


 

 

 
 
   
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดใชเปนกรอบการดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย สวนท่ี 1 สภาพการจัด
การศึกษาประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานและผลการดําเนินงาน สวนท่ี 2 นโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สวนท่ี 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ไดแก วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค ยุทธศาสตร จุดเนน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ สวนท่ี 4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ และสวนท่ี 5 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดย
กําหนดโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษา เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน 

  

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฉบับน้ี จะบรรลุผลตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ท่ีกําหนดไว ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในการกํากับระดม
สรรพกําลัง รวมกันผลักดันแผนสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังเปนกรอบ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตใหเกิด
ประสิทธิภาพ    และประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา โดยมุงสูเปาหมายสุดทายคือ การพัฒนาให
นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน   
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     สวนที่ 1 
                                                                                 สภาพการจัดการศึกษา  

 

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 38   แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553 และ
มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 นอกจากน้ียังมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดใน มาตรา 4  แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา   ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 127 ตอนท่ี 45 ก วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2553  โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553  ซ่ึงใหสํานักงานเขตมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังกาํกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในสังกัด 
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ี 
จัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
10. ประสาน สงเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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      โโครงสร้างสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเูก็ครงสร้างสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต            ต               

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี         
การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

รองผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

กลุมอํานวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

- กลุมงานบริหารท่ัวไป 
- กลุมงานประชาสัมพันธ 
- กลุมงานประสานงาน 
 

 

 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 

 - กลุมงานบริหารงานการเงิน 
- กลุมงานบริหารสินทรัพย 
- กลุมงานบัญช ี
- กลุมงานพัสดุ 
 

 

 

- งานธุรการ 
- กลุมงานนโยบายและแผน 
- กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
- กลุมงานติดตามประเมินผล 
   และรายงาน 

 

 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ึ  
- งานธุรการ 
- กลุมงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
- กลุมงานสงเสริมและพัฒนาส่ือฯ 
- กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบ 
  การประกันฯ 
- กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ 
  ติดตามฯ 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 

- งานธุรการ 
- กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและ 
  กาํหนดตําแหนง 
- กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
- กลุมงานบําเหน็จความชอบและ 
  ทะเบียนประวัติ 

- กลุมงานวินัยและนิติการ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

- งานธุรการ 
- กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัด  
  การศึกษา 
- กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน 
- กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ 
  สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 
- กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ 

 

สถานศึกษา 

 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

- งานฝกอบรม ลาศึกษาตอ  
- งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐาน วิชาชพีและจรรยาบรรณ  
- งานยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

- งานขอมูลสารสนเทศ 
- งานสงเสริมการศึกษาทางไกล 
- งานดูแลระบบคอมพิวเตอรและ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปนหนวยงานทางการศึกษา มีขอมูลพ้ืนฐานดังนี้ 
โรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2560 จํานวน 49 โรงเรียน  
แบงขนาดตามจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

ขนาดเล็ก   (นร. = 1-120 คน)    5   โรง 
ขนาดกลาง      (นร. = 121-600 คน)           35   โรง 
ขนาดใหญ     (นร. = 601-1,500 คน)             7   โรง 

   ขนาดท่ีใหญพิเศษ  (นร. = 1,500 คน ข้ึนไป)   1   โรง 
  โรงเรียนท่ีไมมีนักเรียน  (ยุบรวม)     1   โรง  
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนกัเรียน 1-120 คน มีจํานวน 5 โรงเรียน  
ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ จํานวนนักเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
 

เกาะโหลน 
เกาะนาคา 
เกาะมะพราว 
บานแหลมทราย 
บานสาคู 
 

เมือง 
ถลาง 
เมือง 
ถลาง 
ถลาง 

 

3 
30 
65 
89 
94 

 
 
โรงเรียนขนาดใหญ จํานวนนักเรียน 601-1,500 คน มีจํานวน 7 โรงเรียน 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ จํานวนนักเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

บานสะปาฯ 
วัดเทพนิมิตร 
วัดสวางอารมณ 
บานบางเทา 
วิชิตสงคราม 
เกาะสิเหร 
ถลางพระนางสราง 

เมือง 
ถลาง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 
ถลาง 

 

667 
747 
868 
904 
919 
932 

1,183 

 
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวนนักเรียน 1,501 คน ข้ึนไป มีจํานวน 1 โรงเรียน 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ จํานวนนักเรียน 
1 อนุบาลภูเก็ต เมือง 2,314 
 
โรงเรียนท่ีไมมีนักเรียน(ยุบรวม)  1 โรง  คือ โรงเรียนบานในทอน  
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1) จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 49 โรงเรียน จําแนกตามอําเภอและระดับชั้นท่ีเปดสอน 

 
 

ระดับท่ีเปดสอน 
จํานวนโรงเรียน  

รวม 
อําเภอเมือง อําเภอกะทู อําเภอถลาง 

ประถม 10 4 23 37 
 อ. 1- ป.6   3 3 5 11 

 อ. 2- ป.6 5 1 16 22 

 ป. 1- ป. 6 2 - 1 3 

 ยุบรวม - - 1  
ขยายโอกาส 7 1 4 12 
 อ.1 -  ม.3 - - 2 2 

 อ.2 - ม.3 6 1 2 9 

 อ.2 - ม.6 1 - - 1 
รวม 17 5 27 49 

 

 2) จํานวนนักเรียนแยกรายช้ัน ปการศึกษา 2560 
ระดับชั้น นักเรียน(คน) จํานวนหอง 

- ชั้นอนบุาล 1 117 9 
- ชั้นอนบุาล 2  1,577 67 
- ชั้นอนบุาล 3  1,581 62 

รวม 3,275 138 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2,261 77 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 2,196 78 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2,182 73 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2,073 72 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2,140 70 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2,083 71 

รวม 12,935 441 
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 824 24 
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 749 24 
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 648 21 

รวม 2,221 69 
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 55 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 25 1 
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 18 1 

รวม 98 4 
รวมทุกระดับ 18,529 652 

 ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 
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ตารางท่ี 3 จํานวนนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา จําแนกตามประเภทดอยโอกาสปการศึกษา 2560               

ประเภทความดอยโอกาส กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

รวม รอยละของ
นักเรียนทั้งหมด 

นักเรียนดอยโอกาสทั้งหมด 896 5,572 98 7,613 41.09 
เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน - 2 - 2 0.01 
เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศ - - - - - 
เด็กถูกทอดทิ้ง 3 30 13 46 0.25 
เด็กในสถานพินจิและคุมครองเยาวชน - - - - - 
เด็กเรรอน - - - - - 
ผลกระทบจากเอดส - 3 3 6 0.03 
ชนกลุมนอย 49 166  235  
เด็กที่ถูกทํารายทารุณ - 2 1 3  
เด็กยากจน 839 5,313 98 7,243  
เด็กที่มีปญหาเก่ียวกับยาเสพติด - 1 - 1  
กําพรา 5 55 16 76  
ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - - 1 1  
อ่ืน ๆ - - - -  
 

ตารางท่ี 4 ขอมูลจํานวนบุคลากร 
บุคลากร จํานวน(คน) 

บุคลากรสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ผอ.สพป.ภูเก็ต  1 

รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต 2 

บุคลากรทางการศึกษา   51 

ศึกษานิเทศก 3 

ลูกจางประจํา 4 

ลูกจางชั่วคราว  4 
รวม 64 

บุคลากรสถานศึกษา  
ขาราชการครู (สพฐ.)  841 

พนักงานราชการ  8 

ลูกจางชั่วคราว (สพฐ.)   61 

ครูอัตราจาง(อบจ.) 77 

ลูกจางชั่วคราวอ่ืน 16 
รวม 1,003 

รวมทั้งหมด 1,067 
 

     ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 
 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  6 

 

ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ดานคุณภาพ 
 1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติเพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 

 ความสามารถ 

ผลการประเมิน  

เพ่ิม/ลด 

ผลการประเมิน 

ปการศึกษา2558 

 

ผลตาง 
+สูง  -ต่ํา ป 2558 ป 

2559 

ระดับ 

ประเทศ 

สพป.

ภูเก็ต 

ดานภาษา 45.31 50.98 +5.67 51.00 50.98 -0.02 

ดานคํานวณ 37.37 34.89 -2.48 36.99 34.89 -2.10 

ดานเหตุผล 48.75 52.10 +3.35 53.38 52.10 -1.28 

เฉลี่ยทุกดาน 43.81 45.99 +2.18 47.13 45.99 -1.14 
 

 จากตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติเพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2559  มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2558  รอยละ 2.18  ดาน 
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงข้ึน ไดแก ดานภาษา รอยละ 5.67    ดานเหตุผล รอยละ 3.35  ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยต่ํา
กวาระดับประเทศ รอยละ 1.14 ทุกดานมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ  

 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
 ปการศึกษา 2559 

 

 
 
 

 

 

 
 

 จากตาราง ผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6       
ปการศึกษา 2559 มีคาเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมต่ํากวาปการศึกษา 2558 รอยละ 2.56 กลุมสาระท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงข้ึน จํานวน 1 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย (รอยละ2.78) กลุมสาระท่ีมีคาเฉลี่ยลดลง จํานวน 4 
รายวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (รอยละ7.19) สังคมศึกษา (รอยละ3.69) คณิตศาสตร (รอยละ2.62) และ
ภาษาอังกฤษ 

กลุมสาระวิชา 
เปรียบเทียบปฐาน เปรียบเทียบระดับประเทศ 

ป 2558 ป 2559 เพ่ิม/ลด ระดับ 
ประเทศ 

สพป.
ภูเก็ต 

สูง/ต่ํา 

ภาษาไทย 49.21 51.99 +2.78 52.98 51.99 -0.99 
คณิตศาสตร 40.67 36.98 -2.62 40.47 36.98 -3.02 
วิทยาศาสตร 40.69 38.60 -7.19 41.22 38.60 -2.62 
สังคมศึกษา 48.74 46.12 -3.69 46.68 46.12 -0.56 
ภาษาอังกฤษ 39.85 32.66 -1.09 34.59 32.66 -1.93 

คาเฉลี่ยทุกกลุมสาระ 43.83 41.27 -2.56 44.98 43.83 -1.15 
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(รอยละ 1.09) ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบระดับประเทศ ภาพรวมต่ํากวาระดับประเทศ รอยละ 1.15 ทุก
กลุมสาระมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ เรียงตามลําดับ ดังนี้ คณิตศาสตร (รอยละ3.02) วิทยาศาสตร (รอย
ละ2.62) ภาษาอังกฤษ (รอยละ1.93) ภาษาไทย (รอยละ0.99) และสังคมศึกษา (รอยละ0.56) ตามลําดับ 

 

1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 

 
กลุมสาระวิชา 

ระดับเขตพ้ืนที ระดับประเทศ 
ป 2558 ป 

2559 
เพ่ิม/ลด ระดับ 

ประเทศ 
สพป.ภูเก็ต สูง/ต่ํา 

ภาษาไทย 41.48 42.43 +0.95 46.36 42.43 -3.93 
คณิตศาสตร 27.72 22.79 -4.93 29.31 22.79 -6.52 
วิทยาศาสตร 33.86 31.55 -2.31 34.99 31.55 -3.44 
สังคมศึกษา 43.29 45.64 +2.35 49.00 45.64 -3.36 
ภาษาอังกฤษ 27.66 27.67 +0.01 31.80 27.67 -4.13 

คาเฉลี่ยทุกกลุมสาระ 34.80 34.01 -0.79 38.29 34.01 -4.28 
 

 จากตาราง ผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2559 มีคาเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมสูงกวาปการศึกษา 2558 รอยละ 0.79 กลุมสาระท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงข้ึน จํานวน  3  รายวิชา ไดแก วิชาสังคมศึกษา (รอยละ2.35) , ภาษาไทย (รอยละ0.95), และ
ภาษาอังกฤษ (รอยละ 0.01) ตามลําดับ กลุมสาระท่ีมีคาเฉลี่ยลดลง จํานวน 2 รายวชิา ไดแก คณิตศาสตร 
(รอยละ4.93) และวิทยาศาสตร (รอยละ2.31) และ เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับประเทศ ภาพรวมต่ํากวา
ระดับประเทศ รอยละ 4.28 ทุกกลุมสาระมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ เรียงตามลําดับ ดังนี้ คณิตศาสตร 
(รอยละ6.52) ภาษาอังกฤษ (รอยละ4.13) ภาษาไทย (รอยละ3.93) วิทยาศาสตร (รอยละ3.44) และสงัคม
ศึกษา (รอยละ3.36) ตามลําดับ 
 

1.4 ผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 
 

 
กลุมสาระวิชา 

ระดับเขตพ้ืนที ระดับประเทศ 
ป 

2558 
ป 2559 เพ่ิม/ลด ระดับ 

ประเทศ 
สพป.ภูเก็ต สูง/ต่ํา 

ภาษาไทย 42.55 48.14 +5.59 52.29 48.14 -4.15 
คณิตศาสตร 20.83 20.80 -0.03 24.88 20.80 -3.79 
วิทยาศาสตร 29.53 27.96 -1.57 31.62 27.96 -1.34 
สังคมศึกษา 38.10 33.40 -4.70 35.89 33.40 -4.70 
ภาษาอังกฤษ 19.13 22.20 +3.07 27.76 22.20 -9.11 

