได้ประจักษ์แก่ผู้สนใจ
และบุคคลภายนอกให้ได้ทราบ ผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงได้เข้าถึง ไว้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทางเลือก  ดังนั้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการการจัด
การศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุขขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจดัการศึกษาโดยครอบครัว และเพ่ือเผยแพร่การจัด

การศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่างๆ 
2.2 เพ่ือแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2.3 เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคณะกรรมการประเมินฯ 
2.4 เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน ผู้เรียน อย่างเหมาะสมและท่ัวถงึใน

การพัฒนาการศึกษา  
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการจัด
การศกึษาโดยครอบครัว และศนูย์การเรียน พร้อมท้ังออกเย่ียมบ้านครอบครัว 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 ดา้นคุณภาพ 
3.2.1 ผูจั้ดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีคุณภาพ 

           3.2.2 ผู้เรียนแสดงผลงานและความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบ้านเรียน ชุมชน และ สังคม  
3.2.3 สร้างความสัมพันธ์ระหวา่งกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนในจังหวัดภูเก็ต 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษา และ
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน    

ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 

นางพัทธนันท ์ ตันติสิทธิพร
และคณะทำงานวิชาการ ฯ 

2 ออกเยีย่มบ้านผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว และศูนย์ 
การเรียน 

ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 

นางพัทธนนัท์  ตันติสิทธิพร
และคณะทำงานวิชาการ ฯ 

3 ปฐมนิเทศผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวรายใหม ่ พฤษภาคม 2563 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร
และคณะทำงานวิชาการ ฯ 

4 จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวทีของผู้เรียนท่ีจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และการเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มบ้านเรียนจังหวัดภูเก็ต คณะทำงาน เจ้าหน้าท่ี และผู้สนใจ 

 4 - 5 กุมภาพันธ์ 
2563   

นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร
และเครือข่ายบ้านเรียน 

5 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 
 

กันยายน 2563 นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 
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5. งบประมาณ  งบดำเนินงานจำนวน  71,100 บาท ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการซ่ึงมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

1.      ประชุมคณะทำงานเพื่อพจิารณาแผนการจัดการศึกษา และ 
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวนั     
จำนวน 20 คน x 190 บาท x 4 คร้ัง   

 
 
 
  

15,200 
  
 
  

 
 
 
  

15,200 
 
 
  

2. ออกเยี่ยมบ้านผู้ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว       
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 120 บาท x 2 วนั)   

2,400   2,400 

3. ปฐมนิเทศผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวรายใหม่ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท 

 700  700 

4. จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวทีของผู้เรียนที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว และการเสนวนาทางวชิาการเพือ่แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหวา่งกลุ่มบ้านเรียนจังหวัดภูเก็ต คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ 
และผู้สนใจ   
- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม อาหารกลางวนั 2วันx110คนx190บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 5 ชม. x 600 บาท x 2 คน 
- ค่าวัสดุการจัดนิทรรศการ 

6,000 41,800 
 
  
 

5,000 52,800 
 
 
 
 
  

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

 

6. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้จดัการศึกษาได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ติดตาม/
ประเมินผล 

แบบประเมิน 

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนไดแ้สดงผลงานในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินไดป้ระเมินผล

การเรยีนรู้ของผู้เรียนโดยตรง 
7.2 เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประเมินผลงานการเรียนรู้ของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดภูเก็ต 
7.3 ประสาน และเผยแพร่การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่างๆ เปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคม ได้มี

ความรู้ และความเข้าใจในการดำเนินการจัดการศกึษาโดยครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
7.4 ผู้จัดการศึกษา ศูนยก์ารเรียน ผู้เรียน ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา  
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โครงการ  เสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นโยบายที ่4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ 

                                ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 4.1               ผู้เรยีนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

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. หลกัการและเหตุผล 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด   จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  แล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน ประกอบกับ
กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 ข้อ 14 
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ข้อ 17 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 18 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแจ้งผลให้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งเป็น
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)    

 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  จึงร่วมกับสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ดำเนินการปรับตัวชี้วัด  และมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพ ประกอบกบัการประเมินคุณภาพรอบสี่  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาในสังกัด  ในการดำเนินการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และเป็นระบบ 
          2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดให้มีคุณภาพ พร้อมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
  3.1  เชิงปริมาณ 
                3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จำนวน 49 โรง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาที่
เข้มแข็ง เป็นระบบ ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ ร้อยละ 100 
               3.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
      3.2  เชิงคุณภาพ 

                   3.2.1 โรงเรียนสามารถดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการประเมินภายนอก  
                  3.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
สามารถนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
                  3.2.3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
                  3.2.4  โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ศรัทธายอมรับแก่สาธารณชน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการและชี้แจงเกณฑ์การประเมนิให้
คณะกรรมการประเมิน 

พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2562 

นางมาลัยพร 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

2 นิเทศประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 4 จำนวน 17  โรงเรียน 

มกราคม ถึง 
มีนาคม 2563 

3 นิเทศประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ยังไม่ขอรับการประเมนิ
ภายนอกรอบ 4 จำนวน 32  โรงเรียน 
  

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 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
คา่ 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

1. กิจกรรมประชุมเตรียมการและชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้
คณะกรรมการประเมิน 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมกรรมการและ  
คณะทำงาน รวม 15  คนๆ  ละ190 บาท/วัน จำนวน 1 วัน 
- ค่าเอกสารประกอบการนิเทศประเมนิ จำนวน 47ชดุๆละ20.- 

 
 

 
 

2,850 
 

 
 
 
 

1,930 

 
 

2,850 
 

1,930 

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

 
 

 
 
 

7,200 
 

2,500 

  
 
 

7,200 
 

2,500 

      

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

 
 

 
 
 

11,520 
 

 4,000 

  
 
 

11,520 
 

4,000 
 

      

 รวม  28,070 1,930 30,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

1.โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 
 

1. การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
2. การตรวจสอบผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1 แบบประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอก 
2 แบบรายงานผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอก  
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เปน็ระบบ 

3. การตรวจสอบผลการใช้
โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. แบบตรวจสอบผลการใช้
โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3.ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิด
ความตระหนัก มขีวัญและกำลังใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
สังเกต 

4. แบบสอบถาม สังเกต 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3. ผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษามีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นระบบ เน้นคุณภาพ 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
นโยบายที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่4.1  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน – กันยายน 2563 
งบประมาณ  122,720 บาท  
 
 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แสดงเจตนารมณ์
ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 12 ปี  และรัฐต้องจัดโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย  รวมถึงเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบญัญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  มาตรา  5 
กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาคนพิการ ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  มาตรา  10  
ไดก้ล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศกึษาว่า  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิงสองปีที่รัฐจัดให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล
ซ่ึงมคีวามบกพร่องทางรา่งกาย  จติใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพ  หรือบุคคลซ่ึงไมส่ามารถพ่ึงตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  ซ่ึงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศกึษาตามหลักเกณฑ์และวธิีการทีก่ำหนดในกฎกระทรวง  การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคญัทัง้ความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และมาตรา  19 กล่าวว่าให้สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีหน้าทีด่ำเนินการ
จดัการศึกษา  โดยเฉพาะการเรียนรวม  การนิเทศ  การกำกับ  ติดตาม  เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศกึษา การประเมินคุณภาพและโอกาสทางการศกึษา  
ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ  จำเป็นต้องจัดการศกึษาใน
รูปแบบของ  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่าง 
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ต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างดีและในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรวม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผู้เรียนทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส)ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 2.2  ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
 2.3  โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตามโครงการ 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 

 3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน  ครูผู้สอน และโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเกต็  จำนวน  40 โรงเรยีน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ
เรียนอย่างมีความสุข 
  3.2.2 ครูผู้สอนสามารถคดักรอง ใช้สื่อในการพัฒนาคุณภาพ และประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
นักเรียนรายบุคคล 
  3.2.3 โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนรวมมีความเข้มแขง็ในการบรหิารจัดการเรยีนรวมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โรงเรียนจัดการเรียนรวม มีนาคม 2563 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั่วไปการจัดการ
เรียนรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

เมษายน 2563 

3. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนในการใช้สื่อการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนเรียนรวมผ่านระบบออนไลน์  

เมษายน 2563 

4. กิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
โดยใช้กิจกรรม 3 H ไดแ้ก่ Head Heart  Hand  

พฤษภาคม 2563 

5. นิเทศ  กำกับ ติดตามโครงการ 1.กุมภาพันธ์ 2563 
2.กรกฎาคม 2563 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กันยายน 2563 
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5.  งบประมาณ จำนวน 120,720 บาท (งบดำเนนิงาน) ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โรงเรียนทั่วไปจัด 
การเรียนรวม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 
40 โรงเรียน ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 40คนๆละ 190 บาท  
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
 
 
 

 

 
 
 

7,600 
 

 
 
 
 

1,000 

8,600 

2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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  
- ค่าท่ีพัก 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท  
- ค่าพาหนะ 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 

 
 
 
 

17,100 
 
 
 

2,400 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 

35,120 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

21,000 

 
 
 
 
 
 
 

11,400 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63,000 
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ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

 -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นเงิน 
-  ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย  จำนวน 7 คนๆละ 800บาท 
จำนวน 1 วัน  
-  ค่าพาหนะ 7 คน ละ 3,000 บาท ไป - กลับ 

  
 

5,600 
21,000 

5,000 
 

 

5. นิเทศ  กำกับ ติดตามโครงการ โรงเรียนจัดการเรียนรวม
จำนวน 40 โรงเรียน จำนวน 20 วันประกอบด้วย 
คณะกรรมการนิเทศ ค่าใช้จ่าย ครัง้ที่ 1, 2  ดังนี้  
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ ละ 120 บาท 20 วัน    
ปีละ 2 ครั้ง  
-  ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

9,600 
 

4,400 

 
 
 
 
 

 

14,000 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
- จัดทำรูปเล่มเอกสาร 

 
 

 
 

 
1,000 

1,000 

รวมทั้งสิ้น 33,000 81,100 8,620 122,720 
 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน  ครูผู้สอน และโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสังกดั
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  40 โรงเรียน 
2. ผู้เรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพเิศษ ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพทุกคน ทุกด้านและเรียนอย่างมีความสุข 
3. ครูผู้สอนสามารถคัดกรอง ใช้สื่อในการพัฒนาคุณภาพ และ
ประเมินความสามารถพ้ืนฐานนักเรียนรายบุคคล 
4. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็งในการบริหารจัด 
การเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ  

สังเกต 
นิเทศ ติดตาม 

แบบประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กและเยาวชนพิการเรียนรวมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี  และในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ              
เพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
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โครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  4.1        ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  147,700 บาท  
 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” 