คาเฉลี่ยทุกกลุมสาระ 30.03 30.50 +0.47 34.49 30.50 -3.99 
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จากตาราง ผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2559 มีคาเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมสูงกวาปการศึกษา 2558  รอยละ 0.47 กลุมสาระท่ีมีคาเฉลี่ยสูงข้ึน 
จํานวน 2 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย (รอยละ5.59)  และภาษาอังกฤษ (รอยละ 3.07)  ตามลําดับ กลุม
สาระท่ีมีคาเฉลี่ยลดลง จํานวน 3 รายวิชา ไดแก วิชาสังคมศึกษา (4.70) ,วิทยาศาสตร (รอยละ1.57) และ
คณิตศาสตร (รอยละ0.03) ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบระดับประเทศ ภาพรวมต่ํากวาระดับประเทศ รอยละ 
3.99 กลุมสาระท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศเรียงตามลําดับ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ (รอยละ9.11) สังคม
ศึกษา (รอยละ4.70) ภาษาไทย (รอยละ4.15) คณิตศาสตร (รอยละ3.79) และ วิทยาศาสตร (รอยละ1.34) 
ตามลําดับ 
 

1.5 ผลการประเมินการอาน การเขียนของนักเรียน ปการศึกษา 2560 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีจํานวนผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ป
การศึกษา 2559 ท่ีเขารับการประเมินตามแบบทดสอบของ สวก. สพฐ. (ครั้งท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2559) 
จํานวน 2,203 คน และมีผลการประเมินผานดานการอาน การเขียน ดังนี้ 
    

ดาน จํานวน (คน) เฉล่ียรอยละ คิดเปนรอยละ 
    

อานออกเสียง 2,039 92.55  94.94 
อานรูเรื่อง      2,144 97.32 
เขียนคํา 1,868 84.79 88.79 
เขียนเรื่อง       2,044 92.78 

รวมอาน เขียน 91.87 
 
 

1. ดานโอกาสทางการศึกษา 
2.1  การรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐   

 

ระดับช้ัน รับไดจํานวน คิดเปนรอยละ 
ของแผนการรับนักเรียน 

อนุบาล 1 1,577 83.43 
ประถมศึกษาปที 1 2,061 84.20 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 824 91.55 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 55 68.75 

รวม 4,517 81.98   

 

      2.2.22  นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 255ปการศึกษา 25588--25525599  

ระดับชั้นระดับชั้น  
ปการศึกษา 255ปการศึกษา 25588  ปการศึกษา 255ปการศึกษา 25599  เพ่ิม/เพ่ิม/ลดลด

รอยละรอยละ  นร.ตนปนร.ตนป  นร.ออกนร.ออก
กลางคันกลางคัน  

รอยละรอยละ  นร.ตนปนร.ตนป  นร.ออกนร.ออก
กลางคันกลางคัน  

รอยละรอยละ  

กอนประถมกอนประถม  3,0013,001  --  --  3,03,08585  --  --  --  

ประถมประถม  1122,,662222  11  00..0022  1122,,857857  77  00..0044  --00..0033  

มัธยมมัธยม  22,368,368  --  0.040.04  22,3,31111  --  --  --  

รวมรวม  17,99117,991  11  0.00.011  1188,,253253  77  00..0044  --00..0033  
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 จากตาราง ปการศึกษา 2559 นักเรียนตนป จํานวน 18,25318,253 คน มีนักเรียนออกกลางคัน จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 0.04 เพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 255จากปการศึกษา 25588  รอยละ 0.0รอยละ 0.033  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาออกโดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาออก
กลางคันมากท่ีสุด กลางคันมากท่ีสุด   
  

  2.6 การศึกษาตอ   
     จํานวนนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 ศึกษาตอ 

รายการ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนจบท้ังหมด 1,057 984 2,041 
- ศึกษาตอในโรงเรียนเดิม 307 288 595 
- ศึกษาตอในโรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. 492 501 993 
- ศึกษาตอในโรงเรียนสังกัดเอกชน 112 98 210 
- ศึกษาตอ กศน. 8 1 9 
- ศึกษาตอสังกัด อบจ. 56 50 106 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 1 - 1 
- อ่ืน ๆ 81 46 127 

 

จํานวนนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 ศึกษาตอ 
ประเภท  ชาย  หญิง รวม 

นักเรียนจบท้ังหมด 297 267 564 
ศึกษาตอ ม.4 สถานศึกษาเดิม 20 20 40 
ศึกษาตอ ม.4 สถานศึกษาอ่ืน ในจังหวัดเดิม 25 39 64 
ศึกษาตอ ม.4 สถานศึกษาอ่ืน ในตางจังหวัด 5 7 12 
ศึกษาตอสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 201 154 355 
ศึกษาตอสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4 5 9 
ศึกษาตอสถาบันอ่ืน ๆ 27 20 47 
ไมศึกษาตอ ทํางานภาคอุตสาหกรรม - - - 
ไมศึกษาตอ ทํางานภาคการเกษตร 1 - 1 
ไมศึกษาตอ ทํางานรับจางท่ัวไป 2 - 2 
ไมศึกษาตอ ทํางานอ่ืน ๆ 4 2 6 
บวชในศาสนา - - - 
ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ - 1 1 
อ่ืน ๆ 8 19 27 
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จํานวนนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 ศึกษาตอ 
ประเภท  ชาย  หญิง รวม 

นักเรียนจบท้ังหมด 12 13 25 
- ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ 9 12 21 
- ศึกษาตอมหาวิทยาลัยเอกชน 2 1 3 
- ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ 1 - 1 

  
  

 3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
          

 

จํานวนสถานศึกษาในสังกัดไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดังนี้   
 

 
ระดับ 

เขารับ 
กาประเมิน 

ไดรับ 
การรับรอง 

คิดเปน 
รอยละ 

ผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ระดับดี

มาก 
ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 
ปฐมวัย 39 39 100 - - 17 22 100 
ข้ันพื้นฐาน 47 47 100 - 2 39 6 91.84 

 

       1.2.1 สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจํานวน 39 แหง มีผลการประเมินในภาพรวม 
(12 ตัวบงชี้) ระดับดีข้ึนไป จํานวน 39 แหงคิดเปนรอยละ 100 
                1.2.2 สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม และไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจํานวน 47 แหง มีผลการประเมินใน
ภาพรวม (12 ตัวบงชี้) ระดับดีข้ึนไป จํานวน 45 แหงคิดเปนรอยละ 91.84 
 

   4.2      

 
 
 

          จากการประเมินผลสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS : KPI Report System) ประจําปงบประมาณ 2560   ในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตมีผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.7722   
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

3.1 สถานศึกษาท่ีผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
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องคประกอบ น้ําหนัก คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักพ้ืนฐาน        
   1.1 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ 
   1.2 ขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศ
จากรายงาน 
   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน 
   1.4 ระดับความสาํเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
   1.5 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาครู 

 
 

4.56405 
5.00000 

 
4.66716 

 
5.00000 
5.00000 

 
 

0.20745 
0.15150 

 
0.28288 

 
0.45452 
0.45452 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตรฯ 
   2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
   2.2 ระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารูของสถานศึกษา 
   2.3 ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการแกไขปญหาโรงเรียนใน
โครงการ ICU 

 
 

5.00000 
5.00000 

 
- 

 
 

0.37896 
0.75755 

 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนที่ 

- - - - 

องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ 
   4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ 
   4.2 ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพฒันา
นวัตกรรมของสวนราชการ ประเด็นเร่ืองการพัฒนาระบบ 
การจัดเก็บขอมูลการใชจายดานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

4.19570 
5.00000 

 
 

0.95352 
1.13631 

 
 
 
 

 
 
 

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 
   5.1 การจัดทําและดาํเนินการตามแผนการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตรชาต ิ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม 
 

44.002 
 

4.77722 
ผลการประเมิน : 
ระดับมาตรฐาน 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน  หมายถึง สวนราชการที่มผีลการดาํเนินงานอยูในระดับสูงกวา
เปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน  แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดบัต่ํา
กวาเปาหมาย) 
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   4.2      
 

 

       ตาราง 3.2 แสดงรอยละของการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2560 
 

ประเภท 
 

 
รอยละของการเบิกจาย 

งบลงทุน 72.40 
งบประจํา 85.12 

ภาพรวมท้ังหมด 78.82 
 
 
 

         ประเภท 
การจัดการ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี 
ไดรับจัดสรร 

เบิกจายในรายไตรมาส 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

1.งบดําเนินงาน 60,650,493.00 7,878,643.88 10,584,669.29 10,694,261.26 26,221,230.79 

2.งบเงิน
อุดหนุน 

103,536.00 
- 103,536.00 - - 

3.งบลงุทน 59,448,450.00 7,133,808.30 22,004,903.00 4,088,507.91 9,812,261.34 

-คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

51,420,000.00 
 

6,065,836.30 
 

19,645,903.00 
 

4,088,507.91 
9,812,261.34 

-คาครุภณัฑ 8,025,450.00 1,067,972.00 2,359,000.00 - - 

4.งบรายจาย
อ่ืน 

- - - - - 

-คาจางท่ี
ปรึกษา 

- - - - - 

-คาเดินทางไป
ราชการ
ตางประเทศ 

- - - - - 

       รวม 179,647,929.00 22,146,260.48 54,698,011.29 18,871,277.08 45,845,753.47 

คิดเปนรอยละ 100 0.12 42.77 53.80 78.82 

   

 
 
 
 

 

 

3.3 ผลการบริหารจัดการงบประมาณ 
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สวนที่ 2 

นโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ตไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  จากกรอบแนวคิดและนโยบายท่ีเก่ียวของเปนหลักในการวางแผน ดังตอไปนี้  

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

 

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

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 เปาหมาย 

1. ประเทศมีความม่ันคง 
 1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ัง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี
เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนาไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน  
      1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 2. ประเทศมีความม่ังค่ัง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศ
รายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
มากข้ึน  
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      2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มี
บทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง  
     2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 3. ประเทศมีความยั่งยืน                 
                3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได  และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  
               3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  
                3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

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

        ยุทธศาสตรท่ี 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม 
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  3. การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
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  4. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง 
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา 
กับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
              ยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
  3. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
  4. การเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะทีไดี 
  5. การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
               ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
  1. สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สรางความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  1. จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสงแวดลอม 
  5. การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
               ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  1. การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
  6. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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2.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนาํยุทธศาสตรชาติ 
(National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย 
เปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ดังนี ้
วิสัยทัศน 
 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลอง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู 
ตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนเทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขามกับดักประเทศ 
รายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพของ
กําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน    และ
การพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี  21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ 
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศเทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ 
ลดลง 
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เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
เปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรี โดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน 
  2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทา
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการศึกษา 15 ป เปนตน 
  3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียน อายุ 15 ปสูงข้ึน เปนตน 
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและ
บรรลุเปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เปนตน 
  5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา
ดีข้ึน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 
 

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

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

  5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
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  6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนและพ้ืนท่ี 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 

 ตัวช้ีวัดตามเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาต ิ
ตัวชี้วัด ปจจุบัน ปท่ี 

1 - 5 
ปท่ี 

6 - 10 
ปท่ี 

11 - 15 
ปท่ี 

16 - 20 

การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
1) สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ป) ตอประชากร
กลุมอายุ 3 – 5 ป เพิ่มข้ึน 

76.2 90 100 100 100 

2) ประชากรอายุ 6 – 11 ป ไดเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12 – 14 ป ไดเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน 

88.9 100 100 100 100 

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

72.7 80 85 90 95 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป) มีจํานวน 
ปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

10.0 10.7 11.5 12.0 12.5 

6) รอยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู และ 
ประสบการณ  เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 

0 20 25 30 40 

7) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

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

N/A 50 75 100 100 

9) สถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และมี
คุณภาพ 

N/A  98 100 100 100 

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

N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด ปจจุบัน ปท่ี 
1 - 5 

ปท่ี 
6 - 10 

ปท่ี 
11 - 15 

ปท่ี 
16 - 20 

2) รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษไดรับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ เพิ่มข้ึน (จําแนกตาม
กลุมประเภทของ ความจําเปนพิเศษ) 
 

N/A 20 30 50 65 

3) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ทุกคนไดรับการสนบัสนนุคาใชจายใน
การศึกษา 15 ป 
 

N/A 100 100 100 100 

คุณภาพการศึกษา (Quality) 
1) รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน 
 

72.7 85 90 90 90 

2) รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวชิาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป
เพิ่มข้ึน 
 

นอยกวา 
50 

50 55 60 65 

3) ความแตกตางระหวางคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระหวางพื้นที่/ภาคการศึกษา
ในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
ลดลง 
 

นอยกวา 
10  

นอยกวา 5  นอยกวา 2 0 0 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ (Programme for 
International Student 
/Assessment หรือ PISA) ของ
นักเรียน อายุ 15 ป ในวชิา
วิทยาศาสตร การอาน และ
คณิตศาสตรสูงข้ึน 
 

421/ 
409/ 415   

500 510 520 530 
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ตัวชี้วัด ปจจุบัน ปที ่
1 - 5 

ปที ่
6 - 10 

ปที ่
11 - 15 

ปที ่
16 - 20 

5) ระดับความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของผูสาํเร็จ
การศึกษาในแตละระดับ เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถ ทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงข้ึน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน/ ระดับมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย/ระดบัปริญญาตรี) 

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

6) รอยละการอานของคนไทย (อายุ
ตั้งแต 6 ปข้ึนไป) เพิ่มข้ึน 

77.7 85 90 95 100 

7) รอยละของผูเรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความสําคัญของการ
ดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มข้ึน 
7.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม/โครงงานที่เก่ียวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน 
7.2 รอยละของจํานวนโรงเรียนที่ใช
กระบวนการเรียนรู เพื่อสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
7.3 รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม  ตามโครงการนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ
เพิ่มข้ึนน 

 
 
 
 
 
 

N/A  
 
 
 

N/A  
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

40  
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

8) รอยละของผูส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
สมรรถนะเปนที่พอใจของ สถาน
ประกอบการเพิ่ม      

60 75 85 95 100 

9) รอยละของสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

70 80 90 100 100 
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ตัวช้ีวัด ปจจุบัน ปท่ี 
1 - 5 

ปท่ี 
6 - 10 

ปท่ี 
11 - 15 

ปท่ี 
16 - 20 

10) จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อ
สรางองคความรู/ นวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนา 
ประเทศเพิ่มข้ึน 

N/A 500 700 900 1,200 

11) รอยละของผลงานวิจัยทีไ่ดรับ 
การตีพิมพในระดับ นานาชาตเิพิ่มข้ึน 

N/A 10 20 30 40 

13) รอยละของสถานศึกษาที่มกีาร
จัด การเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสราง ความเปนพลเมือง (Civic 
Education) เพิ่มข้ึน 

N/A 30 60 100 100 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1) มีการปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

N/A มี มี มี มี 

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของ
ครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 

N/A มี มี มี มี 

3) มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทและ ความตองการจาํเปนของ
สถานศึกษา 

N/A มี มี มี มี 

4) จํานวนฐานขอมูลรายบุคคลดาน
การศึกษา ของประเทศที่เปนปจจุบัน 
สามารถเชื่อมโยง และใชขอมูล
ระหวางหนวยงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

N/A 8 11 11 11 

5) มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพื่อใช
ประโยชน ในการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผล 

N/A มี มี มี มี 

6) มีระบบเคร  ือขายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทนัสมัย
สนองตอบความตองการของ
ผูใชบริการอยางมปีระสทิธิภาพ 

N/A มี มี มี มี 
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ตัวช้ีวัด ปจจุบัน ปท่ี 
1 - 5 

ปท่ี 
6 - 10 

ปท่ี 
11 - 15 

ปท่ี 
16 - 20 

7) มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวน
สนับสนนุ ทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา 

N/A มี มี มี มี 

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงิน
ไปสูดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน 

ไมมี มี มี มี มี 

9) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่
เกีไยวกับ ความเปนอิสระและความ
รับผิดชอบของ สถานศึกษา 
(Autonomous & Accountability) 

N/A มี มี มี มี 

10) รอยละของสถานศึกษาขนาด
เล็กที่ไม ผานเกณฑ การประเมนิ
คุณภาพภายนอกลดลง 

30 20 10 0 0 

11) สัดสวนงบประมาณตามประเดน็ 
(Agenda) สูงข้ึน เมื่อเทียบกับ
งบประมาณตามภารกิจ (Function) 

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

12) สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงข้ึนเมื่อ
เทียบกับรัฐ 

20 : 80  25 : 75 30 : 70 40 : 60 50 : 50 

13) อัตราการออกกลางคันของ
ผูเรียนระดับ การศึกษาข้ันพั้นฐาน
ลดลง 

0.12  0.10 0.08 0 0 

14) รอยละของสถานศึกษาทีปลอด
ยาเสพติดเพิ่มข้ึน 

80 90 95 98 100 

15) รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกระดับและประเภท
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
เพิ่มข้ึน 

N/A 100 100 100 100 

16) จํานวนหนวยงาน องคกร
ภาครัฐ/เอกชน ที่มีสวนรวมจัด 
การศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มข้ึน 

60 300 400 500 600 

การตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
1) อันดับความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศดานการศึกษาดีข้ึน 
(IMD) 

52  48 44 40 36 
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ตัวช้ีวัด ปจจุบัน ปท่ี 
1 - 5 

ปท่ี 
6 - 10 

ปท่ี 
11 - 15 

ปท่ี 
16 - 20 

2) จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ตดิ
อันดับ 200 อันดับแรกของโลก
เพิ่มข้ึน 

0 2 4 5 7 

3) อันดับความพงึพอใจของ
ผูประกอบการตอผูจบอุดมศึกษา 
เพิ่มข้ึน (IMD) 

47  45 43 41 39 

4) รอยละของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา โดยบูรณาการองคความรู
แบบสะเตม็ศึกษา เพิ่มข้ึน 

5  30 60 90 95 

5) จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาทวิวฒุิ (Dual Degree) 
รวมกับตางประเทศเพิ่มข้ึน 

2 5 10 15 20 

6) รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบ
ทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มีมาตรฐาน เพิ่มข้ึน 

N/A  30 50 65 80 

7) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสงูข้ึน 
เมื่อเทียบกับ ผูเรียนสามัญศึกษา 

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

8) สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สูงข้ึน เมื่อเทียบกับผูเรียน 
สังคมศาสตร 

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

9) รอยละของประชากรวัยแรงงาน 
(15 – 59 ป) ท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึน
ไปเพ่ิมข้ึน 

56.25  60 65 70 100 

10) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพ
อิสระของผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ิมข้ึน 

     

11) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพ
อิสระ ของผูสําเรจ็การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ป 
เพ่ิมข้ึน 

     

12) มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน 
(Demand) จําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรมอยางครบถวน 
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  
  “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
จุดเปล่ียนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
  การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัยมุงเนน  
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัยและมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวมการพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงาน
และทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม
ความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
และการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําให 
ความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูท่ีดอยโอกาสและผูท่ี
อาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลการจัดสรรท่ีดินทํากินสนับสนุนในเรื่อง การสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพ่ิม
ผลิตภาพผูดอยโอกาสสตรีและผูสูงอายุรวมท้ังกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูง
วัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและ
เริ่มลดลงอยางตอเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยยัง
อยูในระดับคอนขางต่ํา นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนักถึง
ความสําคัญของระเบียบวนิัย ความซ่ือสัตย และการมีจิตสาธารณะ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ๎ 
  เพ่ือวางรากฐานใหคนเทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะ 
ความรู ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดาน 
คุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและ ทักษะ 
ของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรม
ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะ
ตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
สถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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เพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน และ 
นอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคน 
ใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนา 
ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง 
เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
  เปาหมายท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
  เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85   
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 2.3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ําากวาเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 2.4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ30 ตอป 
  เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู 
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85 ตัวชี้วัด  
 

แนวทางการพัฒนา 
         ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค 
 - สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ ซ่ือสัตย มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตร ประจําวัน และใหพอแม 
หรือผูปกครองเปนแบบอยางท่ีดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการ ดําเนินชีวิต 
 - สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอด 
จากอบายมุขอยางจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
- สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการ 
สอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนการ 
พัฒนาทักษะสําคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดาน ความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ  
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และ ความเปนมืออาชีพ สนับสนุน 
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การผลิตสื่อสรางสรรคท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัว 
ศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง สังคม ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะ การเรียนรูเนนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การ
พัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัย และการเตรียมทักษะการอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน 
 - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรคมี
ทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขา
รวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ 
การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต สราง
แรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจํานวนผูเรียนต่ํากวา เกณฑมาตรฐาน
ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมตามความจําเปนของพ้ืนท่ี และโครงสราง
ประชากรท่ีมีสัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง 
 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา และสามารถ
กระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน   และสรางเครือขาย     แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 
 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ท้ังดานทักษะ  
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 
 - สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคี 
หรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพ่ีเลียงให รวมวางแผนการจัดการ 
เรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 
 - ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ ผูเชี่ยวชาญ 
ท้ังในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู 
นวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากข้ึน 
 - จัดทําสื่อการเรียนรู ท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนท่ี
ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการ ทางภาษีจูงใจให 
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 
 

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

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

  ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ 
ยุติธรรม อํานวยความสะดวกทางธุรกิจ สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    สงเสริม 
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ บริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)  
 1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร - 
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทาน ถือ
เปนพรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด 
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 2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
 กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาท่ีจะ 
ดําเนินการ 6 ดาน คือ  
       2.1 ความม่ันคง  
  2.2 การสรางความสามารถในการแขงขัน  
  2.3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  2.4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  
  2.5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1 ดําเนินการอยูภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  
  3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  3.4 ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม  
 4. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 4.1 ดานความม่ันคง  
  แนวทางหลัก  
  4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   - การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธานและ 
พระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตรและสถาบัน  
พระมหากษัตริย 
   - พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท เชน กิจกรรม  
เพ่ือนชวยเพ่ือน  
  4.1.2 การบริหารจัดการ 
   - การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีชายขอบ/ชายแดน  
   - ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 

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

2.6 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกํา 
หนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 -2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ.256–2564 นโยบายของรัฐบาล และ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย   วิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบาย ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
      “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพ้ืนฐานของ 
ความเปนไทย” 
 

พันธกิจ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 2. สงเสริมใหผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  2 ตามหลักสูตรและ 
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนําระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ 
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
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เปาหมาย 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน 
ของความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดเปาหมาย ดังนี้ 
 1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารการศึกษาพิเศษแลละสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ  
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการมีเครือขาย 
การบริหารจัดการ บริหารปบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ  
ความรับผิดชอบสูส ำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 
1.มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการดวยระบบ  
คุณภาพ 
2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพือ่สามารถ 
อยูรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวยคุณลักษณะ 8 ประการ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2)  
ซืไอสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 

 
  6. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
  3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 6 ดาน ดังนี้ 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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ตัวช้ีวัดหลัก 
  1. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
ของพ้ืนท่ี 
  2. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติใน 
สถานศึกษา 
  3. รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  4. รอยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 
 1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 แนวทาง 
  1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา 
หรือ”ศาสตรพระราชา”มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน 
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศําสตรและความเปนพลเมือง 
 2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 แนวทาง 
  2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และ 
ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 
 

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 แนวทาง 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน  
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
เขตพ้ืนท่ีชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 นโยบายท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  5. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  6. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐาน 

การเรียนรู ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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  7. รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  8. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  9. รอยละ 100 ของนักเรียนแตละระดับชั้นอานออกเขียนไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด 
  10. รอยละ 100 ของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด 
  11. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติจริง 
ตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพ้ืนท่ี 
  12. รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวารอยละ 50 มากกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
  13. รอยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการ
เตรียมความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 

  1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  
  แนวทาง 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจ ำเปน  
และความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
  2. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ 
คูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 
                  3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําเปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
 

 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
 2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย 
 2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
  2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุม
สาระการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 
  2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใน 
การจัดการเรียนรูไดท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
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  2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น  
  2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง 
เขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 แนวทาง 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
  3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
  3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  
และการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 
 4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
 แนวทาง 
  4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล  
โดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 
นโยบายท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
 14. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 
 15. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
 แนวทาง 
  1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพท้ังระบบ 
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนหงการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 แนวทาง 
  2.1 พัฒนาระบบการรบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการกําหนด การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก ำลังใจในการทํางาน 
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นโยบายท๋ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  16. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
  17. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับไดรับโอกาสในการศึกษาตอข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ิมข้ึน 
 1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 แนวทาง 
  1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
  1.2 สรางความเข็มแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
 2. ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 แนวทาง 
  2.1 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส  
ท่ีไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กเทยท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน  
พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีเกาะ พ้ืนท่ีทุรกันดาร เปนตน 
  2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 
เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance  learning   information 
technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 
 นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  18. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนัก 
ในความสําคัญของการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกตใชหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทาง 
  1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนอม 
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการด ำเนินชีวิต 
  1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู  
และสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
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 นโยบายท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน 
การจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  19. อัตราออกกลางคันของผูเรียนระดับกํารศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมเกินรอยละ 0.1 
  20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับรวมกันสงเสริมสนับสนุนให 
ผูปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
  1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน  
โรงเรียนท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา  (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
หองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
  1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
  1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
 

 2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
 แนวทาง 
  2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 
  2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาค  
  2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย 
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ 
  2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 แนวทาง 
  3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจสราง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  40 

 

สวนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 
 

1. วิสัยทัศน 
“มุงจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

2. พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการเรียนรูอยางท่ัวถึง ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูสากล 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูสากล โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 

3. จุดมุงหมายองคกร 
 “คนสําราญ งานสําเร็จ” 

4. คานิยมองคกร 
 “รูหนาที ่ โปรงใส  ใสใจสังคม” 
 

5. เปาประสงค 
 

 1. ผูเรียนทุกคนไดรับการเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สูสากล 
                 2. ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
                 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
                 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 

6. ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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7. จุดเนน/แนวทางการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

จุดเนน/แนวทางการดําเนินงาน 
 ๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและบรมราโชบายดานการศึกษามาใชใน
กิจกรรมดานการเรียนการสอน 

๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีแผนจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้นเรียน 
๑.๓ สนับสนุนใหสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศเก่ียวกับศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๑.๔ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑.๕ เสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ภายใตชื่อ โรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต 

 ๑.๖ สงเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 
 ๑.๗ สงเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๑.๘ เสริมสรางทักษะชีวิตใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
           การแขงขัน 
 จุดเนน/แนวทางการดําเนินงาน 
 ๒.๑ สรางความรูความเขาใจ และนําหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนการจดัการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปน และความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินและสังคม 
 ๒.๓ สงเสริม สนับสนุนการจดัการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 ๒.๔ สงเสริม สนับสนุนการจดัการเรียนรูภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา ตามบริบทของแตละ
สถานศึกษา 
 ๒.๕ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีคุณภาพและมาตรฐานท้ังระดับ
กอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ๒.๖ พัฒนาการผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและ
พรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

๒.๗ ยกระดับใหผูเรียนตามชวงวัย มีทักษะการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลองอยางตอเนื่อง 
๒.๘ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน 
๒.๙ สงเสริมใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 

ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 ๒.๑๐ สงเสริมผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคะแนน
สอบ O-NET ตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป ในแตละกลุมสาระ  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
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 ๒.๑๑ พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค จากการเรียนรูผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 
 ๒.๑๒ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 

 ๒.๑๓ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
ใหกับผูเรียน 

 ๒.๑๔ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
หองสมุดและแหลงเรียนรู 

๒.๑๕ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ อยางนอย ๑ หลักสูตร  ตามบริบทของ 
สถานศึกษา 
 ๒.๑๖ สงเสริม สนับสนุนผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ(ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ) ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๒.๑๗ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวใหครบวงจร 
 ๒.๑๘ พัฒนาผูเรียนใหมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

(Programme for International Student Assessment) สูงข้ึน 
๒.๑๙ สนับสนุนใหสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
๒.๒๐ สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ 
๒.๒๑ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัย 

ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๒.๒๒ สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใช

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเนน/แนวทางการดําเนินงาน 
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนา ผานสื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 
  ๓.๒ สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนา การจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 ๓.๓ จัดทําแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตรงตามความตองการของสถานศึกษา 
อยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ จัดทําระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย 
 ๓.๕ จัดกิจกรรมและสรางขวัญกําลังใจ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
ภายใตคานิยม “คนสําราญ งานสําเร็จ” 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู 
                    อยางมีคุณภาพ 

จุดเนน/แนวทางการดําเนินงาน 
 ๔.๑ ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหประชากรวัยเรียนภาคบังคับใหไดรับโอกาสในการเขา 
รับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 ๔.๒ สงเสริม รณรงคใหประชากรวัยเรียนใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบริการทางการศึกษา 
อยางท่ัวถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 

๔.๓ สรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๔.๔ สรางความเขมแข็งระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

๔.๕ สรางความเขมแข็งระบบคุมครองนักเรียน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔.๖ สรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔.๗ สงเสริม สนับสนุนผูเรียน ใหไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
๔.๘ สงเสริม สนับสนุนผูเรียน ใหไดใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อยางมีคุณภาพ 
 จุดเนน/แนวทางการดําเนินงาน 

๕.๑ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก 
รักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕.๒ สงเสริมสถานศึกษาใหมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
 กับสิ่งแวดลอม  

 ๕.๓ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวน
ตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน/แนวทางการดําเนินงาน 
 ๖.๑ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหใชจาย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๖.๒ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ใหสถานศึกษาจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
สอดคลองแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ๖.๓ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

๖.๔ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖.๕ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคล และบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ  
๖.๖ จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๖.๗ สรางความเขมแข็ง ในการยกระดับคุณภาพศึกษาในรูปแบบเครือขายเปนฐาน 
๖.๘ สรางความเขมแข็ง การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมดวยพลังประชารัฐ 
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๖.๙ สรางความเขมแข็ง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ๖.๑๐ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม สาธารณชน  ใหมีความเขาใจ ความตระหนักใน 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับ ดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 ๖.๑๑ ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา ในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวย 
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  1. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 
  2. รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประdร 
  3. รอยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                   การแขงขัน 
  4. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  5. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐาน 
การเรียนรู ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  6. รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  7. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  8. รอยละ 100 ของนักเรียนแตละระดับชั้นอานออกเขียนไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด 
  9. รอยละ 100 ของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด 
  10. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติจริง 
ตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพ้ืนท่ี 
  11. รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวารอยละ 50 มากกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
  12. รอยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการเตรียม 
ความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  13. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 
  14. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

8. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  15. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
  16. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับไดรับโอกาสในการศึกษาตอข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 17. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนัก 
ในความสําคัญของการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกตใชหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 18. อัตรา
ออกกลางคันของผูเรียนระดับกํารศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมเกินรอยละ 0.1 
 19. รอยละ 100 ของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับรวมกันสงเสริมสนับสนุนให 
ผูปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

1. โครงการ/กิจกรรมในแตละตัวช้ีวัด  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1. รอยละของนักเรียนไดรับการสราง
ภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

รอยละ 
100 

1. โครงการนักเรียนยุคใหม
หัวใจสีขาว 
2. กิจกรรม  การฝกอบรม
ลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
3. การจัดกิจกรรมลูกเสือตาน
ภัยยาเสพติดในโรงเรียน 
4. กิจกรรม  คายทักษะชีวิต 
5. กิจกรรม  คนหา จําแนก  
คัดกรองนักเรียน สถานศึกษา 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
6. กิจกรรม  เฝาระวังปญหา
เยาวชนในพื้นที่เสีย่งจังหวัด
ภูเก็ต 
7. กิจกรรม พลังสภานักเรียน 
“หยุดยั้งภัยยาเสพติด” 

กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 
(น.ส.สุจิตรา วงทวีพทิยากุล 
(นางสุคนธ  มณีขวัญ) 

2. รอยละของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

รอยละ 
100 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
(นางฐาสสิร  นวิญญาณสธุี) 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
3. รอยละของสถานศึกษานาํ 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรู 

รอยละ 100 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 
 

กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
(นางมาลัยพร  รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต) 

4. รอยละของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 
 

รอยละ 100  โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย
ปงบประมาณ 2561 
 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร  นวิญญาณสธุี) 
(นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

5. รอยละของสถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด เกณฑ 
การจบการศึกษาและการบริหาร
จัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

รอยละ 100 -กิจกรรมพัฒนาการจัด
ประสบการณเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรูในโรงเรียนสู
มาตรฐานสากล 
 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร  นวิญญาณสธุี) 
(นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

6. รอยละของผูเรียน 
ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

รอยละ 80 โครงการนิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 
 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวทิย จุงพิวฒัน) 

7.รอยละของสถานศึกษา 
มีกระบวนการวัดและประเมนิผล
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 

รอยละ 100 -โครงการกระบวนการวัดและ
ประเมินผล 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางมาลัยพร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต) 

8. นักเรียนแตละระดับ ชั้นอาน
ออกเขียนไดตามเกณฑที่ สพฐ. 
กําหนด 

รอยละ 100 
 

-โครงการพัฒนาการอาน การ
เขียน หองเรียน ป.7 สูความ
เปนมาตรฐานสากล 
-นิเทศ ติดตาม การพฒันาการ
เรียนการสอนภาษาไทย
ความสามารถในการอานและ
เขียน ตามนโยบาย สพฐ. 
 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวทิย จุงพิวฒัน) 

9. นักเรียนอานหนังสือตามเกณฑที่ 
สพฐ. กําหนด 
 

รอยละ 100 -นิเทศ ติดตาม การใชหองสมุด
เปนแหลงเรียนรู 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวทิย จุงพิวฒัน) 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
10. ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 
21 จากการเรียนรูในการปฏิบตัิจริง
ตามสภาพความตองการและบริบท
ของแตละพื้นที ่

รอยละ 100 -โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรูในโรงเรียนสูมาตรฐาน 
สากล 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน  PBL ทักษะการคิด
วิเคราะหและมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร  นวิญญาณสธุี) 
 

11. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนน
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 

มากกวารอย
ละ 50 

มากกวาป
การศึกษาที่

ผานมา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพือ่
พิชิต O-NET 
 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย  อังศุภมงคล 
/นางมาลัยพร  รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต) 

12.รอยละของสถานศึกษาทีส่อน
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนไดรับการเตรียมความพรอม
ในการประเมินระดบันานาชาตติาม
โครงการ PISA 

รอยละ 50 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม 
ความพรอมผูเรียนเพื่อรับ 
การประเมิน PISA 2018 

กลุมนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวทิย จุงพิวฒัน) 

13.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไดรับการพฒันา ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 80 -ศึกษาดูงานพระเมรุมาศ  พระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และแหลง
เรียนรูอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ประจาํป 2561 
-โครงการจัดงานวันครู คร้ังที่ 
62 พ.ศ.2561 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
ลูกจาง ประจําและลูกจาง
ชั่วคราว สูความเปนเลิศ 
ประจําป 2561 วันที่ 30  
มีนาคม 2561 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(นางฉลวย เสวกพันธุ) 

14.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มีระบบการบริหารงานบุคคลทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 -กิจกรรมใหทีมบริหาร ประธาน
กลุมเครือขายและผูอํานวยการ
กลุมประเมินประสิทธิภาพ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
(นายปราโมทย รัตนมงคล) 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
15. รอยละของประชากร 
วัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับ
การศึกษาภาคบังคับเพิ่มข้ึน 
 

รอยละ 100 โครงการเพิ่มโอกาสและสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 

16.รอยละของนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับไดรับโอกาสใน
การศึกษาตอข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

รอยละ 100 -โครงการเพิ่มโอกาสและสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
- โครงการเปดโลกสัมมาชีพ 
“คนตงหอ” สูไทยแลนด 4.0 
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 

17. รอยละของผูเรียนระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความสําคัญของ
การดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม
และการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตเพิ่มข้ึน 
 

รอยละ 100 -โครงการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 

18. อัตราออกกลางคันของผูเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ไมเกิน 
รอยละ 0.1 

-โครงการเพิ่มโอกาสและสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 
 

19.สถานศึกษาและหนวยงานทุก
ระดับรวมกันสงเสริมสนบัสนนุให
ผูปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ ม ี
สวนรวมในการพฒันาคุณภาพ
ผูเรียน 
 

รอยละ 100 -โครงการการจัดการศึกษา
ทางเลือก...สูการเรียนรูอยาง
อิสระและมีความสุข 

กลุมนโยบายและแผน 
(นางบุญศรี  กุลดํารงวิวัฒน) 
ทุกกลุมใหขอมูล 
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สวนที่ 4 
โครงการและงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 
 

ปงบประมาณ 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ในการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และจังหวัดภูเก็ต รวมท้ังสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการศึกษาท่ีผานมา เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถแกปญหาและสนองความตองการในการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนด
โครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร จํานวน 38 โครงการ งบประมาณ 
7,515,345 บาท  ประกอบดวย โครงการงบพัฒนา จํานวน 34 โครงการ งบประมาณ 6,681,245 บาท 
และโครงการงบ สพฐ.  จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 834,100 บาท ดังนี้ 
-สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ปงบประมาณ 2561  

 

ที่ โครงการ งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 45,200    นางมาลัยพร รัตนดิลก  

  ในสถานศึกษา”ปองกันการทุจริต”(ภายใตชื่อเขตสุจริต)   ณ ภูเก็ต         

2 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 260,000 นางสุคนธ  มณีขวัญ 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1 305,200   

ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองครวมหองเรียน อ.1–ป.1 29,920 นางอุมาวรรณ  ตะวัน       

2 
โครงการพัฒนาการอาน การเขียน หองเรียน ป.7 สูความเปน
มาตรฐานสากล 

32,700 นางอําไพวิทย จุงพิวฒัน 

3 โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 25,000 นางอําไพวิทย จุงพิวฒัน 

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพือ่พิชิต O-NET 
  

525,900   
นางมาลัยพร รัตนดิลก   
ณ ภูเก็ต         

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ  219,500 นางฐาสสิร  นวิญญาณสุธี   

  เรียนรูในโรงเรียน สูมาตรฐานสากล    

6 โครงการพัฒนาและเสริมสรางทกัษะการอาน การเขียน  109,600 นางอรมน  ไกรเทพ 

  ภาษาไทย     
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ที่ โครงการ งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล   *65,000 นางสุคนธ  มณีขวัญ   

8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ศึกษา  44,840 นางฐาสสิร นวิชญญาณสุธี 

  ปงบประมาณ 2561    

9 โครงการสงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนระดับจังหวัด  457,750 นางพัทธนันท ตันติสิทธิพร 

 ป 2561   

10 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต คร้ังที่ 67   289,275  นางพัทธนันท ตันติสิทธิพร 

 ปการศึกษา 2560   

11 โครงการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช  104,120 นางอรมน  ไกรเทพ   

 ศาสตรพระราชา   

12 โครงการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและ *720,800 นางมาลัยพร รัตนดลิก  

 การพัฒนากระบวนการวัดประเมินผล  ณ ภูเก็ต      

13 โครงการแขงขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต คร้ังที่ 1  459,440 นายทวีศักดิ์  เครอืแพทย 

 ปการศึกษา  2561   

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่2 2,298,045   

ยุทธศาสตรท่ี  3 สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 โครงการเสริมสรางศักยภาพครูปฐมวัยเปนครูมืออาชีพ  121,225      นางฐาสสิร  นวิญญาณสุธี   

  สูศตวรรษที่ 21       

2 โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา  120,000 นางมาลัยพร รัตนดลิก  

  (STEM Educational)   ณ ภูเก็ต         

3 โครงการอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 83,425 นางฉลวย  เสวกพันธุ 

 4 โครงการพัฒนาศักยภาพ  ลูกจางประจาํ และลูกจาง  271,800   นางฉลวย  เสวกพันธุ 

 ชั่วคราว สูความเปนเลิศ   

5 โครงการจัดงานวันครู คร้ังที่ 62 พ.ศ.2561   158,350 
นายปราโมทย รัตนมงคล
นางฉลวย  เสวกพันธุ 

6 โครงการศึกษาดูงานพระเมรุมาศ  พระราชพิธีถวายพระเพลิง 240,950   นายปราโมทย รัตนมงคล 

 พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร และแหลงเรียนรู  นางฉลวย  เสวกพันธุ 

 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ   

7 โครงการศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และ 316,180    นายปราโมทย รัตนมงคล 

 หนวยงานทางการศึกษาที่เปนเลิศ  นางฉลวย  เสวกพันธุ 
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ที่ โครงการ งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