ซึ ่ง เป็นนโยบายที่ สอดรับกับคำกล่าวที่ ว่า “จะไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เกิด
ความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรยีนทีม่ีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครู
มีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรยีน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รบัความรู้ 
กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม
หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน 
และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศกึษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตำบลก่อน 
และปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอำเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) 
ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จรงิโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายนโยบายจาก
นายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้
บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภู เก็ต ได้รับมอบหมายนโยบายจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
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ประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านการจัดการศกึษาของประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 

มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน อย่างมั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืน 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน สร้างคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

2.3 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับ เยาวชน 
ที่ขาดแคลนได้เตบิโตเป็นพลเมอืงดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   

2 .4  เพ่ื อ ให้ นั ก เรี ยนมี ก าร พั ฒ น าด้ านสติ ปั ญ ญ า ( Intelligence Quotient) ค วามฉลาด 
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และ 
มีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient) 
สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่าง
มัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยนื 

2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ
โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  
มีการเรียนรู้แบบเสมือนเหตุการณ์จริง โดยใช้หลักเหตุและผล หลักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชา 
หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษหลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม และหลัก 
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคมในการพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ รวมถึงปฏิบัติ  
ตามค่านิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดขีองประเทศชาติ (Moral Quotient)  

2.6 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้ าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมคีวามม่ันคง มัง่คัง่ และยั่งยืน 

 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

             โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ต จำนวน 15 โรงเรียน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  เป็นสถานศกึษา 
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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. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและเป็นธรรม  
  4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์  (Emotional Quotient) มี ทั ศนคติ  (Attitude) มี พั ฒ นาการด้ านร่ างกายสมวั ย  (Physical) และ 
มีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  
มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง มัง่คัง่ และยั่งยืน 
  5. ร้อยละ 100 ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน  
วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรยีนคณุภาพประจำตำบล  

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 1.1 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนประชุมทำ 
MOU  กับเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต  ความร่วมมือหลักและองค์กร
เอกชน 10 องค์กร 
1.2 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

เมษายน 2563 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการจัด 
การเรียนรู้ของผู้บริหารและครูของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
15 โรงเรียน 

พฤษภาคม 
2563 

3. นิเทศ  กำกับ ติดตามโครงการดำเนินโครงการตามแผนงาน 
- ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการออกนิเทศ 

ครั้งที่ 1 มี.ค.63 
ครั้งที่ 2 ก.ย.63 

4. กิจกรรมประกวดคัดเลือก Best Practices โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล  15 โรงเรียน  จำนวน 5 รางวัล 

กันยายน 2563 
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ที ่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดแสดงผลงาน Best Practices โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
15 โรงเรียน ร่วมกับงานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้ 

กันยายน 2563 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ กันยายน 2563 

5.  งบประมาณ จำนวน 147,700  บาท (งบ สพป.ภูเก็ต) ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
คา่ 
วัสด ุ

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) 
- ค่าท่ีพัก 2 คืน ๆละ 1,200 บาท (2x1,200)  
- ค่าพาหนะ (ตัว๋เครื่องบิน ไป-กลับ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

26,600 
 
 
 

2,400 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 

3,800 

45,000 

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารและครขูองโรงเรียนคุณภาพประจำ
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) 
- ค่าท่ีพัก 2 คืน ๆละ 1,200 บาท (2x1,200)  

 
 
 
 
 
 

14,400 
 
 

 
 
 

22,800 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

10,000 

54,600 

 - ค่าพาหนะ (ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ) - 5,000 -  
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ที่ 

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

4 นิเทศ  กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการแผนงานออกตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือนิเทศและกำหนดการ
ออกนิเทศ (30x190x1) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 วัน ๆ ละ 3 คน ๆ 120 บาท(8x3x120) 
- ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง  

 
 
 
 
 

 
 

5,700 
 

2,880 
2,000 

 
 
 
 
 

10,580 

5. กิจกรรม ประกวดคัดเลือก Best Practices โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล  15 โรงเรียน  จำนวน 5 รางวัล  ประกอบด้วย 
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 

 
 
 

3,000 

 
 
 
 

11,400 

 
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

22,400 

6. จัดแสดงผลงาน Best Practices โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
15 โรงเรียน ร่วมกับงานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้   
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน 

- - 
 

 

 
 

10,000 

10,000 

7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- เข้าเล่มเอกสาร 

  2,120 2,120 

รวมทั้งสิ้น 24,600 86,180 36,920 147,700   
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเขม้แข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเปน็แหล่งเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม งานอาชพี และสุขภาพอนามยั เปน็
โรงเรียนศูนยร์วมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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โครงการ           การจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด 4.3  ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
        เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวชี้วัด 4.4  ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ 

   เป็นเครื่องมอืในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 4.6  สถานศึกษาม ีDigital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น 

           เครื่องมอืในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  150,000 บาท 

1. หลกัการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สร้างความเสมอภาคในการศึกษา ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ทางช่องทีวีได้ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลา ไม่มีข้อจำกัด
ด้านสถานที่ในการเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน   จึงได้พัฒนาและ
ประยุกต์ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ NEW DLTV ท้ังในระบบการถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทาง และ
โรงเรียนปลายทางท่ีรับสัญญาณ ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV โดยจะเริ่มดำเนินการปรับรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางไกล ท่ีครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning 
ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ NEW DLTV ที่ช่วยในการแก้ปัญหา
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน แก่โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูสอนไม่ครบช้ัน, ครูสอนไม่ตรงสาขาวชิาเอก, เป็นต้น  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จดัทำโครงการการจัดการศึกษาทางไกล  NEW DLTV เทิดไท้องค์ราชันย์  
เพื่อสง่เสริม ช่วยเหลอื พัฒนา และขับเคลือ่น NEW DLTV แก่โรงเรียน  ในสังกัดอย่างมีประสิทฺธิภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วย NEW DLTV ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรงเรียน  
2.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมใหโ้รงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ได้จัดการศึกษา  NEW DLTV ตามบริบท 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการจัดศึกษาทางไกล NEW DLTV 
2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างทั่วถงึ 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 เชิงปรมิาณ 

1) โรงเรียนปลายทางตน้แบบ NEW DLTV จำนวน 6 โรงเรียน  
2) โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ทุกโรง จำนวน 43 โรงเรียน 
3) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกคน  
4) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ โรงเรียนละ 1 คน 
5) เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูสังกดั สพป.ภูเก็ต  
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV จำนวน 6 โรง ได้รับการพัฒนาระบบจัดการเรียน   การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  

NEW DLTV โรงเรยีน 
2) โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ทุกโรงเรียนได้นำระบบการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนสอน 
3) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถจัดการ

เรยีนการสอนทางไกล NEW DLTV  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) นักเรยีนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทุกคนได้เรียนรู้ผ่านระบบ NEW DLTV 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม และขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาโรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน 
3. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/ออกแบบและ
พัฒนาระบบ NEW DLTV / กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
และดำเนินการตามปฏิทิน 

 
 

พ.ย. 2562 
–  

ธ.ค. 2562 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของครูผู้สอน
ปลายทางด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/จัดทำ 
หลักสูตรการอบรม / กำหนดปฏทิินการปฏิบัติงาน 
4. อบรมเชงิปฏิบติัการครูผู้สอน 

 
 

ธ.ค. 2562 
และ 

ก.พ. 2563 

 

3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV ก.พ. 2563 
ส.ค. 2563 

 

4. สรุป รายงานผลการดำเนนิงาน 
 

ก.ย. 2563  
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5. งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 150,000 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้  ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนปลายทางต้นทาง NEW DLTV 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/ออกแบบระบบ NEW DLTV  
(ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม15 คน 1วัน X190 บาท) 

  
 

2,850 

  
 

2,850 
1.2 จัดซื้อวัสดุ/สื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาระบบ NEW 
DLTV ดงันี้  
   - วัสดุสำหรับใช้งานระบบ  NEW DLTV เช่น  ฮาร์ดดิสก์  SSD, 
ฮาร์ดดิสก์พกพา, หม้อแปลงไฟฟ้า, สายสัญญาณ VGA, สายสัญญาณ 
HDMI , ชุดหูฟัง   ไร้สาย(บูทูธ) พรอ้มอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับนักเรียน
,  สายสัญญาณ UTP, หัว RJ45, สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 
NEW DLTV เป็นต้น  

   
 

90,000 

 
 

90,000 
 

1.3 ค่าพาหนะ (ค่าเรือโดยสารโรงเรียนเกาะโหลน,โรงเรียนบ้านเกาะ
นาคา และโรงเรียนเกาะมะพร้าว) โรงเรียนละ 2 วัน 

  
5,000 

  
5,000 

1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัตงิานพัฒนา/ตดิตั้งระบบ NEW DLTV  
3 คน 12 วัน(3คน X 120บ. X 12วัน) 

 
4,320 

   
4,320 

 
 

    

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทบทวนบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน
ปลายทางด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม (โรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรงเรียน และขนาดกลาง+ใหญ่ 43 
โรงเรียน) 
2.1 ประชุมเตรียมการคณะทำงาน 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน10 คนX190บX 1 วนั 

  
 
 
 

 
1,900 

 
 
 

 
 
 
 
 

1,900 

 
    

กลุ่มที่ 1 นำครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกคนศึกษาดูงานโรงเรียน
ปลายทางต้นแบบด้าน NEW DLTV (โรงเรียนบ้านเกาะนาคา) 
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม(40คนX190บาทX1วัน) 
- ค่าพาหนะเรือโดยสารท่าเรืออ่าวปอ-เกาะนาคา 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1 วัน 
- ค่าสื่ออุปกรณ์/วัสดุฝึก 
 

 
 
 
 

3,600 
 

 
 

7,600 
2,800 

 
 

 
 
 
 
 
3,000 

 
 

7,600 
2,800 
3,600 
3,000 
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ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

 กลุ่มที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน NEW 
DLTV สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 43 โรง แบ่ง
ได้เป็น 3 อำเภอ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้ครูผู้สอนที่ดูแล NEW DLTV
ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง  
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม คณะทำงานและ
ครูผู้สอน 60 คน 1 วัน (60X190X1) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  3 วัน 
- ค่าสื่ออุปกรณ์/วัสดุฝึก 

 
 
 
 
 
 

10,800 

 
 
 
 

11,400 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

11,400 
 

10,800 
5,000 

3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน NEW DLTV 
- สรุป รายงานผลการดำเนินงาน  
- จัดทำรูปเล่มรายงาน (จัดซื้อวสัดุทำรายงาน) 

 
 

 
 

 
 

1,730 

 
 

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

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV จำนวน 6 
โรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  NEW DLTV อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นต้นแบบในการศึกษาดงูานจากโรงเรียนอื่น ๆ ได้ 

- นิเทศ ติดตาม 
- ตอบแบบสอบถาม 
 

- แบบนิเทศตดิตาม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

2. โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 43 
โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW 
DLTV ตามบริบทของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