8 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ  175,450 นายปราโมทย รัตนมงคล 

 ดวยกระบวนการ PLC  นางฉลวย  เสวกพันธุ 

9 โครงการเสริมสรางสมรรถนะใหบุคลากรในสาํนักงานเขต 417,320 นางฉลวย  เสวกพันธุ 

 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   

10 โรงเรียนคูพัฒนาสูความเปนเลิศ (Benchmarking school  348,940 นายภาณุพงศ สุขอภิรมย 

 and Best Practices)”  
นางอรมนไกรเทพและ
คณะ 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่ 2,253,640    

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

1 โครงการเปดโลกสัมมาชีพ “คนตงหอ” สูไทยแลนด 4.0               54,500   นางเบญจมาศ  กาชัย 

2 โครงการเพิ่มโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา *18,000 นางเบญจมาศ  กาชัย    

3  โครงการการจัดการศึกษาทางเลือก...สูการเรียนรูอยางอิสระ  71,600 นางพัทธนันท ตันติสิทธิพร 

 และมีความสุข   

4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 102,000   
นางสาวสุจติรา วงศทวี  -
พิทยากุล 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่ 228,100   

ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางมีคุณภาพ 

1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ    88,550   นางเบญจมาศ  กาชัย 

 สิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติที่ยัง่ยืน   

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่    88,550    

ยุทธศาสตรที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการประกันคุณภาพและ  *30,300 นางอรมน  ไกรเทพ     

  มาตรฐานการศึกษา     

2 โครงการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัต ิ 20,000 
นางพรรณมณี  ลมิปพัฒน-
โสภณ   

3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที ่ 365,600 นางรานี  เครือสมบัต ิ

 
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  และคณะ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ 238,390 นางอาสา  อุราพรรณอนันต 

 เก่ียวกับการบริหารจัดการงบประมาณ(ดานการเงิน และพสัดุ)                                                              
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ที่ โครงการ งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

5 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ 45,580 นายมานะ  ตัณฑัยย 
 ติดตามการใชจายงบประมาณ   

6 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 483,840 นายกิตติ รัตนพันธุ  
 อยางเปนระบบ  และคณะ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษา 104,300    นางเบญจมาศ  กาชัย  

8. ยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและ 250,000 นางศศิธร  หอบุตร 

 การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรู   

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่6 1,507,710    
  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1-6 (งบพัฒนา) 6,681,245   

  รวมงบประมาณ สพฐ. (*)   834,100   

  รวมงบประมาณทั้งหมด 7,515,345   
 

 
 

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการงบ สพฐ. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  54 

 
 
 

โครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                              ”ปองกันการทุจริต”(ภายใตชื่อเขตสุจริต) 
ยุทธศาสตรท่ี 1   จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ลักษณะงาน/โครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 
งบประมาณ     45,200   บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมียุทธศาสตรวาดวยการปองกันการทุจริต
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาท้ังในระดับโรงเรียนสุจริตและ
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกําหนดใหผูบริหาร ครู นักเรียน  และบุคลาการทางการศึกษา  มีสวนรวมใน
กิจกรรมดานการปองกันการทุจริต ท่ีผานกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง  สุจริตรับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุข มีการเรียนรูและจัดการความรูอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง  
                เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
”ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต)   ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เปนไปตาม
แนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด     และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสู
เปาหมาย   ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรใหเห็นความสําคัญของความซ่ือสัตยสุจริตมีวินัย อยูอยาง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ผานกระบวนการคิดอยางเหมาะสมและยั่งยืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาภูเก็ต  จึงจัดใหมีโครงการเสริมสรางคุณธรรม   จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    “ปองกัน
การทุจริต”(ภายใตชื่อเขตสุจริต) 

 

 2. วัตถุประสงค     
  1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินงานตามภารกิจเพ่ือยกระดับเขาสูมาตรฐานเขตสุจริต 
  2. เพ่ือกําหนดมาตรฐานเขตสุจริต และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

 

3.เปาหมายการดําเนินงาน 
 

       3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีรูปแบบการดําเนินงาน มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
 

        3.2 เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตสุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. วิเคราะห/สังเคราะห รูปแบบ วิธีปฏิบัติ 
เพ่ือยกระดับใหเปนมาตรฐานเขตสุจริต
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ 

ก.ค.-กย. 
2560 

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

และคณะ 

2. ประชุมคณะกรรมการและเจาหนาท่ีเพ่ือ 
เตรียมการประเมินเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุจริต 

31 ต.ค.2560 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

และคณะ 

3. สรุป/จัดทําเอกสารมาตรฐานเขตสุจริต 
 

1-12 ต.ค 2560 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

และคณะ 
4. รับการประเมินเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

 
13 พ.ย.2560 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

และคณะ 

5.  งบประมาณ จํานวน  45,200.00 บาท  ทุกรายการถัวจายกันได   ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจาย
งบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและเจาหนาท่ีเพ่ือ 
เตรียมการประเมินเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
คาใชจาย  
1.1 คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
(60×190 บาท) 
1.2 คาวัสดุจัดทําเอกสาร 
 

 
 

 
 
 

11,400 
   
 

 
 
 

- 
5,000 

 

 
 
 

11,400 
   
5,000 

 
2. กิจกรรมการประเมินเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

2.1 คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
(120×190 บาท) 
2.2 คาพาหนะและน้ํามันเชื่อเพลิง ในการเดินทาง
ของคณะกรรมการ 

  
 

22,800 
6,000 

 

 
 

- 
 
       

   
 

22,800 
6,000   

 รวม  40,200 5,000 45,200 
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6. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการดําเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสูมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีสุจริต 
2.บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต สามารถปฏิบัติตน/งานได
ตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีสุจริตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ประเมินสภาพจริง 
นิเทศ/ติดตาม 

แบบรายงาน 
แบบบันทึกขอมูล 
แบบนิเทศ/ติดตาม 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีสุจริต 
        2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถปฏิบัติตน/งานตามมาตรฐาน 
เขตพ้ืนท่ีสุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ  พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑     การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสุคนธ  มณีขวัญ 
ระยะเวลาดําเนินการ   มีนาคม  – กันยายน  ๒๕๖๑ 
งบประมาณ  ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 
 

๑  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑  ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแก
นักเรียน โดยกําหนดใหกิจกรรมลูกเสือ เปนกิจกรรมนักเรียนท่ีทุกโรงเรียนตองดําเนินการจัดกิจกรรมแก
นักเรียนเพ่ือใหบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัย
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรผูกํากับลูกเสือในระดับตางๆ 
จึงจะสามารถจัดกิจกรรมดังกลาวใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
ไดดําเนินการสํารวจคุณวุฒิลูกเสือ ของครูพบวาครูจํานวนมากยังไมมีคุณวุฒิทางดานลูกเสือ และจํานวนหนึ่ง 
มีคุณวุฒิไมตรงกับระดับชั้นท่ีทําการสอน 
 ฉะนั้น สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต   จึงจัดการฝกอบรมลูกเสือแกบุคลากรทาง 
การลูกเสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต 
 

๒ วัตถุประสงค 
  ๒.๑  ฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือใหมีความรู ความเขาใจในกิจการลูกเสือ 
  ๒.๒  เพ่ือใหบุคลากรทางการลูกเสือมีทักษะทางการลูกเสือ 
  ๒.๓. เพ่ือใหบุคลากรทางการลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือใหแกนักเรียนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เปาหมายการดําเนินงาน 
  3.1  เชิงปริมาณ 
        จัดการฝกอบรมบุคลการทางการลูกเสือดังนี้ 

 - สัมมนาผูบริหารสถานศึกษา  ทบทวนระเบียบ 
   สํานักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหงชาติ จํานวน  ๑ รุน  ๔๘ คน 
 - ผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรูชั้นสูง        จํานวน  ๑ รุน  ๔๘  คน 

  3.2  เชิงคุณภาพ 
         - บุคลากรทางการลูกเสือ มีทักษะความรู   ความสามารถทางการลูกเสือ ได
ประสบการณเพ่ือไปพัฒนาการฝกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ     และในกลุมโรงเรียนของตนให
มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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๔.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๑. ประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการฝกอบรม 
๒. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะ
วิทยากร 
๓. จัดเตรียมสถานท่ี 
๔. ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ โดยใช
หลักสูตรการฝกอบรม และวิธีการของสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ  ตามแนวนโยบายของสํานักงาน
ลูกเสือโลก 

๕. สรุปรายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

นางสุคนธ  มณีขวัญ 
นางสุคนธ  มณีขวัญ 
นางสุคนธ  มณีขวัญ 
นางสุคนธ  มณีขวัญ 
 
 
นางสุคนธ  มณีขวัญ 

 

๕.งบประมาณ งบดําเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒๖๐,๐๐๐บาท (สองแสนหกหม่ืนบาทถวน) 
ขอถัวจายทุกรายการ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

๑. 
การสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ทบทวนระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ การสัมมนาผูบริหาร
สถานศึกษา  
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
จํานวน ๑๐ คน x ๑๙๐ บาท   
๑.๒  ดําเนินการสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา  
- คาอาหารเชา ๖๐ คนx๑ ม้ือx๑๐๐บาท 
- คาอาหารกลางวัน ๖๐ คนx๒ ม้ือx๑๐๐บาท 
- คาอาหารคํ่า ๖๐ คนx๑ ม้ือx๑๐๐บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๖๐ คนx๔ม้ือx๓๕
บาท            
- คาตอบแทนวิทยากร ๖คนx๒วันx๑,๒๐๐บาท  
- คาวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔,๔๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๑,๙๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 
๘,๔๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๑๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑,๙๐๐ 

 
 

๖,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 
๘,๔๐๐ 

 
๑๔,๔๐๐ 

๕,๑๐๐ 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

 

๒. การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  ข้ันความรูช้ันสูง 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฝกอบรมผู
กํากับลูกเสือ  ข้ันความรูชั้นสูง      
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม   
จํานวน ๒๐ คน x ๑ ม้ือ x ๓๕ บาท   
๑.๒  ดําเนินการฝกอบรม  ผูกํากับลูกเสือข้ัน
ความรูชั้นสูง   
- คาอาหารเชา ๗๐ คน x ๖ ม้ือ x ๑๐๐ บาท 
- คาอาหารกลางวัน ๗๐ คน x ๗ ม้ือ x ๑๐๐บาท 
- คาอาหารเย็น ๗๐ คน x ๖ ม้ือ x ๑๐๐ บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๗๐ คนx๑๔ม้ือx๓๕
บาท 
- คาตอบแทนวิทยากร ๖ คน x ๗ วัน x๖๐๐บาท  
- คาวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕,๒๐๐ 
 

 
 
 
 

๗๐๐ 
 
 

 
๔๒,๐๐๐ 
๔๙,๐๐๐ 
๔๒,๐๐๐ 
๓๔,๓๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓,๐๐๐ 

 
 
 
 

๗๐๐ 
 

 
 

๔๒,๐๐๐ 
๔๙,๐๐๐ 
๔๒,๐๐๐ 
๓๔,๓๐๐ 

 
 
 

๒๕,๒๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 

 รวม ๓๙,๖๐๐ ๒๐๒,๓๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ 
 

๖ การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

๑. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจใน
จุดหมาย  หลักการ วิธีการ และวัตถุประสงค
การจัดกิจกรรมฝกอบรมลูกเสือตามแนวทาง
ของสํานักงานลูกเสือโลก ใหบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ 
๒. ผูเขารับการอบรมนํากระบวนการ วิธีการ
ไปวางแผนประยุกตใชในชีวิตประจําวันและ
เปนแนวทางคุณธรรม นําความรูสูสังคมไทย  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ติดตาม/ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 

๗.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผูกํากับลูกเสือสามัญเปนอยางดี 
 ๗.๒ ผูผานการฝกอบรมนําความรู ไปฝกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนของตนเองไดอยาง          
มีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓ ผูผานการฝกอบรมนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม ไปพัฒนาตนเองดานลูกเสือไดอยาง      
มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพ ือ่สร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองครวมหองเรียน อ.1 – ป.1 
ยุทธศาสตรท่ี 2     พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ 
                               แขงขัน 
ลักษณะงาน/โครงการ    โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางอุมาวรรณ  ตะวัน                                                                        
ระยะเวลาดําเนินการ      พฤษภาคม – กันยายน  2561 
งบประมาณ                 29,920 บาท  
 
1.  หลักการและเหตุผล     

ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีภารกิจหลัก
ในการจัดสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปในทิศทาง
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ดังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และสงเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  ดานการสงเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ดานโอกาส  ความเสมอภาค  และความเทาเทียม  การเขาถึงบริการทางการศึกษา  ดานการจัด
การศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน  เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร  
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตรการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ  และการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร  
ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน  ชุมชน ทองถ่ินและสังคม  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  
พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา  ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม  และสติปญญา  
ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย  
สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  เนนทักษะ
กระบวนการ  ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  คิดแกปญหาและคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู  ท้ังใน
และนอกหองเรียนดํารงชิตอยางเปนสุข  
 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
สงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียนอยางหลากหลายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องตามมาตรฐานการศึกษา  สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบองครวมหองเรียน อ.1 – ป.1 ปการศึกษา 2561 ข้ึน  
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2.  วัตถุประสงค 
 2.1  ผลผลิต  (OUTPUT)       

2.1.1  เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ 
มาตรฐาน ตัวชี้วัดสําคัญในหลักสูตร  

2.1.2 เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการ 
ประเมิน และนําผลการประเมินมาใชในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนใหบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสําคัญในหลักสูตร  

2.2  ผลลัพธ  (OUTCOME) 
2.2.1 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย มีขอมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น 

อนุบาลปท่ี 1 - ประถมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือการพัฒนานักเรียนทุกโรงเรียน 
2.2.1 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีขอมูล สําหรับใชในกระบวนการตัดสินใจ และกําหนด 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  และสถานศึกษาในสังกัด 
 

3.  เปาหมายการดําเนินงาน 
      3.1 เชิงปริมาณ  
 โรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนอนุบาล1 – ประถมศึกษาปท่ี1 ทุกคน  ทุกโรงเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  ไดรับการประเมินจากโรงเรียน ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1. 
 

ประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ  ประกอบดวย   
- ผอ.สพป. ภูเก็ต  ประธานเครือขายทุกเครือขาย
และศึกษานิเทศก 

กรกฎาคม 2561 นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

2. ดําเนินโครงการตามแผนงาน 
- ออกตรวจเยี่ยมหองเรียน อ.1 – ป.1 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2561 

นางอุมาวรรณและคณะ 

3. สรุปรายงานผลโครงการ กันยายน 2561 นางอุมาวรรณและคณะ 
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5.  งบประมาณ   งบดําเนินงาน พัฒนาคุณภาพ.  จํานวน 29,920บาท  ทุกรายการถัวจายกันได ซ่ึงมี
รายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 

งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
1.1คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
(20×190 บาท)  จํานวน 1 วัน 
1.2 คาวัสดุอุปกรณ 

 
 

 
3,800 

 
 
 

5000 

8,800 

2. 
 
 
 

ดําเนินงานตามโครงการ  
2.1 ผอ.สพป.ภูเก็ต และประธานเครือขายออกเยี่ยม
หองเรียน อ.1 – ป.1  จํานวน 8 เครือขาย 
2.2 คาตอบแทนกรรมการประเมิน 11x120x16 
2.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

21,120 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21,120 

3. สรุปประเมินผลการดําเนินโครงการ     

 รวม 21,120 3,800 5,000 29,920 
 

6.  การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละ 100 ของนักเรียน อ.1 – ป.1 ทุก
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานหลักสูตร 
2. รอยละ100 ของโรงเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มีผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร 
3. รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีจัดชั้นเรียนได
เหมาะสมกับนักเรียนแตละวัย  

- ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
- สังเกตพัฒนาการ 
- ทดสอบ 
 
- ทดสอบ 
 
- เยี่ยมหองเรียน 

- แบบประเมินพัฒนาการ 
 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบประเมินการเยี่ยม
หองเรียน 

 

7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตชั้น อ.1 –ป.1 สามารถจัด

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีจัดชั้นเรียน อ.1 – ป.1 มีสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
3. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ในการจัดการเรียนรูใหบรรลุมาตรฐานหลักสูตรอันจะ

นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นักเรียนอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปท่ี 1 มีคุณภาพมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตร 
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โครงการ พัฒนาการอาน การเขียน หองเรียน ป.7 สูความเปนมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางอําไพวิทย จุงพิวัฒน 
ระยะเวลาดําเนินการ     มิถุนายน – กันยายน 2561                                                                 
งบประมาณ                32,700 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ
และความสัมพันธ ท่ีดีตอกันทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน ในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูล
สารสนเทศตาง ๆ     เพ่ือพัฒนาความรู    พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณและสรางสรรค ใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช ในการพัฒนา
อาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการอานและการเขียนมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ชีวิตของทุกคน การอานและการเขียนทําใหคนเราเฉลียวฉลาด  ยิ่งเทคโนโลยีรุดหนาไปเทาไร    การอานและ
การเขียนยิ่งมีความสําคัญและจําเปนมากเทานั้น หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงกําหนดสาระและ มาตรฐานการเรียนรู  ไวถึง 5 สาระ ไดแก สาระการอาน 
สาระการเขียน สาระการฟง การดูและการพูด สาระหลักการใชภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 

ขางตนเห็นไดวาการอานและเขียนมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูถาผูเรียนอานไมออกเขียนไมไดก็ไม
สามารถเรียนรูในกลุมสาระอ่ืนไดเชนกัน ประกอบกับการประเมินการอาน การเขียน โดยใชเกณฑมาตรฐานจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ยังมีนักเรียนจํานวนหนึ่งอยูในระดับปรับปรุง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาการอานการเขียนซ่ึง
เปนพ้ืนฐานในการเรียนรูในกลุมสาระอ่ืน จึงไดจัดทําโครงพัฒนาการอานการเขียนหองเรียน ป.7 สูความเปน
มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาการอานออกเขียนใหนักเรียนท่ีอยูในเกณฑปรับปรุงซ่ึงอานไมออกเขียนไมไดสูการอาน
ออกเขียนได ในการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน และออกนิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการอาน
เขียน การเขียนตอไป 

2. วัตถุประสงค 
          2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนอานไมออกเขียนไมได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 – 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนอานไมออก เขียนไมได โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จํานวน 48 โรงเรียน  
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   เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 – 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถอาน
ออกเขียนไดตามเกณฑมาตรฐาน 

4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 โรงเรียนประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาการอาน การเขียน หองเรียน ป.7 สูความเปน
มาตรฐานสากล โดยใช กระบวนการ PLC  

มิถุนายน นางอําไพวิทย  จุงพิวัฒน 

2 โรงเรียนในสังกัดดําเนินการตามโครงการ ฯ มิถุนายน-กันยายน นางอําไพวิทย  จุงพิวัฒน 
3 คณะทํางานออก นิเทศ ติดตาม  กรกฎาคม นางอําไพวิทย  จุงพิวัฒน 
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความเปนเลิศ Open 7 

classroom 
กันยายน นางอําไพวิทย  จุงพิวัฒน 

5 สรุปประเมินผลการดําเนินงาน กันยายน นางอําไพวิทย  จุงพิวัฒน 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561  
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

6. งบประมาณ 
จํานวน  32,700 บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561) 

รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1.โรงเรียนประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาการอาน การเขียน หองเรียน ป.7 สูความ

เปนมาตรฐานสากล โดยใช กระบวนการ PLC 

- - - - 

2. โรงเรียนในสังกัดดําเนินการตามโครงการ ฯ - - - - 
3. คณะทํางานออก นิเทศ ติดตาม  - - - - 

4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความเปนเลิศ Open 7 
classroom 

32,700 - - 
 

- 

 4.1คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
(130 x190 บาท) จํานวน 1 วัน 
 4.2  คาวัสดุอุปกรณ 

- 
 
- 

- 
 
- 

24,700 
 
- 

- 
 

8,000 
5. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน - - - - 

รวมงบประมาณ 32,700 - 24,700 8,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนดําเนินการตามโครงการพัฒนาการอาน 
ก า ร เ ขี ย น  ห อ ง เ รี ย น  ป . 7  สู ค ว า ม เ ป น
มาตรฐานสากล จํานวน 48 โรงเรียน 

 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

  
แบบนิเทศติดตาม

ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
รอยละ 100 ของนักเรียนอานไมออก เขียน
ไมได ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 2-6 จํานวน 48 
โรงเรียน สามารถอานออกเขียนได 

 
ทดสอบนักเรียนชั้น ป.7 

 
แบบทดสอบการอานออก

เขียนได 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2- 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอานออก
เขียนได 100% 
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โครงการ  การเตรียมความพรอมผูเรียนเพ่ือรับการประเมิน PISA 2018  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางอําไพวิทย จุงพิวัฒน 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561 
งบประมาณ  25,000  บาท (งบ สพฐ.) 

 

1.หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียน (PISA) ท่ีเริ่มโดยองคการเพ่ือความรวมมือ และ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซ่ึงโครงการดังกลาวมุงประเมินผลสมรรถนะเยาวชนของเยาวชนประเทศสมาชิก
ท่ีมีอายุอยูในชวง 15 ป ทําการประเมิน 3 ปตอครั้ง โดยในรอบตอไปของการประเมิน (PISA 2018) จะมีข้ึน
ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 ประกอบดวยผลการสอบ PISA 2015 คะแนนวิชาการอานของประเทศไทย อยู
ในอันดับท่ี 57 และคะแนนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร อยูอันดับท่ี 54 จาก 70 ประเทศ 

จากหลักการและเหตุผลขางตน ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เล็งเห็น
ความสําคัญของคุณภาพผูเรียน เพ่ือเทียบกับอารยประเทศ จึงดําเนินการ การเตรียมความพรอมผูเรียน เพ่ือรับ
การประเมิน PISA 2018 

2.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนา ครูมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต ดานการสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer- based Assessment) 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดานการรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรู

เรื่องวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือใหผูบริหาร และครู รูและเขาใจ เก่ียวกับ PISA 2018 และตระหนักถึงความสําคัญของผลการ

สอบ PISA ท่ีมีตอประเทศ 

3.เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดภูเก็ต จํานวน  12 โรงเรียน  ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 12 คน 

ครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 36 คน และนักเรียน จํานวน 120 คน 
เชิงคุณภาพ 

1.ครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาส ไดรับการพัฒนาดานการสอนดวย
คอมพิวเตอร (Computer- based Assessment) 

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพรอมเพ่ือรับการประเมิน PISA  
3. ผูบริหาร และครู รูและเขาใจ เก่ียวกับ PISA ๒๐๑๘ และตระหนักถึงความสําคัญของผล

การสอบ PISA ท่ีมีตอประเทศ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนการเตรียมความพรอมผูเรียนเพ่ือ

รับการประเมิน PISA 2018 
พฤษภาคม 2561 นางอําไพวิทย จุงพิวัฒน 

 
2. จัดทําคูมือสื่อสําเนาขอสอบ PISA สําหรับครู 

นักเรียน และ CD ระบบออนไลนขอสอบ PISA 
พฤษภาคม 2561 นางอําไพวิทย จุงพิวัฒน 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางทักษะการใช
คอมพิวเตอรในการทําขอสอบของครู ม.3 

มิถุนายน 2561 นางอําไพวิทย จุงพิวัฒน 

4. นิเทศ ติดตาม การใชคอมพิวเตอรของครูในการ
สอนผูเรียนใชคอมพิวเตอรทําขอสอบออนไลน 

กรกฎาคม 2561 นางอําไพวิทย จุงพิวัฒน 

5. สรุป รายงานผล การเตรียมความพรอมผูเรียน
เพ่ือรับการประเมิน PISA 2018 

กรกฎาคม 2561 นางอําไพวทิย จุงพิวัฒน 

 
5.งบประมาณ  งบจาก สพฐ. 25,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุม วางแผน เตรียมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 7 คน คน
ละ 35 บาทจํานวน 1 ม้ือ 

- 
 
- 

- 
 

245 

- 
 
- 

245 
 
- 

2. จัดทําคูมือสําเนาขอสอบ PISA  
-จัดทําคูมือการอบรม จํานวน 48 ชุด  
-จัดทําสําเนา CD ออนไลน 48 แผน 
-สําเนาขอสอบ PISA 168 ชดุ 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 - 
2,400 
960 

8,400 

11,760 
- 
- 
- 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 1 วัน   
3.1 คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหาร 
กลางวัน (48x190 บาท) จํานวน 1 วัน  

- 
- 
 

- 
9,120 

- 
- 
 

9,120 
- 

4. นิเทศ ติดตาม การใชคอมพิวเตอรของ
ครูในการสอนผูเรียนใชคอมพิวเตอรทํา
ขอสอบออนไลน 
3.1 คาตอบแทนกรรมการประเมิน 
3.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการ
ประเมิน 

- 
 
 

1,440 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 

3000 

4,440 
 
 
- 
- 

5. สรุปรายงานผลการเตรียมความพรอม
ผูเรียน 

- - - - 

 รวม - - - 25,565 
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6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.รอยละ 100 ของผูบริหาร  ครู ม.3 โรงเรียนขยาย
โอกาส สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมผูเรียน
เพ่ือรับการประเมิน PISA 2018 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2.รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ได
เตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมิน PISA 2018 

ทดสอบจากขอสอบออนไลน ขอสอบ  PISA  

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ดานการสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer- based Assessment) 

2. นักเรียนมีความพรอมรับการประเมิน PISA 2018 
3. ผูบริหาร และครู รูและเขาใจ เก่ียวกับ PISA  2018 และตระหนักถึงความสําคัญของผลการสอบ 

PISA ท่ีมีตอประเทศ 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือพิชิต O-NET 
ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                                การแขงขัน  
ลักษณะงาน/โครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน 2561 
งบประมาณ   525,900  บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง   (พ.ศ.2552 - 2561)
ซ่ึงเนนในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ     และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได
กําหนดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     จุดเนนดานผูเรียน     ใหนักเรียนมี
สมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี   6   และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ   (O-NET)   กลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ   3   และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี   3   มีความสามารถดานภาษา   อานออก เขียนได ดานคํานวณ และดานการใช
เหตุผลท่ีเหมาะสม   ซ่ึงจากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานปการศึกษา   2559    ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต          พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   
3 ความสามารถดานภาษา   ดานคํานวณ   มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ ยกเวนความสารถดานเหตุผล 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 0.54 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยท้ัง   3   ดาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ํา
กวาระดับประเทศ      0.43    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6    และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3    คะแนนเฉลี่ย 5 กลุมสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระ  ท้ัง 2 ระดับ  
ซ่ึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ  1.91 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  มี
คะแนนเฉลีย่ต่ํากวาระดับประเทศ  4.28   
 