- นิเทศ ติดตาม 
- ตอบแบบสอบถาม 
 

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

3.  รอ้ยละ 100 ของครูผู้สอนทีไ่ดร้บัการพฒันา
สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม  - แบบนิเทศ ติดตาม 

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ NEW DLTV ที่มปีระสิทธิภาพ (ยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงขึน้ อย่างน้อย 5 
เปอร์เซน็ต์) 

 

- ทำข้อสอบกลาง 
- ทำข้อสอบ O-NET / ผล
การทำข้อสอบ 

- ข้อสอบกลาง 
- ข้อสอบ O-NET 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนปลายทางต้นแบบ NEW DLTV จำนวน 6 โรง มีระบบจัดการเรียนการสอนทางไกล  

ผ่านดาวเทียม  NEW DLTV ที่มปีระสิทธิภาพ  
7.2  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 43 โรง มีระบบการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV 

ตามบริบทโรงเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 
7.3  ครูผู้สอนตามกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV  ที่มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพฒันาตามวัย 
7.4  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างทัว่ถึง 
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โครงการ  พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่หอ้งเรียนและครูคอมมืออาชีพ 
นโยบายที่ 4   ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 4.3       ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
                                เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่  4.4   ครูไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น 

  เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที ่ 4.6       สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
         จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  120,000 บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผน่ดินของ พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา ท่ีได้แถลง

ต่อสภานติิบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ท่ีผ่านมานั้นนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ้ 6.18 แถลงไว้ว่า ต้องการให้มีการสง่เสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเ้ริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ท้ังนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า 
การบริการ รวมท้ังการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนจนกลายเป็นระบบดิจิทัล ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
รองรับและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานท่ีดีขึ้น การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการ
ของภาครัฐ ตลอดจนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน  แต่เนื่องจาก โรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ทักษะความชำนาญในการพัฒนาและแก้ไขปญัหาการใช้ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน  ทำให้โรงเรียนไม่สามารถกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงทุกห้องเรียน ส่งผลให้งบประมาณท่ีใช้
ติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหก้ับโรงเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้
การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของโรงเรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการดำเนินการ
ติดต้ัง และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสู่ห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ครูผู้สอน
และนักเรียนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสู่ห้องเรียนทุกห้องภายสารสนเทศระดับสถานศกึษาและระดับเขตพ้ืนที่ 

ทีม่ีประสิทธิภาพตอบโจทย์การใช้งานจากทกุฝ่ายงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มทัีกษะในการออกแบบ, พัฒนา, ติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาในการเชื่อมโยง

ระบบอินเตอร์เน็ตสู่ทุกห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1) ห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนในสังกัด 
2) ครผูู้รับผิดชอบด้านไอซีทีของโรงเรียน 
3) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละ 90 ของห้องเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ 
2) ร้อยละ 90 ของครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีของโรงเรียนมีทักษะในการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต  

ทีม่ีประสิทธิภาพ 
3) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 49 โรงเรียน มีการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตไปใช้งานสู่ห้องเรียน 

4. กิจกรรม และขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุง ติดตั้งและพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสู่ห้องเรียนให้กับครูที่รบัผิดชอบงานด้านไอซีที  
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ประชุมเตรียมการคณะทำงาน  
- ประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ ICT ทุกโรงเรียน 
- จัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรับการประชุมปฏิบตัิการ 
- ดำเนินการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 
 

ธ.ค. 2562 
–  

ก.พ. 2563 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
กลุม่นิเทศฯ + กลุม่ไอซทีี 
 

2. นิเทศ ติดตาม การพฒันาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอซีทีภายในโรงเรียน 

ก.พ. และ ส.ค. 2563 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 

3. กิจกรรมสรุปงานเพ่ือพัฒนาในปีถัดไป  สิงหาคม 2563  
4. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

  

กันยายน 2563  
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5. งบประมาณ งบดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 120,000 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม คา่ 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุง ติดตั้งและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่
ห้องเรียนให้กับครทูี่รับผิดชอบงานด้านไอซีที  
1) ประชุมเตรียมการคณะทำงาน  
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
(15 คน X 190 บาท X 1วัน) 
- จัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรบัประชุมปฏิบัติการและมอบให้ครผูู้สอน
ได้นำไปใช้ในการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบไอซีทีในโรงเรียน 
ได้แก่ USB Flash drive, SSD Harddisk, ชุดไขควง,แปรงปัด
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) 
- ครูผู้สอนนำความรู้ทักษะไปดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสู่ ห้องเรียน และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอซีทีภายใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,800 
 
 

 
 
 

2,850 
 
 
 
 
 
 
 

22,800 
 

 
 
 
 
 
 

65,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,850 
 
 

65,000 
 
 
 
 

22,800 
 

10,800 
 

2 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและการ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอซีทีภายในโรงเรียน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ(5 คน  X 120 บ. X 5 วนั) 
 - ค่าเรือโดยสารโรงเรียนบนเกาะ 

 
 

3,000 

 
 
 

2,000 

  
 

3,000 
2,000 

3 สรุปผลการดำเนนิงาน 
 - ประชุมสรุปงานการพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสู่
ห้องเรียนและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอซีที   
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม(60คนX190บ.X1 วัน)  

 
 
 
 

 
11,400 

 
 
 

 
11,400 

4 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
  

  2,150 2,150 

รวม 13,800 39,050 67,150 120,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้ 
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่สามารถ
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสู่ห้องเรียน 

- นิเทศ ติดตาม สภาพจริง 
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

- แบบนิเทศ ตดิตาม  
- แบบรายงาน 

2.  ครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีมีทักษะความชำนาญ
ในการพัฒนา ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบไอซีที
และระบบอินเตอรเ์น็ต 

- นิเทศ ติดตาม สภาพจริง 
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

- แบบนิเทศ ติดตาม  
- แบบรายงาน 

3. นักเรียนมีอุปกรณ์ไอซีทีและระบบอินเตอร์เน็ตที่
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง 

- ทำแบบประเมิน - แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์ไอซีทีพร้อมใช้งานและมีระบบเครอืข่ายที่สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
สู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 ครูผู้รับผิดชอบด้านไอซทีีมีทักษะความชำนาญในการพัฒนา, ติดต้ัง และการแก้ไขปัญหาระบบไอซีที 
และระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมคีุณภาพ 
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โครงการ                     พัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายที ่4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 4.5  สถานศึกษาได้รบัการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัลยกร  กาชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  67,000 บาท 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการศึกษา เพราะการศึกษาที่ดีต้องเป็น
การศึกษาเพ่ือชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนกำหนดการศึกษา เช่น ร่วมกำหนดหลักสูตรการศึกษา รว่มดูแล การบริหาร
โรงเรียน ร่วมกำกับดูแล หากความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนดำเนินไปด้วยดี จะสามารถร่วมกันพัฒนาชุมชน
และสังคมได้ในที่สุด ที่ผ่านมาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันในหลายลักษณะ เริ่มต้นที่ความสัมพันธ์แบบไม่
เป็นทางการมีข้อจำกัดที่ชุมชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นทางการศึกษาได้   อย่างแท้จริง 
จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน ที่มีการกำหนด
สัดส่วนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามบทบาทด้านการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการเป็นเรื่องใหม่ 
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้พัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มบีทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรยีนในการจัดการศึกษา  
2.3 เพ่ือเสริมสร้างความรว่มมือร่วมใจ 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  คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนมีเครือขา่ยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการศึกษา 
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 4. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา    

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2562   

นางกัลยกร  กาชัย 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
และศึกษาดูงานกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็ง   

มีนาคม – กรกฎาคม 2563 นางกัลยกร  กาชัย 

3 สรุปรายงานผลการดำเนินการ สิงหาคม 2563 นางกัลยกร  กาชัย 
 

5. งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน  67,000  บาท ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   ซ่ึงมีรายละเอียดการใช้
งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จา่ย 
งบประมาณ  

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

รวม 

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา    
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน20 คนx190บาทx1วัน  
2. ประชุมเชิงปฏบัิติการคณะกรรมการสถานศกึษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและศกึษาดูงานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาเข้มแข็ง   
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ อาหารกลางวัน120คนx190บาท1วัน 
- ค่าวิทยากร 3 คน x 600 x 6 ชม. 
- ค่าพาหนะ จำนวน  120 คน x 200 บาท 
- คา่เอกสารและวัสดุประกอบการประชุม 
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
  
 
 
 
 
 

10,800 

  
 

3,800   
 
 
 

22,800 
 

24,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,600  

 
 

3,800 
 
 
 

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

 
รวม 10,800 50,600 5,600 67,000 

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

- ร้อยละคณะกรรมการสถานศกึษาได้มีความรู้ ความสามารถใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อสถานศกึษาในการพฒันาการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของสถานศึกษา 
7.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา  
7.3 มีความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 4.7  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
   ทีม่ีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล) 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  – กันยายน 2563 
งบประมาณ  12,500  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับ
ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ปัญหาการใช้ความรุนแรงฯ ฯลฯ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และใน
ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาด
การส่งเสริมสนับสนุนที่เหมาะสม ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู กำพร้า ส่งผลให้ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือมีความรู้
ความสามารถทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ฯลฯ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมในด้านที่มี
ความถนัด ขาดโอกาสในการพัฒนา เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นระบบ มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน มีการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ให้การช่วยเหลือ ส่งต่อที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำเป็นต้องพัฒนาและเร่งรัดการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  และเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนในด้านต่าง  ๆ  จงึจดัทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ 

     เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด พัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ได้มาตรฐาน 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
   3.1  เชิงปริมาณ 

 - ประเมินโรงเรียนเพือ่รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

               3.2  เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนสามารถพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และได้มาตรฐาน 

-  โรงเรียนในสังกัด มีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีคุณภาพ ทำให้
การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประเมินโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
รบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนายน 2563 น.ส.สุจติรา วงศ์ทวีพิทยากุล 

2 สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2563 
 

5.  งบประมาณ งบดำเนินงาน  จำนวน  12,500 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย  
     งบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
              งบประมาณ 

   รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 กิจกรรมประเมินโรงเรียนเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ  จำนวน 15 รางวัล 
  - ค่าเบ้ียเลีย้งกรรมการประเมิน 7 คน  x 120 บาท x  5 วัน 
  - ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ 
ประเมิน 7 คนx35 บาทx 2 ครั้ง  

- ค่าพาหนะ 
- คา่วัสดุ 

 

 
 
 
   4,200 

 
 
 
 
   490 
 
   700 
 

 
 
 4,500 
 
 
  
 
 2,610  

  12,500 
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6. การประเมินผล 
                ตัวชี้วัดความสำเร็จ        วิธีการประเมนิ      เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการติดตามผล 
การดำเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
อย่างทั่วถึงทุกโรง 
2. โรงเรียนทุกแห่งสามารถพัฒนาระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนได้มาตรฐาน 

- ติดตามการดำเนินงาน 
 
 
- ติดตาม ประเมินผล 
 
 

- แบบสรุปรายงาน 
- แบบประเมินผล 
 
- แบบประเมินผล 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนในสังกัดพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
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นโยบายท่ี 5 
 

ด้านการจัดการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที ่5.1  รอ้ยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและ 
                               การนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางกลัยกร  กาชัย) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
งบประมาณ  140,000  บาท   
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสภาพในปัจจุบัน ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้อง
และการขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จำกัด จึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรค
ปัญหา ดังนั้น การให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
นำไปใช้ประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  นวัตกรรมใหม่  ๆและสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้
ผู้เรียนและสถานศึกษามีองค์ความรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการผลิตและ 

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
       2.2 เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและจติสำนึกท่ีดีในการเลือกผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
  3.1   เชิงปริมาณ 
         3.1.1 นกัเรียน และครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
โรงเรียนละ 21 คน จำนวน 49 โรงเรียน  



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           223    
 

 

         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 
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 

      3.2.2 สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน 
เพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
                           3.2.3 สถานศกึษาในสังกัดมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน             

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที ่1  
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แกน่ักเรยีนและศึกษาดู
งานแหล่งรู้หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
 

กิจกรรมที่ 2 
1. จัดทำคู่มือโครงการฯ และสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ 
QR Code และสื่อทางMultimedia 
2. ประชุมครคูรูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อ
นวัตกรรมในรปูแบบ QR Code และสื่อทาง 
Multimedia   
 

กรกฎาคม-กันยายน 
2563 

 

นางกัลยกร  กาชัย 

      กิจกรรมที่ 3  
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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5.  งบประมาณ  งบแลกเป้า สพฐ. จำนวน 140,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 
1. อบรมเชงิปฏิบัติการใหค้วามรูแ้ก ่นักเรียนแกนนำ  และ
ศึกษาดูงานแหล่งรูห้นว่ยงานที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม    
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั(70 คนX190บาทX1 วัน )  
- ค่าเหมารถ  (จำนวน 1 คัน)  
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลงิ รถตู้  (จำนวน 1 คัน) 
- ค่าวิทยากร  (6 ชม. X 600 บาท X 5  คน)  
- ค่าวัสดุ 
- สรปุผลรายงานผล 

 
 
 
 
 
 

18,000 
 

 
 
 

13,300 
14,000 
1,300 

 

 
 
 
 
 
 
 

7,400 

 

 รวม 18,000 28,600 7,400 54,000 

 กิจกรรมที ่2  
1. จัดทำคู่มือโครงการฯ และส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR 
Code และส่ือทางMultimedia 
 - ประชุมครูครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อ
นวัตกรรมในรูปแบบ   
- ค่าอาหารว่าง เครือ่งดื่ม และอาหารกลางวัน 
     (60 คน X190 บาท X 1 วัน ) 
- ค่าวัสด ุ
- สรุปผลรายงานผล 

 

 
 
 

11,400 

 
 
 
 
 
 

28,600 

 
 
 
 
 
 
 

11,400 
28,600 

 รวม  11,400 28,600 40,000 
 กิจกรรมที่ 3  

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องโรงเรียนท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั(100คนX190บาทX1 วนั ) 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าพาหนะ (จำนวน 8 โรง)  
- สรปุผลรายงานผล 
 

 

 
 
 

19,000 
 

16,000 

 
 
 
 

11,000 
 

 
 

 รวม  35,000 11,000 46,000 
 รวมทัง้สิ้น (1+2+3) 18,000 75,000 47,000 140,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่ถูกตอ้งและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 
2. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลติภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียน
และชุมชน 
3. รอ้ยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการเรื่อง 
การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกีย่วขอ้ง 
 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ 
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 

7.2 สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและ 
มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

7.3 สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ 
ประโยชน์รวมทัง้สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
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นโยบายท่ี 6 
 

ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงการ   พัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการภารกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี  รองรับการประเมินผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560, การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  รวมถึงเป็นการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน  และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มีส่วนร่วม    
ในการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ.2560 และรับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตวัชี้วัดที่กำหนด 
  2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด 
 2.3 เพ่ือมอบนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 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 การขับเคล่ือนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผูร้ับผิดชอบ จำนวน 30 คน  
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู้รับผิดชอบทุกคนสามารถดำเนินการได้ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เสร็จทันและรายงานผลได้ตามเวลาท่ีกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที ่3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อขับเคล่ือน  นโยบายสู่การปฏิบัติ  
                 ด้วยกระบวนการ PLC 
                3.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหารการศึกษา/ผูบ้รหิารสถานศึกษา/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 คร้ัง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู้บริหารการศึกษา/ผูบ้รหิารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่ม-หน่วย/ศึกษานิเทศก์/นักวชิาการศึกษา รับทราบ
นโยบาย แนวทางการดำเนนิงาน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ        
  - ทีมบริหาร สพป.ภูเกต็/ประธานเครอืข่ายสถานศึกษา รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนนิงาน และสามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนองตอบนโยบายและเปา้หมายที่กำหนดอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  - บุคลากรในสำนักงาน  รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมภาคภูมิใจ และเป็น
ผู้ปฏิบัติที่สามารถดำเนินงานโดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางรานี เครือสมบัต ิ

1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง พ.ค. 63  
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ มิ.ย. 63  
3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร ก.ค. - ส.ค.63  
4 รายงานผลการดำเนนิงาน/รับการประเมนิ ก.ย.63  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ  
               ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

นางรานี เครือสมบัต ิ

1 จดัทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง มี.ค. 63 
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดผู้รบัผิดชอบ  มี.ค. 63 
3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร เม.ย.-ส.ค.63 
4 รายงานผลการดำเนินงาน (เป็นรอบรายไตรมาส) และสรุปผล ก.ย.63 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บรหิารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน
สำนกังาน เพ่ือขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PLC 

นางนิชฎา ซิมอาจิน 
นางเสริมศรี พรหมตรัง 

1 จดัทำปฏิทินการดำเนินงาน 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 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  พ.ศ.2560 
                ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพร้อมเข้าเล่ม 

-คู่มือมาตรฐานสำนักงานฯ  
 (40 เล่ม X 150 บาท X 1 ครั้ง) 

- - 6,000 6,000 

2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบฯ  
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (40 คน X 190 บาท X 1 ครั้ง) 

- 7,600 - 7,600 

3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/ 
จดัเก็บเอกสาร 

    

4 สรุปรายงานผล - - 1,400 1,400 
รวม - 7,600 7,400 15,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

กิจกรรมท่ี 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
                ในการปฏิบัติราชการ 
1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพร้อมเข้าเล่ม 

-คูม่ือการประเมินส่วนราชการฯ  
 (30 เล่ม X 130 บาท) 

- - 3,900 3,900 

2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบฯ 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (30 คน X 190 บาท) 

- 5,700 - 5,700 

3 จัดทำรายละเอียด/วิเคราะห์การดำเนินงาน/เอกสาร - - - - 
4 สรุปรายงานผล - - 400 400 

รวม - 5,700 4,300 10,000 
กิจกรรมที ่3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ PLC 
1 จัดทำปฏิทนิการดำเนินงาน - - - - 
2 จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1) ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
 ผอ.กลุ่ม-หน่วย/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 จำนวน 80 คน X 190 บาท X 12 ครั้ง 
-ค่าเอกสารการประชุม 80 ชุด X 50 บาท X 12 ครั้ง 
2) ประชุมทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่15 คนX35บาทX52 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม10คนX35บาทX12 ครั้ง 
3) ประชุมบคุลากรในสำนักงาน 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 จำนวน 65 คน X 190 บาท X 1 ครัง้    

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
  
 
- 

 
 
 

182,400 
 
- 
 

27,300 
4,200 

 
 

12,350 

 
 
 
- 
 

48,000 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 

182,400 
 

48,000 
 

27,300 
4,200 

 
 

12,350 

3 สรุปและรายงานผล 
 

- - 750 - 

 รวม - 226,250 48,750 275,000 
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 6. การประเมนิผล 
 กิจกรรมที ่1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมือ 
เชิงปริมาณ 
-จำนวนตัวชี้วัดที่รายงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
-ระดับคะแนน (ดีขึน้ไป) 

การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 
(อยู่ในคูม่ือ) 

  กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพ 
                  ในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอื 
เชิงปริมาณ 
-จำนวนตัวชี้วัดทีร่ายงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
-ระดับคะแนน (ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน) 

การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 
(อยู่ในคูมื่อ) 

  กิจกรรมที ่3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ด้วยกระบวนการ PLC 
                  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือขบัเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 การศึกษา บรรลุเป้าหมายในระดับดีขึ้นไป 
 7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ มีผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตาม  
 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน 
 7.3 ผู้บรหิารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานเครือข่าย/ผอ.กลุ่ม-หน่วย/บุคลากรทางการศกึษารับทราบ  
 เข้าใจนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัตไิดต้ามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไดอ้ย่าง   
 มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  โรงเรียนคูพั่ฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 6.2  :      สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 
                                 ยืดหยุ่น คล่องตวัสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น 
                                 หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
                                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทกุตำบล 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุพิชชา  ฐิตวังโส 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2562  –  กันยายน  2563 
งบประมาณ  53,060 บาท 
            

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายสำคัญหลายประการ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา  ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษาถือได้ว่าเป็น Key Success Factor เพราะเป็น
จุดเชื ่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที ่ใกล้ชิดกับผู ้เรียนมากที ่ส ุด และนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2562 “นโยบายที่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” 
                 ฉะนั้น  เพ่ือใหส้อดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้
จัดทำโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ขึ้น  เพ่ือสร้างประสบการณ์และเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้มีประสบการณ์  แนวคิด  และนำแบบอย่าง
วิธีปฏิบัติที่ดีจากสถานศึกษาคู่พัฒนา  มาเป็นแบบปฏิบัติ  ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาของ
ตนเองใหป้ระสบผลสำเร็จ  
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพือ่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติระหว่างสถานศึกษาในบริบททีแ่ตกต่างกัน 
                2) เพ่ือจัดทำบันทึกข้อตกลงการเทียบเคียงและร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาระหว่างโรงเรียนคู่พัฒนาตาม 
5 นโยบาย สพฐ. 
 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาคู่พัฒนา 
 3) เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
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 
                       ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 22 คน มีความรู้  มีประสบการณ์ สามารถ
นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
1. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

     ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจเส้นทางศึกษาดูงาน 1 - 15 ธันวาคม 
2562 

นางสุพชิชา ฐิตวังโส 
 

2 จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติ
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ สังกัด 
สพป.ภูเกต็ และ สพป.ระนอง 

19 – 20 ธันวาคม  
2562 

 

3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นสถานศึกษา 
คูพั่ฒนา ตาม 5 นโยบาย สพฐ. 