                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จําเปนตองดําเนินการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  3   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี    6   และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2560 อยางเรงดวน และปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผูเรียนตามท่ี
ตองการได คือ ครู ซ่ึงมีองคประกอบเก่ียวของ 2 สวน ไดแกคุณภาพของตัวครู  คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการประเมินผลของครู ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว   จึงจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
    2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี    6  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระวิชาหลักของโรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึนอยางนอยรอยละ 3  
                2.2  เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู    ความสามารถในการวิเคราะหจัดทําแบบทดสอบตามมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระวิชาหลักท้ัง 3 ระดับ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 
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                2.3 เพ่ือสงเสริมพัฒนา กระบวนการวัดผลและประเมินผลใหเปนกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน 
 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1 ครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 
49 คน  มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหจัดทําแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนการเรียนรูกลุมสาระ
วิชาหลักท้ัง 3 ระดับและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 
                    3.1.2 โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 49 โรงเรียน
มีเครื่องมือสําหรับประเมินคุณภาพผูเรียนกลุมสาระหลักท้ัง 3 ระดับ  
      3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 49 
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  3     
(NT) ความสามารถดานภาษา   อานออก  เขียนได ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผลท่ีเหมาะสมมีคะแนน
เฉลี่ยแตละดาน สูงข้ึนอยางนอยรอยละ 3    ระดับชั้นประถมศึกษาป   6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
( O-NET) มี คะแนนเฉลี่ย 5   กลุมสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงข้ึนอยางนอยรอยละ 3  

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน             

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมท่ี 1 

1.1กิจกรรมปรับทุกข ผูกมิตรพิชิต O-NET รูปแบบ
การเสวนาถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีประสปความสําเร็จ
ท่ีมีผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ท่ีมีเฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระสูง จํานวน 10 โรงเรียน 
ประกอบดวย นักเรียน ผูปกครอง ครูผูสอน ผูบริหาร 
ถึงวิธีการแนวทางท่ีประสปผลสําเร็จ และรวม Proud 
Phuket Togetherกับนักเรียนท่ีไดคะแนนเต็มรอย 
แตละกลุมสาระวิชาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

1-10 
ตุลาคม 
2560 

นางมาลัยพร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 

 

 1.2 นิเทศติดตามและประเมินผล 

 

11- 20 
ตุลาคม 
2560 

นางมาลัยพร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 
และคณะศึกษานิเทศก 

 1.3 สรุปรายงาน 

 

21 -30 
ตุลาคม 
2560 

นางมาลัยพร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 
และคณะศึกษานิเทศก 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2. กิจกรรมท่ี 2 

2.1 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 49 โรงเรียน เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานผล
การประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใชผลการสอบ 
O-NET ปการศึกษา 2559  วิเคราะหตัวชี้วัดท่ี
ตองปรับปรุงเรงดวน และผลการประเมินอานเขียน
ไดจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 

1-20 
พฤศจิกายน 
2560 

 

นางมาลัยพร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 

และคณะศึกษานิเทศก 

 

 2.2 นิเทศติดตาม 21 – 27 
พฤศจิกายน 
2560 

นางมาลัยพร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ตและคณะ
ศึกษานิเทศก 

 2.3 ประเมินผล/สรุปรายงาน 28-30 
พฤศจิกายน 
2560  

นางมาลัยพร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ตและคณะ
ศึกษานิเทศก 

3. กิจกรรมที่ 3 
3.1 จัดกลุมโรงเรียนตามระดบัคุณภาพ ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จาํนวน 48 โรงเรียน ออกเปน 3 กลุม 
คุณภาพ                                                    
    1. กลุมคุณภาพสูง จํานวน 10 โรงเรียน เปนกลุม
ที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ รวม 5 กลุมสาระเรียง 10 
ลําดับแรก 
    2.กลุมคุณภาพต่ํา จํานวน 10 โรงเรียน เปนกลุมที่
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ รวม 5 กลุมสาระต่าํ 10 ลําดับ
สุดทาย  
    3.กลุมคุณภาพพอใช จํานวน 28 โรงเรียน เปน
กลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ รวม 5 กลุมสาระรองจาก 
10 ลําดับแรก และมากกวา 10 ลําดับสุดทาย 

 
1 ธันวาคม 
ถึง 20 ธันวาคม 
2560 

 
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต 
และคณะศึกษานิเทศก 

     แตงตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ และจัดคาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูทุกกลุมสาระหลัก เพื่อหา
แนวทางรวมในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยผลการทดสอบ O-NET และผล 
การประเมินการอานออกเขียนไดของสถานศึกษา 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 3.2 นิเทศติตาม 1 ธันวาคม ถึง 
20 ธันวาคม 

2560 

นางมาลัยพร 
รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ตและคณะ
ศึกษานิเทศก 

 

 3.3 ประเมินผล/สรุปรายงาน 

 

21 – 31 
ธันวาคม 2560 

นางมาลัยพร 
รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ตและคณะ
ศึกษานิเทศก 

 

4. กิจกรรมท่ี 4 
4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระบวนการPLC ใน
วิธีการยกระดับคุณภาพ แตละระดับกลุมคุณภาพ และพิธีมอบ
เกียรติบัตรชื่นชมยกยองเชิดชูเกียรติใหกับครู ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละแตละกลุมสาระสูงกวาระดับประเทศ และโรงเรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระ สูงกวาระดับประเทศ ในการสอบ 
O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

 

1 มีนาคม ถึง 30
เมษายน 2561 

 

นางมาลัยพร 
รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต 

และคณะ
ศึกษานิเทศก 

 

 4.2 นิเทศติดตาม 1 สิงหาคม ถึง
10 กันยายน 
2561 

นางมาลัยพร 
รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ตและคณะ 

 

  4.3 ประเมินผล/สรุปรายงาน 11 – 30 
กันยายน 2561 

นางมาลัยพร 
รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ตและคณะ 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  74 

 

5.  งบประมาณ งบดําเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน  525,900 บาท  ทุกรายการถัวจายกันได   
ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1. กิจกรรมท่ี 1 
    1.กิจกรรมปรับทุกข ผูกมิตรพิชิต  O-NET 
รูปแบบการเสวนาถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จท่ีมีผลการสอบ O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีเฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระสูง 
จํานวน 10 โรงเรียน ประกอบดวย นักเรียน 
ผูปกครอง ครูผูสอน ผูบริหาร ถึงวิธีการแนวทางท่ี
ประสปผลสําเร็จ และรวม Proud Phuket 
Togetherกับนักเรียนท่ีไดคะแนนเต็มรอย แตละ
กลุมสาระวิชาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  
คาใชจาย 
1.1 คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 

(200 คน×190 บาท) 
1.2 คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 200 
 ชุด ชุดละ 15 บาท 
1.3 คาเงินรางวัลนักเรียนท่ีสอบไดคะแนนเต็ม 100 
1.4 คาวิทยากร 2 คน 
1.5 คานิเทศติดตาม  
1.6 สรุป/รายผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 
 7,200 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,000 
 
 
 
 
 

  5,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

  2,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,000 
 

3,000 
 

50,000 
7,200 
5,000 
2,000 

2. กิจกรรมท่ี 2 

   1. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดจํานวน 
49 โรงเรียน เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานผลการประเมิน
คุณภาพนักเรียน โดยใชผลการสอบ O-NET ป
การศึกษา 2559  วิเคราะหตัวชี้วัดท่ีตองปรับปรุง
เรงดวน และผลการประเมินอานเขียนได        
จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

คาใชจาย 
1.1 คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
(80 คน×190 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
15,200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

33,400 
 
 
 
 
 
 
 

  
15,200 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 

งบประมาณ  
รวม คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

 1.2 คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 80 ชุด 
ชุดละ 50 บาท 
1.3 คาวิทยากร จํานวน 2 คน 
1.4 คานิเทศติดตาม 
1.4 สรุป/รายผลการดําเนินงาน 

 
 
7,200 
 

 
 
 

5,000 

4,000 
 
 
 

2,000 

4,000 
 

7,200   
  5,000    

2,000    
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 

3.1 จัดกลุมโรงเรียนตามระดับคุณภาพ ในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 48 โรงเรียน ออกเปน 3 
กลุม คุณภาพ                                                    

    1. กลุมคุณภาพสูง จํานวน 10 โรงเรียน เปน
กลุมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ รวม 5 กลุมสาระเรียง 
10 ลําดับแรก 

    2.กลุมคุณภาพต่ํา จํานวน 10 โรงเรียน เปนกลุม
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ รวม 5 กลุมสาระต่ํา 10 
ลําดับสุดทาย  

   3.กลุมคุณภาพพอใช จํานวน 28 โรงเรียน เปน
กลุมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ รวม 5 กลุมสาระรอง
จาก 10 ลําดับแรก และมากกวา 10 ลําดับสุดทาย 

    แตงตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ และจัด
คายประชุมเชิงปฏิบัติการครูทุกกลุมสาระหลัก(ไป-
กลับ) 

       1. กลุมท่ีมีคุณภาพต่ําและพอใช กับครูกลุม
คุณภาพสูง จํานวน 3  วัน   เพ่ือหาแนวทางรวมใน
การพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการทดสอบ  O-NET และผลการประเมินการ
อานออกเขียนไดของสถานศึกษา 

คาใชจาย 
1.1 คาอาหารวาง-เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
(150 คน×190 บาท) จํานวน 3 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153,900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153,900 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 

งบประมาณ  
รวม คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

 1.2 คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 150 
ชุด  
1.3 คาวิทยากร 
1.4 คาพาหนะครูและวิทยากร 
1.5 สรุป/รายผลการดําเนินงาน    

 
 

32,400 
 
 

 
 
 
 
 

19,000 
 
 

10,000 
2,000 

19,000 
     

32,400 
10,000 

2,000 

4. กิจกรรมท่ี 4 
4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใช
กระบวนการ PLC ในวิธีการยกระดับคุณภาพ แต
ละระดับกลุมคุณภาพ และพิธีมอบเกียรติบัตรชื่น
ชมยกยองเชิดชูเกียรติใหกับครู ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละแตละกลุมสาระสูงกวาระดับประเทศ และ
โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระ สูงกวา
ระดับประเทศ ในการสอบO-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2560 
คาใชจาย 
1.1 คาสถานท่ี โรงแรม พรอม คาอาหารวาง-
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน400คน×400 บาท) 
1.2 คาเกียรติบัตร พรอมกรอบ (60x200) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,000 

 
12,000 

 รวม 96,800 387,100 42,000 525,,900 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
 ผลผลิต 
1.โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระวิชาหลัก ในการทดสอบระดับชาติ 
ปการศึกษา 2560 ชั้น ป.3 ,ป.6 และชั้น ม.3 
สูงข้ึนอยางนอยรอยละ 3 
2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
สํารวจสอบถาม  
สัมภาษณ 
ประเมินผลงาน 
สังเกต 
ทดสอบ 
 

 
แบบสํารวจสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกขอมูล 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ประถมศึกษาภูเก็ตมีเครื่องมือสําหรับเปน
แนวทางในการเตรียมความพรอมการทดสอบ
ระดับชาติ กลุมสาระวิชาหลัก ชั้น ป.3 ,ป.6 และ
ชั้น ม.3 ครบทุกโรงเรียน 
 

ผลลัพธ 
1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
วิชาหลัก ในการทดสอบระดับชาติปการศึกษา 
2560 ชั้น ป.3 ,ป.6 และชั้น ม.3 สูงข้ึนอยาง
นอยรอยละ 3 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
2.ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจใน
กระบวนการวัดผลและประเมินผลเปนกลไกใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สํารวจสอบถาม  
สัมภาษณ 
ประเมินความพึงพอใจ 
สังเกต 
 

แบบสํารวจสอบถาม  
แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสังเกต 
 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          1. นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย กลุมสาระ
วิชาหลัก ของโรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึนอยางนอยรอยละ 3  และมีรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบ 
มากกวารอยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2559  
           2. ครูใหมีความรู ความสามารถในการวิเคราะหจัดทําแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูกลุม
สาระวิชาหลักท้ัง 2 ระดับและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
           3. สถานศึกษามีกระบวนการวัดผลและประเมินผลใหเปนกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน 
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โครงการ      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
       การแขงขัน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางฐาสสิร  นวิญญาณสุธี   
ระยะเวลาดําเนินการ     เมษายน – กันยายน 2561 
งบประมาณ      219,500 บาท  

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เปนหลักสูตรการเรียนรูอิงมาตรฐาน โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ไวเปน
หลักสําคัญในการจัดการศึกษา ใหผูเรียนทุกคนเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด เกิดสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก โดย
มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ิน และสถานศึกษาใหมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน สถานศึกษา จําเปนตองมีหลักสูตร
สถานศึกษานอกเหนือจากนั้นยังมีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาท่ีตองการมุงเนนเปนพิเศษใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ท่ีเปนหลักสูตรพิเศษ มีโครงการพิเศษตางๆ ในโรงเรียนและไดกําหนดใหทุก
โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสมตาม ความจําเปนของแตละทองท่ี  ทองถ่ินนั้น ๆ ท้ังนี้
เพ่ือไดพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือการปฏิรูป
หลักสูตร โดยการพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน และการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดย
โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ  เปนกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท่ีชวยเพ่ิมพูนทักษะการคิด
วิเคราะห ความมีน้ําใจตอกัน การทํางานเปนทีม และท่ีสําคัญควรมีกิจกรรมท่ีกระตุนใหเด็กคนหาศักยภาพและ
ความชอบของตนเอง การรูจักปรับตัวของนักเรียน การชวยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ ใหเด็กนักเรียนได
เรียนรูทักษะการแกปญหา เพ่ือเตรียมเด็กนักเรียนใหมีความพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในเรื่องของ
จิตสํานึกตอโลก มีความรูพ้ืนฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพ้ืนฐานดานพลเมือง สุขภาพและ
สิ่งแวดลอมและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองการใหเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ อัน
ประกอบดวย  ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ท่ีจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู 
และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท้ังความเจริญทางดาน
วิทยาศาสตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคม ASEAN และประชาคมโลก 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตตระหนักและเห็นความสําคัญในนโยบายของรัฐบาล 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูในโรงเรียน เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตรท่ีทันสมัย ทันตอ 
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เหตุการณท่ีเปลี่ยนไป และเพ่ือสอดคลอง เหมาะสมและสนองความตองการพิเศษของทองถ่ิน และสถานศึกษานั้นๆ จึง
ไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูในโรงเรียน ไปสูมาตรฐานสากล  ดังนี้ 
 2.1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน  
 2.2.โรงเรียนสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีทักษะการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนแตละบุคคล 
 2.3.โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม และนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.4. โรงเรียนสามารถออกแบบและการจัดการเรียนการสอนโดยใชเปนฐาน PBL  มีทักษะการคิด 
วิเคราะห และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางเหมาะสม และนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.5. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปองคความรูไดดวย
ตนเอง 
 2.6.พอ แม ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2.7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบและ
ปจจุบันในการออกนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดศึกษาของโรงเรียนได 
   