19 – 20 ธันวาคม 
2562 

 

4 ศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริง  19 -20 ธันวาคม 
2562 

 

5 จัดทำเอกสารประชุมสะท้อนประสบการณ์ ถอดบทเรียน 19 – 20 ธันวาคม 
2562 

 

6 นำบทเรียนสู่แนวปฏิบัติในสถานศึกษาจริง มกราคม – 
กันยายน 2563 

 

7 นิเทศ ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มกราคม – 
กันยายน 2563 

 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  53,060.- บาท (ขอถวัจ่ายทุกรายการเทา่ที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ   

1 ประชุมเตรียมความพร้อม/สำรวจเส้นทางดูงาน     

 - ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวนั 32คนๆละ155 บาท 
- ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง ไป – กลับ กิโลเมตรละ 4 บาท 

   4,960 
 2,400 

 4,960 
2,400 

 
ประมาณ 600 กิโลเมตร 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วันๆ ละ240 บาท 4 คน  
 

 1,920  1,920 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

2 ศึกษาดูงานพื้นที่จริง     
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  2 วัน ๆ ละ 240 บาท 32 คน   15,360  15,360 
 - ค่าที่พัก 17 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 1 คืน  20,400  20,400 

 
- ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท เดินทางไปศึกษาดู
งานโดยใช้รถยนตส์่วน 1 คัน ไป – กลับ  

 2,400  2,400 

3 ประชุมสะท้อนประสบการณ์ และถอดบทเรียน     
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  32 คน ๆ ละ 35 บาท  1,120  1,120 
 - ค่าถ่ายเอกสาร   1,500 1,500 
4 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกให้กับสถานที่ศึกษาดูงาน  3,000  3,000 
 จำนวน 3 ชิ้น ละ ๆ 1,000 บาท     
 รวมทั้งสิ้น  51,560 1,500 53,060 

 
 6. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม่  
สังกัด สพป.ภูเก็ต  ทั้ง 22 คน     สามารถนำความรู้ที่
ได้มาปรบัใช้ และสามารถขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา
ของตนเองได้ประสบความสำเร็จ 

ถอดบทเรียนของแต่ละคน 
 

แบบสอบถาม  
  

 
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งใหม่ ทั้ง  22  คน  มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และนำแบบอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีจากสถานศึกษาคู่พัฒนา  มาเป็นแบบปฏิบัติ  ประยุกต์ใช้ใน
การขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาของตนเองให้ประสบผลสำเร็จ  
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โครงการ  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา    
                   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
นโยบายท่ี 6    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.2  :    สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย 
                                 ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น 
                                 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
                                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลมุทุกตำบล 
ลักษณะงาน/โครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผูร้ับผิดชอบโครงการ   นางสุพิชชา  ฐิตวังโส 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน  2562 – กันยายน  2563 
งบประมาณ    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. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการศึกษาบริบทของโรงเรียน  
 2. เพือ่ให้คำปรึกษา 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  มีความเป็นผู้นำ  และสามารถพาผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาได้  สามารถจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาได้ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4. วิธีการดำเนินงาน 
    4.1 กำหนดปฏิทินการออกเยี่ยมโรงเรียน เพ่ือให้คำปรึกษา แนะนำ 
    4.2 แจ้งกำหนดการให้โรงเรียนทราบ 
    4.3 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารตามตัวชี้วัด ที่ สพฐ.กำหนด เพ่ือการประเมิน  
    4.4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามปฏิทินที่กำหนด 

คร้ังท่ี 2  

ที ่ โรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

คณะกรรมการทีป่รึกษา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 

1 โรงเรียนบ้านท่าเรือ  

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

  2
56

2 
 - 

 ส
ิงห

าค
ม 

 2
56

3 

  ม
ีนา

คม
  -

  ก
นัย

าย
น 

25
63

 

2 โรงเรียนบ้านฉลอง 

3 โรงเรียนวดัลฏัฐิวนาราม 

4 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

5 โรงเรียนวดัสุวรรณคีรเีขต 

6 โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงก ์

7 โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 

8 โรงเรียนบ้านบางทอง 

9 โรงเรียนแหลมพันวา 

10 โรงเรียนบ้านลิพอน 

11 โรงเรียนหงษห์ยกบำรุง 

12 โรงเรียนทา่ฉตัรไชย 

13 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 

14 โรงเรียนบ้านบางโรง 

15 โรงเรียนวดัมงคลวราราม 

16 โรงเรียนบ้านสาค ู

17 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 

18 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 

19 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 

20 
21 
22 

โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 
เกาะมะพร้าว 
บ้านคอเอน 

  ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   
  ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านม่าหนิก   

หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 38,760 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

1 ประชุมซักซ้อม แนะนำ และทำความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อ
การประเมินฯตามภารกิจทั้ง 4 ดา้นและองค์ประกอบตัวชี้วัด 

        

  ที่ สพฐ.กำหนด           
  -ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวนั 30 คนๆละ 190 บาท    5,700   5,700 
2 ออกติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ โรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาใหม่         

  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง13 วันๆละ120 บาท 8  คน    12,480    12,480   
3 ศึกษาดูงาน สถานศึกษาตน้แบบ         
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงผูบ้ริหารสถานศึกษาใหม่ 1วันๆละ 120 บาท 22 คน   2,640    2,640  

4 
ประเมินสัมฤทธผิลการปฏบิัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

        

  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมนิสัมฤทธิผลและเจา้หน้าที่          
  จำนวน  4 วัน ๆ ละ 120 บาท   จำนวน  10  คน  (ครั้งที่ 2)   4,800   4,800 
  จำนวน 2  วัน ๆ ละ 120 บาท  จำนวน  4  คน (ครั้งที่ 1และ2)   960   960 
  - ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท         
  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ จำนวน  3  คณะ         
   คณะละ 4 วัน   (รถยนต์ส่วนตวั 3 คัน)   3,200   3,200 
5 ประชุมชี้แจง และ สรุปผลของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง          
   -คณะกรรมการประเมิน/เจ้าหน้าที่ 1 วนัๆ ละ 190 บาท 20 คน   3,800    3,800  
   -ผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ด้รับแต่งตั้งใหม่ 1 วันๆละ 190 บาท22 คน   4,180    4,180  
6 ค่าถ่ายเอกสาร     1,000 1,000 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   37,760 1,000 38,760 

 

6. การประเมินผลโครงการ 
        ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ผ่านการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด  อย่างน้อยร้อยละ 70 
(ระดบัดีขึ้นไป)  ทั้ง 22 คน 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ทั้ง  22  คน มีความรู้และเข้าใจบริบทของโรงเรียน   
เป็นอย่างดี  สามารถจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาได้ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน  และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ฐาน 
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โครงการ    นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นโยบายที่ 6     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.2      สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 
                                 ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น 
                                 หน่วยงานที่มีหน้าทีส่นับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
                                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอำไพวทิย ์จุ่งพวิัฒน ์และศึกษานิเทศกท์ุกคน) 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ 296,600 บาท 
 

1.หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนา

กำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 การศึกษามีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและ
ยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ป็นพลวัต  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเท
กับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศ
ไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และ แรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คน
ไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทัง้ในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์  หลักการสําคัญของการนิเทศ คือ ความทั่วถึงความต่อเนื่อง
และนิเทศอย่างมีคุณภาพโดยคาดหวังว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ครูและบุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจากการสอนเนื้อหาเป็นการสอน ให้เกิดการเรียนรู้และนักเรียนมีคุณภาพ         
การนิเทศการศึกษา หมายถึง การให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น การนิเทศ ติดตาม เป็นกระบวนการทีส่ำคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
ของคร ูพัฒนาสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
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อีกทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตาม
โรงเรียนในกลุ่มเครือรับผิดชอบทุกเดือน เพ่ือให้โรงเรียนจัดการการเรียนสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ดำเนินการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     จากความเป็นมาและความสำคัญข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ร่วมกัน
จัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือออกนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ 

2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนจำนวน 49 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

                โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาในเรื่องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ ์นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนจัดทำแผนนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

พฤศจิกายน 2562 นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ 
ศึกษานิเทศกท์ุกคน 

2. ออกการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนจำนวน 49 โรงเรียน 
8 เครือข่าย และเครือข่ายมัธยม ทุกโรงเรียนจะ
ได้รับการนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
เดือน 

พฤศจิกายน 2562  –
กันยายน 2563 

3. สรุป และรายงานผล โครงการ 
 

กันยายน 2563 

 
 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           240    
 

 

5.งบประมาณ งบดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน   296,600 บาท ทุกรายการถัวจา่ยกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด 
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคา่ใช้จา่ย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1. วางแผนจัดทำแผนนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ทำแผนนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  20 คน x190 บาท = 3800 บาท 
ประชุมวางแผนกำหนดทิศทางการนิเทศ และจัดทำเครื่องมือ 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  20 คน x190 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์  

  
3,800 

 
 

3,800 

 
 
 
 
 

5,000 

12,600 
 

2. ออกการนิ เทศ ติดตาม  โรงเรียนจำนวน 49 โรงเรียน 8 
เครือข่าย และเครือข่ายมัธยม ทุกโรงเรียนจะได้รับการนิเทศ 
ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกเดอืน 
ไตรมาสที่ 1 ออกนิเทศติดตามเรื่องการพัฒนาการอ่าน 
การเขียน คิดเลขเป็นโครงการอาชีพ ความพร้อมในการเปิด
ภาคเรียน โครงการอาหารกลางวัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 14 คน X 4 วัน x120 บาท  
- ค่าพาหนะ คนละ 1500 บาท x 14 คน  

 
 
 
 
 
 

6,720 
 

 
 
 
 
 
 
 

21,000 

 
 
 

277,200 

 ไตรมาสที่ 2-4 ออกนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10
และพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และอ่ืนๆ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 14 คน X เดือนละ 4 วัน x 9 เดือน x120 บาท  
- ค่าพาหนะคนละ 1,500 บาท ต่อ เดือนx10เดือนx14 คน  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

60,480 
189,000 

  

3 สรุป และรายงานผล โครงการ 
-ประชุมสรปุการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวนั20คนx1วันx190 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และวัสดุอุปกรณ์  
 

  
3,800 

 

 
 
 

3,000 

6,800 

 รวม 67,200 221,400 8,000 296,600 
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6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย  

 
นิเทศ ตดิตาม 

 
แบบนิเทศติดตาม 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาในเรื่องตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และพระบรม
วงศ านุ ว งศ์  น โยบ ายของรั ฐบ าล  น โยบ าย ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ 

 
นิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศติดตาม 

 
7.ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ   บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
นโยบายที ่6          ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.2              สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางไดร้ับการพฒันาให้             
                              เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                              ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
                              เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ลักษณะงาน/โครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุม่อำนวยการ  (นางนฤมล  อ่าวบูรณวิวัฒน์, นางเสริมศรี  พรหมตรัง )  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  200,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน้าที่ดำเนินการภารกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดสภาพภูมิทัศน์ของสำนักงานให้เป็นสำนักงาน         
สีเขียว ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ ปลอดภัย เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานที่เป็นระบบ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ของสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ 
ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2.2 มีการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร 

3. เปา้หมายการดำเนินงาน 
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 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ 
        2.2 ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ  
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม 5 ส. 
       จัดกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงานฯ 
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 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) พื้นที่ใช้สอยในบริเวณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
  2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 65 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศในการทำงาน
ร่มรื่น  น่าอยู่ น่าทำงาน ปลอดภัย อย่างยั่งยืน 
  2) มีการจัดขยะมูลฝอยในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ และเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด 
  3) บุคลากรในหนว่ยงานมีส่วนรว่มในการดูแล บำรุง รกัษา อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 
 4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 - ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสโมสรเพื่อนครู 

- ปรับสภาพภูมิทัศน ์

ก.พ.-ต.ค.63 นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ 

2 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ 

- ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ  

มี.ค.-เม.ย.63 

 

ก.พ.-ต.ค.63 

นางเสริมศรี  พรหมตรัง 

3 - จัดกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงานฯ มี.ค.-เม.ย.63 นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ 

4. - สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน 
 

ต.ค.63 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1-3 

  5. งบประมาณ  จำนวน  200,000 บาท ทุกรายการถวัจ่ายกันได้ ซ่ึงมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
    
ที ่

กิจกรรม/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

1 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับสภาพภูมิทัศน์สำนักงาน 

1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสโมสรเพื่อนครูภูเก็ต 

- ค่าพาหนะลูกจ้างทีมงานฟนัเฟือง (7คนx260 บาทx7 วนั) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกจา้งทีมงานฟันเฟือง(7คนx120บาทx7 วนั)        

- ค่าวัสดุ (เนื้อที่ใชส้อย 72 ตรม.) 

1.2 ปรับสภาพภูมิทัศนบ์ริเวณตา่ง ๆ ในสำนักงานฯ 

1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนางานอาคารสถานที่ส่วนอ่ืน ๆ ใน

สำนักงานฯ 

 

 

- 

- 

- 

- 

20,000 

 

 

 

12,740 

5,880 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

30,000 

50,000 

60,000 

 

 

12,740 

5,880 

30,000 

50,000 

80,000 
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ที่ 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ รวม 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ 

- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  (65 คน X 190 บาท X 1 วัน) 

- ค่าตอบแทนวทิยากร(1 คน X 600 บาท X 6 ช.ม.) 

- ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 

- ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานฯ  

 

 

- 

 

3,600 

- 

 

 

12,350 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

2,430 

3,000 

 

 

12,350 

 

3,600 

2,430 

3,000 

3 จัดกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงานฯ - - - - 

4 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน - - - - 

 รวม 29,480 25,090 145,430 200,000 
   

  6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. บุคลากรในสังกัด และผู้มีส่วนได้สว่นเสียมีความพึงพอใจ 
ในความสะดวก สะอาด ปลอดภัย นา่ดู น่าอยู่ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
ในระดับมากขึน้ไป 
2. บุคลากรในสงักัดมีต้นแบบในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู ่
การพัฒนาที่ยั่งยนื 
 

ประเมนิผลจาก
แบบสอบถาม 

 
ประเมนิผลจาก
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

  7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 7.1 สภาพภูมิทัศน์สวยงาม นา่อยู่ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ
ในระดับมากข้ึนไป 
 7.2 ครูและบุคลากรในสังกัด มตี้นแบบในการดำเนนิงานและดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” 
สู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน” 
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โครงการ  โรงเรียนคู่พัฒนาสู่พัฒนาสู่ความเปน็เลิศ สพป.เลย 3 
                               (Benchmarking School and Best Practices) 
นโยบายที ่6           ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 6.2               สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้             
                               เป็นหน่วยงานทีท่ันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตวัสูงพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                               ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
                               เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ลักษณะงานโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ  500,000  บาท  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
            ตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัย
เรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษอังกฤษและภาษาที่ 3และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่
มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดย
ได้กำหนดนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                เหลื่อมล้ำทางการศกึษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ให้ความสำคัญต่อการ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สถานศึกษาในสังกัดมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการและ
ประสบผลสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและสอดคล้อง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 6 ด้าน อย่างเข้มข้น แต่ด้วยข้อจำกัดที่มักพบเห็นทั่วไปคือ  “องค์กรใด องค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้มี
ความเก่งกาจได้ครบทุกเรื่ององค์กรหนึ่งอาจมีความเกง่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น”ดังนั้นการจัดโอกาสให้องค์กร 
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หรือหน่วยงานในสังกัดได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรหน่วยงานอ่ืน จากประสบการณ์ตรงที่
ตกผลึกแล้วนอกจากจะเป็นการขยายประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติแล้ว ยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรที่จะต้อง
นำมาทุ่มเทช่วยในกระบวนการพัฒนาไปพร้อมดว้ย   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงให้ความสนใจต่อ
การนำกระบวนการ Bench Marking มาเป็นกลไกสร้างประสบการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพให้สถานศึกษาในสังกัด
สถานศกึษา ได้มีประสบการณ์ได้แนวคิดและแบบอย่างวิธีปฏิบัติ ทีด่ีจากสถานศึกษาคู่พัฒนา สามารถนำไปเป็น
แบบปฏิบัตปิระยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาของตนเองให้บังเกิดความสำเร็จทัง้ด้านผลผลิต  ผลลัพธ ์  
ผลกระทบทีส่อดคล้องตาม 6 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาและ
บุคลากรทางการศกึษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางในการดำเนินชวีิต การพัฒนาความคิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์   ซึ่งกันและกัน 
 

           ทัง้นี้โดยได้จัดทำเปน็โครงการ “โรงเรียนคูพั่ฒนาสู่ความเปน็เลิศ (Benchmarking school and Best Practices) 
ขึน้ในปีงบประมาณ 2563 นี ้
 

2. วัตถุประสงค์     
            1) เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้สอดคล้อง 5 นโยบาย 
สพฐ. ที่มีแนวโน้มสู่ความเป็นเลิศ 
 2) เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถานศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน 
 3) เพ่ือจัดทำบันทึกข้อตกลงการเทียบเคียงและร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาระหว่างโรงเรียนคู่พัฒนา 
ตาม 5  นโยบาย สพฐ.  
 4)  ศึกษาดูงานสถานศึกษาคู่พัฒนา 
 5) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาสู่พัฒนา  
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 

 3.1) เชิงปริมาณ 

  3.1.1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต,  ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้ง จำนวน 30 คน 
  3.1.2) ผู้อำนวยการโรงเรียนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 คน  

 3.2) เชิงคุณภาพ 

  3.2.1) ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพที่สูงขึน้ 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผดิชอบ 

1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สอดคล้องตาม 6 
นโยบาย สพฐ. 

พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2563 

นางมาลัยพร 
รัตนดลิก ณ ภเูก็ต 

2 ประชุมเตรียมการสร้างข้อตกลง ก่อนเดินทางแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

มกราคม 2563  

3 จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศระหว่าง 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดแ้ก่   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สำนักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

มกราคม 2563 
 

 

4 
 

บันทึกข้อตงลงความร่วมมือเป็นสถานศกึษาสู่พัฒนาตาม 6 
นโยบาย สพฐ. 

มกราคม 2563  

5 ศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริง มกราคม 2563  
6 ประชุมสะท้อนประสบการณ์ ถอดบทเรียน มกราคม 2563  
7 นำบทเรียนสู่การขยายแนวปฏิบัติในสถานศึกษาจริง มกราคม ถึง 

กันยายน 2563 
 

8 นิเทศ ตดิตาม ช่วยเหลือการปฏิบัติในสถานศึกษา มกราคม ถึง 
กันยายน 2563 

 

9  รวบรวมผลการปฏิบัติจัดทำรายงานนำเสนอระดับนโยบาย กันยายน 2563  

5.  งบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ทุกรายการถัวจ่ายกนัได้  ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ รวม 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

คา่ 
วัสด ุ

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

 
 

 
 

12,400 
 

 
 
 

 

 
 

12,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

2. จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลีย่นประสบการณ์และวิธี
ปฏิบัติที่เปน็เลิศระหว่าง 2 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาภูเก็ต  
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 มือ้ละ 50 บาท  6 มื้อ 
จำนวน  79 คน (50x6x79) 
5.ค่าจ้างเหมารถในการศึกษาดพูื้นที่จริง จังหวัดเลย  
จำนวน  8  คัน คันละ 2,200 บาท:วัน 4 วนั 
(8x2,200x4) 
6.ค่าจัดซื้อของที่ระลึกให้กับสถานที่เยี่ยมศึกษาดูงาน 
จำนวน  2 ชิ้น  ชิ้นละ 1,150 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 

1.เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติ
ขับเคลือ่นคุณภาพการจัดการศกึษาได้
สอดคล้อง 5 นโยบาย สพฐ. ท่ีมีแนวโน้มสู่ 
ความเป็นเลิศ 

1.คัดเลือกจากรายงานผลการปฎิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของแต่
ละโรงเรียน 

1 แบบประเมินรายงาน 
ประผลการปฎิบัติท่ีเปน็เลิศ 
(Best Practice)  

2.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศระหว่างสถานศึกษาในบริบทท่ี
แตกต่างกัน 
 

1. นำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วิธีปฏิบัติท่ีเปน็เลิศระหว่าง
สถานศึกษาในบริบทท่ีแตกตา่งกัน 

1. แบบประเมินการนำเสนอ
แลกเปลีย่นเรียนรู้วิธีปฏบิัติท่ี
เป็นเลิศระหวา่งสถานศึกษา
ในบริบทที่แตกต่างกัน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           249    
 

 

3.เพ่ือจัดทำบันทึกข้อตกลงการเทียบเคียง
และร่วมมื อช่ วย เหลื อ พัฒ นาระหว่ าง
โรงเรียนคู่พัฒนา ตาม 5  นโยบาย สพฐ.  

1.ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือพัฒนา 

1.แบบลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเพ่ือร่วมมือ
ช่วยเหลือพัฒนา  

4.ศึกษาดูงานสถานศึกษาคูพั่ฒนา 1.ตรวจสมุดจดบันทึกการศึกษาดู
งาน 

1.แบบตรวจสมุดจดบันทึก
การศึกษาดงูาน 

5.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายสถานศกึษาสู่พัฒนา 

1.การทำ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.แบบบันทึกการทำ PLC 

 

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถนำไปความรู้ไปปรับปรุง
ในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี  
 3. บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให้บริการให้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 4.บุคลากรทางการศึกษาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพทีสู่งขึ้น  
 5. มีความรักสามคัคีในหมู่คณะ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นหนึ่งได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ        จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนพัฒนาการศึกษา  
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                   ขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 –2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นโยบายที่ 6       ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 6.2     สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 
                                 ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น 
                                 หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
                                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทกุตำบล 
ลักษณะงาน/โครงการ     ต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ   กลุม่นโยบายและแผน (นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์) 
ระยะเวลาดำเนินการ  กันยายน  2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ   267,860 บาท (ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 217,460 บาท ปงีบประมาณ 2563  จำนวน 50,400 บาท 
 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 การวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานเป็นกระบวนการสำคัญในการทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีเพ่ือ
จดัทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีเผยแพร่แก่สาธารณชนและนำไปสู่กระบวนการวางแผนซ่ึงเป็นการกำหนด
ทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุง่หมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวัง
ให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมปีระสิทธภิาพสูงสุดรวมทั้งการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจน พระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 
16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกฤษฎิกานี ้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ซ่ึงแผนพัฒนาดังกล่าว
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือใหส้อดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจงัหวัดในแต่ละปีงบประมาณ
หน่วยงานจะต้องนำแผนพัฒนาทีท่ันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  เพ่ือ
เป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จึงเป็นส่วนสำคัญใน
การดำเนินงานตามภารกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากความสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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จดัทำพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

2.  วัตถุประสงค์        
1.เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ตมีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เผยแพร่แกห่นว่ยงานและสาธารณชน  
2.เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนรว่มในการระดมความคดิเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาภูเกต็ 
3. เพ่ือให้มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 -2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา 

3.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ   

1. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จำนวน 30 คน 5 วัน 

 2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 โดยมีผู้รว่มประชุม 
จำนวน  47 คน  3 วัน ประกอบด้วย ทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.ภูเก็ต ผู้บริหาร ร.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิ  

 3. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
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. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เผยแพร่แก่หน่วยงานและสาธารณชน  

 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
แผนปฏิบัติการใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องความต้องการของพ้ืนที่และนโยบาย
หน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปา้หมายและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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4.  กิจกรรมการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผดิชอบ 

1 ประชุมวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

30 ก.ย.2562- 
4 ต.ค.2562 

นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2563-2565  

10-12 ต.ค.2562 

3 จดัทำเอกสารแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พ.ศ.2563- 2565  

14-20 ต.ค.2562 

4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

16-17 ต.ค.2562  

5 จดัทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ฉบบัสมบูรณ์ 

21—25 ต.ค.
2562 

6 ประชุมปรับและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

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 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

1. ประชุมทบทวนผลการดำเนนิงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2562 และ
จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั30คนx190บาทx5วัน 

 
 
- 

 
 

28,500 

 
 
- 

 
 

28,500 
2.ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565  
ขั้นเตรียมการ จัดเตรียมสถานที่ประชุม 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนx240บาท x 1วัน-=1,200.- 

- ค่าพาหนะ 2,000.-  

ขั้นดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2563-2565 

- ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 47คนx50บาทx5 มื้อ 

 

- 185,960 
 

1,200 
 
 
 

11,750 

3,000 
 
 

2,000 
 
 

 

188,960 
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กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

- คา่อาหารกลางวันและอาหารเย็น 47 คนX400บาทX 5มื้อ 

- ค่าท่ีพัก 47คนx600บาทx2คืน 

- ค่าพาหนะ  

- คา่เบี้ยเลีย้ง3คนx 240บาทx3วัน 

- ค่าวิทยากร 6 ชม.x600บาท 

- ค่าวัสดุ 

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

 
 
 
 
 
 

3,000 

 

3.จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ต พ.ศ.2563- 2565  

จำนวน 80 เล่มx100 บาท 

- - 8,000 8,000 

4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 
-ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืมและค่าอาหารกลางวัน40คนx190บาทx2วัน  
-ค่าวัสดุ  

- 15,200 3,000 18,200 

5. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 จำนวน 90 เล่มx100 บาท 

- - 9,000 9,000 

6. ประชุมปรับและทบทวนแผนปฏิบติัการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่40คนx190บาทx2วัน 

- 
 

 

15,200 
 

 

 15,200 

รวมทั้งส้ิน  244,860 23,000 267,860 
6. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธกีารประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 
เชิงปริมาณ : 
1. บุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำรายงานผล  การดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร้อยละ 80 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 80 เล่ม 
 

 
ตรวจนับ 

 
บัญชีลงเวลา 
แบบตรวจนับ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีเอกสารมี
ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 90 เล่ม 

  

เชิงคุณภาพ : 
- สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
มีรายงานผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

  

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ตมีแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563  
สอดคล้องตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือและปัญหา
ความต้องการของหน่วยงาน 

-  การตรวจสอบ 
 

-  แบบตรวจสอบ 
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภูเก็ต 
นโยบายที ่6  ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.3        สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด 
        การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6.6   สถานศกึษาทุกแห่งและสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

วิชาการ ผู้เรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

   6.7  สถานศึกษาทุกแห่งมีขอ้มูลผู้เรยีนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไป 

สู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผน 

  6.8 สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบรหิารจัดการศึกษา 

   6.9  สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  150,000 บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการนำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่หลากหลายในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา ทัง้ระบบฐานขอ้มูลนักเรียน, ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน, ระบบฐานข้อมูลบุคลากร, ผลงานด้านวิชาการของครูผู้สอน และข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เช่น ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล, ข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล,  ข้อมูลบุคลากร, ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน, ข้อมูลงบประมาณ     
เป็นต้น โดยระบบฐานข้อมูลข้างต้น สถานศึกษาต้องดำเนินการบันทึก, เพ่ิม, ลบ หรือแก้ไขข้อมูลอย่างน้อยปีละ     
2 ครั้ง ซึ่งเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลหลายด้าน เช่น ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (การย้ายเข้า-ย้ายออก
หรือแก้ไขข้อมูล), การนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกับรูปแบบความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา, 
เกิดความซ้ำซ้อนและถูกต้องของข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีภาระงานเพ่ิมขึ้นจากการบันทึกข้อมูลในระบบและ
ยังต้องรายงานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างทันที  

เพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้นผนวกกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ตามนโยบายของ
รัฐบาล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA 
สพป.ภูเก็ต โดยนำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดที่มีจากระบบงานต่าง ๆ มาเชื่อมโยงให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตลอดจน
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ช่วยลดภาระงานของการติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และยังเปิดให้บุคลากร
ที่เกีย่วขอ้งทุกภาคฝ่ายได้ใช้ข้อมูลในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่ ที่มปีระสิทธิภาพตอบโจทย์การใช้ 

งานจากทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้

มีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

  1) ครูโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในเขตพ้ืนทีทุ่กคน 
  2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน  
  3) สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
เชิงคุณภาพ 
  1) ครโูรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ มีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
  2) สถานศึกษาในสังกัด มีระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาทีมี่คุณภาพ 
  3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมรีะบบสารสนเทศทางการศึกษาทีมี่คุณภาพ 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ 

- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน (ตัวแทนกลุ่มงานทุกกล่มใน 
สพป.ภูเก็ต, ตัวแทนโรงเรียนทีมงาน)  
- ประชุมปฏิบัติการพฒันาระบบสารสนเทศ 
- ดำเนินการพฒันาระบบสารสนเทศ 
- จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 

 
 

ธ.ค. 2562 
- 

ก.พ.2563 

 
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
กลุ่มนิเทศฯ + กลุ่มไอซีท ี
 

2. กิจกรรม การสร้างสื่อประชาสัมพนัธ์รูปแบบ DIGITAL 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
- อบรมพัฒนาบุคลากรจัดสร้างสื่อ 

 
ก.พ. 2563 

 
นางนิชฏา  ซิมอาจิน 

3. นิเทศ ติดตาม การจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน ก.พ. และ ส.ค. 2563 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
4. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2563 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 
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5. งบประมาณ งบดำเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 150,000 บาท ทุกรายการถั่วจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
หมวดรายจ่าย 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประชุมเตรียมการคณะทำงาน 
ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง+เครื่องดืม่ 
(15 คน X 190 บ. X 1 วัน) 
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาภู เก็ต  
(ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง+เครื่องดื่ม  70 คน X 190 บ. 
X 1 วัน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 600 บาท x 6 ช.ม. x 1 วัน 
- จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำห รั บ ด ำ เนิ น งาน  ได้ แ ก่  ฮ าร์ ด ดิ ก ส์ , 
หน่วยความจำ, การ์ดแลน, เครื่องขยายสัญญาณเครือข่าย 
และวัสดุที่ใช้ในพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลของ
ศูนย ์BIG DATA  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,800 

 
 

2,850 
 
 

13,300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 

 
 

2,850 
 
 

13,300 
 
 
 

10,800 
 

90,000 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 

10,800 

 
 

2,950 
 

13,300 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

2,950 
 

13,300 
 

10,800 

3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพฒันาระบบสารสนเทศ     

4 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำรายงาน 
 

   
6,000 

 
6,000 

รวมทั้งสิน้ 21,600 32,400 96,000 150,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้ 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมลูสารสนเทศ 
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบออนไลน ์
-ทำแบบประเมิน 

- แบบนิเทศ ติดตาม ออนไลน ์
- แบบประเมนิออนไลน ์

2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ ที่สามารถนำไป 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม แบบออนไลน ์
- ทำแบบประเมิน 

- แบบนิเทศ ติดตาม ออนไลน ์
- แบบประเมนิออนไลน ์

 

 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตรงกบัการใช้งาน 

7.2 บุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีทักษะในการใชร้ะบบ
สารสนเทศทีพั่ฒนาขึ้น 
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โครงการ  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม ่ด้านการบริหารงบประมาณ 
นโยบายที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 6.4  สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติ และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ                                  

ตามหลักธรรมาภิบาล 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม ่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพิชชา  ฐิตวังโส  
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจิกายน 2562 –  กันยายน  2563 
งบประมาณ  40,920 บาท 
 

 

1.หลักการและเหตุผล 

         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่  
ซ่ึงมาจากหลากหลายตำแหน่งและสังกัด  ทำให้แนวปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของราชการ  มีความถูกต้อง  รัดกุม  มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ตลอดจนสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติของผู้อำนวยการสถานศึกษา   สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

 2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่ 
              2.2  เพือ่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  พัสดุ  และงบประมาณ ของสถานศึกษา  
เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ   มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กำหนด 
  

3.  เป้าหมาย 

 3.1   เชิงปริมาณ    

    3.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ดร้บัการแต่งตั้งใหม่ จำนวน  22  โรงเรียน   
    3.1.2  ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  1  โรงเรียน 

                3.2   เชิงคุณภาพ    

     3.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ 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) 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ 

ค่า 
ตอบแทน 

คา่ 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

รวม 

1. ประชุมสัมมนาเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
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 

14,400 
 
 
 
 

7,200 
7,200 

21,660 
 

7,980 
13,680 

3,000 
 
 
 

3,000 

39,060 

2. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
10 คน ๆ ละ 155 บาท  จำนวน    
1 วัน จำนวน 1,860 บาท 
 

       
1,860 

          
1,860 

รวม 14,400 23,520 3,000 40,920 

 6.  การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

รอ้ยละ 100 ของผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับ
ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี และ
การบริหารพัสดุ  งานกฎหมายและคด ีรวมถึง 
การบริหารงบประมาณที่มีอยู่ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคบัและมติ ครม.ที่เกีย่วข้อง 
 
 

1. วิเคราะห์กรณีศึกษา  
2. สอบถาม 

 แบบทดสอบ 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
                1. ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 22 โรงเรียน และได้รับการแต่งตั้งให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 1 โรงเรียน  สามารถปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้อง  ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ  
คำสั่ง  ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้องได้  ร้อยละ 90 
                2. ผู้บริหารสถานศึกษา และได้รับการแต่งตั้งให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา        
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  คำสั่ง  รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 
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โครงการ  ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.4   สถานศกึษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ 
                                   ประพฤติมิชอบ บริหารจดัการตามหลักธรร-มาภิบาล 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุคนธ์  คงพันธ์  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
งบประมาณ  42,580 บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้เน้นด้านการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา โดยมุ้งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  โดยให้มีระบบช่วยเหลือ กำกับ ติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  เกิดความคุ้มค่า  ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะที่เป็นเครื่องมือของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ ใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ตามความเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานทางการเงินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ทราบถึงการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนด 

2.2  เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี  ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
2.3  เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คำสั่งและมตคิณะรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง 
2.4  เพือ่ให้ทราบถึงการบริหารงาน สอดคล้องกับภารกจิหลัก เป้าหมาย กลยุทธของหน่วยงาน   
2.5  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสม 

เพียงพอ  
2.6  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือพัฒนาความเข็มแข็งด้านการบริหาร

จดัการทางการเงินของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ  

  - หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ  100 ตามแผนการตรวจสอบ 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

-  สถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
อย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และลดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้น 

-  สถานศึกษาได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณถกูต้อง เกิดประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียนและส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงาน  
ที่ กิจกรรม/ขัน้ตอน             

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม : การตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
1.1)  ตรวจสอบการเงินการบญัชีในระบบ GFMIS 
1.2)  ตรวจวิเคราะห์งบการเงนิ บญัชี 
1.3)  ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานการจา่ย 
1.4)  ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน : 
   -  คัดกิจกรรมตามความเสี่ยง 
   -  ประชุมผู้รับผิดชอบในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
   -  จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏบิัติงานตรวจสอบ 
   -  ดำเนินการตรวจสอบ วเิคราะห์ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ 
   -  รายงานผลการตรวจสอบ 
   -  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือ 

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

 
นางสาวสุคนธ์  คง
พันธ์  

2 การตรวจสอบสถานศึกษา 
2.1)  ตรวจสอบการเงิน บัญชี การควบคมุพัสดุและแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษา  จำนวน  8  แห่ง 
2.2)  ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 16 แห่ง 
2.3)  ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ จากการ
ตรวจสอบ จำนวน 22 แห่ง 
    -  คัดเลือกหน่วยรับตรวจและกิจกรรมตามความเสี่ยง 

 
14 พ.ย.62 – 
31 มี.ค. 63 
 
15 ม.ค.-ก.พ.63 
 

 
นางสาวสุคนธ์ คง
พันธ ์
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน             
การดำเนนิงาน 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

    -  ประชุมผู้รับผิดชอบในเรื่องที่ตรวจสอบ 
   -  จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   -  ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ-  
รายงานผลการตรวจสอบ 
   -  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือ 
 

  

5.  งบประมาณ งบดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 42,580 บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมรีายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1. กิจกรรม  ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ 
GFMIS 

 
 

 
 

3,800 3,800 

2. กิจกรรม  ตรวจวิเคราะห์งบการเงนิ บัญชี 
 

  2,000 2,000 

3. กิจกรรม  ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย   
 

1,500 
 

1,500 

4. กิจกรรม  ตรวจสอบการเงิน บัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง
และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จำนวน  9  แห่ง 
(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน) 

  
17,040 

 
2,400 

 
19,440 

5. กิจกรรม  ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน 
(ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน) 

 
 

10,800 
 

 
 

10,800 
 

6. กิจกรรม  ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน) 
 

 
 

 
5,040 

 
 

 
5,040 

 รวม  32,880 9,700 42,580 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

  
เชิงปริมาณ : 
  – หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ รอ้ยละ 100 
   
เชิงคุณภาพ : 
 – ร้อยละ 80 ของหน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติงาน
การเงินบัญชีและพัสดุถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน 
-  หน่วยรบัตรวจ มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ได้
ถูกต้องตามเกณฑ ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน  
 

 
 
การตรวจสอบ 
การสังเกต 
การประเมิน 
การตรวจสอบ 
 
 
 
เกณฑ์การประเมนิผล 
 

 
 
กระดาษทำการตรวจสอบ 
 
แบบประเมินผล  
แบบสอบถาม 
 
 
 
กระดาษทำการรายงานผล
การตรวจสอบ 
แบบประเมินผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Output) 
  หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  7.1  สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย  
  7.2  สถานศึกษามีผลการประเมินตามเกณฑ์ในระดบัดี เพิม่ขึ้น  
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โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
   ประจำปีงบประมาณ 2563  
นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่  6.4   สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและ 
                               ประพฤตมิิชอบ บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดที่  6.5   สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดทุกระดับผ่ารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
                               การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่ม ICT 
   นางรานี เครือสมบัติ นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี และนางสาวลลิดา  อาจหาญ 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2563 
งบประมาณ     100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)****  งบสพฐ.  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 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
การเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คน
ไทยไมโ่กง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมิภบาล อีกด้วย 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงาน และโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต 
ที ่กล่าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตระหนังในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ประเด็น การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตชองประเทศชาติ 

 2. วัตถุประสงค์     
  1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจรติในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และชุมชน 
 2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกัน และยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมายการดำเนินงาน 

      3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู นกัเรยีน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

       3.2 เชิงคุณภาพ 

           3.2.1 ผู้บริหารโรงเรยีน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต มีความรู้ ความสามารถและได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุง หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกัน และปรามปราบการทุจรติ 

มกราคม  -  

กันยายน 25632 

นางรานี  เครือสมบัต ิ

นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี

นางสาวลลิดา อาจหาญ 

2. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

3. กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจรติ 
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5.  งบประมาณ จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณดงันี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 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) 

  
 
 

 
28,500.- 

 
 
 
 
 
 

1,500.- 

30,000.- 

2. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
- จัดสรรงบประมาณใหโ้รงเรียน จำนวน 9 โรงเรียน 
(ตัวแทนโรงเรียนกลุ่มเครือขา่ยๆ ละ 1 โรงเรียน)  
โรงเรียนละ 3,500 บาท เป็น 
2.2 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการ 
- ค่าเดินทางของคณะกรรมการ 
- ค่าเดินทางของคณะกรรมการ 
- ค่าเอกสาร/จัดทำรูปเล่ม  

  
 
 

31,500.- 
 
 

18,500.- 

 50,000.- 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ รวม 



   แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office           269    
 

 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

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

  
 

14,250 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5,750 

20,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามกีารดำเนินงานเพ่ือพัฒนาสู่
มาตรฐานเขตพ้ืนที่สุจริต 
2.ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถปฏิบัติตน/งานได้ตาม
มาตรฐานโครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
ประเมินสภาพจริง 
นิเทศ/ตดิตาม 

แบบรายงาน 
แบบบันทึกข้อมูล 
แบบนิเทศ/ตดิตาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีมาตรฐานเขตพ้ืนที่สุจริต 
        2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถ
ปฏิบัติตน/งานได้ตามมาตรฐานโครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 5   
 

 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษา บริหารจัด
การศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ  การติดตามประเมินผลและรายงาน ภายใต้
งบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามยุทธศาสตร์  จุดเน้น   รายกิจกรรมตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น  ดังนั้น   เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจสู่เป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ต จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการบริหาร
งบประมาณ ปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
1. งบประมาณในส่วนของงบดำเนินงาน(งบประจำ)สำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกเป็น  
    2.1 งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม พร้อม

กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์  จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม  กำหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

    2.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใช้สำหรับบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานให้
ผู้รับผิดชอบในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดและ
เป้าหมายคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุดสอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัด
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง  

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนสำหรับบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด หรือตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละรายการให้บริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำหนด
ตามระเบียบที่เกีย่วข้องโดยเคร่งครัด  
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มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัด ติดตาม

การเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะผลักดันการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามปฏิทินการดำเนินงาน
โดยเคร่งครดั และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณภายหลังให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที ่ 10 กันยายน 2563 หากมีความจำเป็น
ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปฏิทินที่กำหนด  ให้เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต เป็นกรณ ีๆ ไป  

 

การติดตามและรายงานผล 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ ทั้งที่ได้รับงบประมาณจาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น  กำหนดเป็น  3  ระยะ  คือ 
  ระยะที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2563  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการ  
ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 
  ระยะที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการ  
ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 
  ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 20 กันยายน  2563  เพ่ือประมวลผลภาพรวมรายงานผล 
การจัดการศึกษา สังเคราะห์ผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางานตลอดจนใช้เป็นสารสนเทศในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป และเพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งเตรียมจัดเก็บข้อมูล
การดำเน ินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ รวมทั ้ง Best Practice ตามเป ้าหมายตัวชี ้ว ัดรายนโยบาย เพื ่อใช ้
ประกอบการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  รวมทั้งรายงานผลการประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ.2563 
 

ระดับสถานศึกษา 
1. ให้สถานศึกษาทุกโรงจัดทำแผนหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ที่เป็นไปได้เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนำสู่การปฏิบัติ
ตลอดปี ทุกสิ้นปีการศึกษา ตลอดจนถึงการรายงานผลการใช้แผนทุกสิ้นปีการศึกษา 

2.ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานท่ีเป็น Best  Practice อย่างน้อย  1  เรื่อง พร้อมระบุเป้าหมายแนวทางการดำเนินงาน
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พร้อมรายงานผลผลิต ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2563 และจัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับรายงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาหรือที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือจากหน่วยงานภายนอกเป็นปจัจัยขับเคลื่อน 
  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. ประชุมชี้แจงสื่อสารทิศทางองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  นโยบาย และเป้าหมายการให ้

บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 
              2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุน พร้อม
กำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
              3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดโครงการ/กิจกรรมและ
จัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
              4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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