3.  เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1. ผูบริหาร ครู โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีระบบขอมูลสารสรเทศที่เปน
ระบบและเปนปจจุบัน  
  3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต มีความรู ความเขาใจ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
และ ออกแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีทักษะการคิด วิเคราะห และมีทักษะในศตวรรษที 21 ไดอยาง
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
    3.2.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียนรู 
  3.2.3 พอ แม ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เมษายน - 
สิงหาคม 61 

 
นางฐาสสิร 

นวิชญญาณสุธี 
 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

มิถุนายน - 
สิงหาคม 61 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
PBL ทักษะการคิด วิเคราะห และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 61 

4 นิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติ สิงหาคม 61 
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 61 

5. งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  จํานวน 219,500 บาท  ทุกรายการถัวจายกันได  ซ่ึงมี
รายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คาวัสด ุ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 - คาตอบแทนวิทยากร 
 - คาท่ีพักวิทยากร 
 - คาพาหนะเดินทางของวิทยากร 
 - คาอาหารและเครื่องดื่มของผูเขาประชุมและ
คณะกรรมการดําเนินงานจํานวน 90 คน คนละ 190 
บาท (จํานวน 2 ครั้งๆละ 2 วัน) 
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 

 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 

2,400 
5,200 
8,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 

91,200 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”    
1.1ประชุมคณะกรรมการดําเนินเพ่ือเตรียมความพรอม 
กอนการประชุม 20 คน คนละ 35 บาท (จํานวน 3 
ครั้ง) 
1.2 ประชุมผูบริหาร ครู จํานวน 90 คนๆละ 190 
บาท (จํานวน 2 วัน) 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาท่ีพัก/คาพาหนะของวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 

1,400 
 
 

34,200 
   
   

  8,000 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

55,800 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คาวัสด ุ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน PBL ทักษะการคิด วิเคราะห และมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  -  คาตอบแทนวิทยากร 
   - คาท่ีพักวิทยากร 
   - คาพาหนะเดินทางของวิทยากร 
   - คาอาหารและเครื่องดื่มของผูเขาประชุมและ
คณะกรรมการดําเนินงานจํานวน 45 คน คนละ 
190 บาท (จํานวน 2 ครั้งๆละ 2 วัน) 
   - คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 

 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 

2,400 
5,200 

34,200 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 

59,000 

4 นิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติ  
และการรายงานผล  

 13,500  13,500 

 รวม 21,600 174,900 23,000 219,500 

 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 รอยละของโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ประเมิน แบบประเมิน 

6.2 รอยละของโรงเรียนสามารถดําเนินการตามกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเมิน แบบประเมิน 

6.3 รอยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน PBL  มีทักษะการคิด วิเคราะห และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ประเมิน แบบประเมิน 

6.4 รอยละของโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูในโรงเรียน สูมาตรฐานสากล และ นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ความ
สนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 7.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียนรู 
 7.3 พอ แม ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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โครงการ                      พัฒนาและเสริมสรางทักษะการอาน การเขียน ภาษาไทย  
ยุทธศาสตรท่ี 2            พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                                     การแขงขัน 
ลักษณะงาน/โครงการ          ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ                      นางอรมน  ไกรเทพ 
ระยะเวลา                         มีนาคม  2561 – กันยายน  2561 
งบประมาณ                       จํานวน  109,600 บาท   
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะการอาน การเขียน ภาษาไทยเปนโครงการท่ี
พัฒนาและเสริมสรางทักษะการอานการเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเปนการดําเนินงานท่ี
มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะการอาน และการเขียนของ
ครูผูสอนท่ีจะพัฒนานักเรียนท่ีออนในทักษะดานการอานและการเขียนใหสามารถอานออก เขียนไดตาม
มาตรฐานการเรียนรูในแตละระดับชั้น ตามนโยบาย และจุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในขอ2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1 อานออก เขียนได ขอ2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 อานคลอง เขียนคลองและขอ3.1 ผูเรียน
ระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดีและอยูรวมกับผูอ่ืนได จากการวิเคราะหผลการประเมินความสามารถดาน
การอาน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม ปการศึกษา 2559 
ภาคเรียนท่ี 1 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พบวาในโรงเรียนแตละโรงเรียน มีนักเรียน
ท่ีมีปญหาดานการอานการเขียนและมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑดานการอานในภาพรวม ท่ีอยูในระดับปรับปรุง
เรงดวนจํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 2.58 และอานไมออกจํานวนจํานวน 317 คนคิดเปนรอยละ 2.6   
ดานการเขียนในภาพรวมท่ีอยูในระดับปรับปรุงเรงดวนจํานวน 428 คน คิดเปนรอยละ 3.52 และเขียนไมได 
จํานวนจํานวน 550 คนคิดเปนรอยละ 4.52  จากขอมูลดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องการอานการเขียนของนักเรียน จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนา
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใชสื่อ นวัตกรรมท่ี
หลากหลายในการแกปญหาและพัฒนานักเรียนท่ียังอานไมออกและเขียนไมได ใหอานออก เขียนไดตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยใหเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค 

 2.1. เพ่ือสงเสริม และพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นใหเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 3 

 2.2.  เพ่ือเสริมสรางและสนับสนุนใหครูผูสอนภาษาไทย พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการอาน การเขียน ของนักเรียนใหอานออก เขียนไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น 
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3. เปาหมายการดําเนินงาน 

 3.1 เชิงปริมาณ 
       (1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น  เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 3   เม่ือ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
       (2) ครูผูสอนภาษาไทย   รอยละ 80 สามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการอาน การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ปลอดจากการอานไมออก เขียนไมได และ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

       (2) ครูทุกคนในโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมสําหรับใชแกปญหา/พัฒนาผูเรียนท่ีออน  
ดานการอาน  และการเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยไดอยางมีคุณภาพ 
  

 4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาครูผูสอน 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1 จัดทําแบบสํารวจขอมูลรายชื่อนักเรียนอานไมออกเขียน
ไมได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 
1.2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย
ทุกโรงเรียน โรงละ 2 คน จํานวน  2 วัน จัดกิจกรรมเปนฐาน
การเรียนรูใหกับครูผูเขารวมการประชุม (ครูป.1-2/ครูป.3-4) 
1.3 สพป.มอบหมายใหครูผูสอนภาษาไทย ทํา MOU เพ่ือ
แกปญหานักเรียน อานไม ออก เขียนไมได กับผูบริหาร และ
ผูปกครองนักเรียน โดยมีการเยี่ยมบานนักเรียน ท่ีอานไมออก 
เขียนไมได เพ่ือกระตุนใหผูปกครองทราบ และเห็นความสําคัญ
ของการอานการเขียน 
1.4 โรงเรียนรายงานผลการเยี่ยมบานนักเรียนพรอมระบุปญหา 

 
 
มี . ค .  6 1   – 
ม.ค. 61 
พ.ค.61 
 
 
พ.ค.61 
 
 
 
 
พ.ค.- ส.ค.61 
 

นางอรมน                 
          ไกรเทพ 

 1.5 สพป.แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายนิเทศ 3 คน/เครือขาย
ออกติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน2วันและรายงาน  
1.6 รวบรวมขอมูลทุกเครือขาย สรุปเปนภาพรวมของเขต 
 

พ.ค.- ส.ค.61 
 
พ.ค.- ส.ค.61 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2 กิจกรรมท่ี 2 แลกเปล่ียนเรียนรูและคัดเลือกนวัตกรรมของครู 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2.1 จัดการประชุมสัมมนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยเพ่ือนําเสนอเทคนิคการสอนและการใชสื่อ 
2.2  ใหครูผูสอนนํานวัตกรรมการสอนภาษาไทยท่ีสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียนใหสูงข้ึน
นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือคัดเลือกBest 
2.3  มอบเกียรติบัตรใหกับครูผูชนะการประกวด 
2.4   เผยแพรนวัตกรรมใหกับเพ่ือนครู 
2.5 สงเสริม สนับสนุนใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรม การแกปญหา 
นักเรียนอานไมออก เขียนไมได ใหเหมาะสมโดยฝกกิจกรรมดังนี้ 
– อานเปนคํา  - กิจกรรมคัดลายมือ – เขียนตามคําบอก - อาน
จับใจความ แตงเรื่องจากภาพ ทุกชั้น ในชั่วโมงสอนซอมเสริม 
2.6 กําหนดใหโรงเรียนรวบรวมกิจกรรมท่ีดําเนินการรายงาน
เขตพ้ืนท่ี 
 

 
 
มิ.ย.61 
 
 
มิ.ย.61 
 
ส.ค. 61 

นางอรมน                
     ไกรเทพ 

 

5. งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน 109,600 บาท ทุกรายการถัวจายกันได ซ่ึงมี
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้  
ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาครูผูสอนภาษาไทย 
คาใชจาย 
1.1จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน
ภาษาไทยทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน พรอมวิทยากร
และเจาหนาท่ีรวม120 คน จํานวน  2 วันๆ 190 บาท  
เปนเงิน 45,600 บาท 
1.2 จัดประชุมคณะวิทยากรและคณะทํางาน 1 วัน 20 
คนๆละ 190  บาท เปนเงิน  
1.3 คาถายเอกสารประชุม/เขาเลม  5,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
45,600 
 
 
3,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 

 
 
 
45,600 
 
 
3,800 
 
5,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

 1.4 คาตอบแทนวิทยากร 5 คนๆละ600 บาท/วัน 
2วัน เปนเงิน  
1.5คาวัสดุท่ีใชในการประชุมตามฐาน  5,000 บาท 
1.6 คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมนิเทศกลุมเครือขาย 
จํานวน  8 เครือขายๆ ละ 3 คน ๆ ละ 120 บาท  
เปนเงิน 

6,000 
 
 

5,760 

  
 

6,000 
 
 

5,760 

2 กิจกรรมท่ี 2 แลกเปล่ียนเรียนรูและคัดเลือก
นวัตกรรมของครูเพ่ือเผยแพรผลงาน 
คาใชจาย 
2.1   จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัด
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนรู  จํานวน 1 วัน 20 
คนๆ ละ 190  บาท   เปนเงิน 3,800 บาท   
2.2  คาตอบแทนวิทยากรในการประชุมสัมมนา 4 
คน ๆละ 500  บาทเปนเงิน 2,000บาท   
2.3 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอน
ชั้นป.1 โรงเรียนละ 1 คน รวม60 คน ๆละ 190  
บาท  เปนเงิน 
2.4 เงินรางวัล  (รางวัลท่ี 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ  
10,000 บาท  รางวัลท่ี 2 จาํนวน 1 รางวัลๆละ 
7,000  บาท  รางวัลท่ี 3 จํานวน 1  รางวัลๆ ละ 
5,000  บาท  รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัลๆละ 
3,000  บาท   เปนเงิน   
2.4 จัดทําเอกสารเผยแพรนวัตกรรมของครู  เปน
เงิน  5,000 บาท 
(คาเดินทางของศึกษานิเทศกในการไปราชการเพ่ือ
เขารวมประชุมกับสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 2 ครั้งและพานักเรียนเขารวมการแขงขัน
วันภาษาไทยแหงชาติ) 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 

3,800 
 
 
 
 

11,400 
 
 
 
 

31,000 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

16,000 

 

 
 
 
 

3,800 
 

2,000 
 
 

11,400 
 
 
 
 
 

31,000 
 

5,000 
 

 
15,000 

 

 รวม 28,760 46,200 26,000 10,9600 
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6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1.รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนทุกระดับชั้นเพ่ิมข้ึน 

รายงานผลการประเมินของ
โรงเรียน 

แบบรายงาน/แบบนิเทศ 

2.ครูมีสื่อ/นวัตกรรมท่ีสามารถแกปญหานักเรียน
อานไมออก เขียนไมถูกตอง อานไมคลอง เขียน
ไมคลอง  

การรายงานและการสัมภาษณ แบบรายงาน/แบบนิเทศ 

 
7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียน ทุกระดับชั้น  เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกคนในโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพพัฒนาเสริมสรางใหนักเรียนอานออก เขียนได       
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยศึกษา  ปงบประมาณ 2561 
ยุทธศาสตรท่ี 2             พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                               การแขงขัน 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฐาสสิร  นวิญญาณสุธี   
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – สิงหาคม  2561 
งบประมาณ  44,840 บาท  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตของเด็กใหพัฒนาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และเปนวัยเริ่มตนแหงชีวิตการเรียนรู เปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคาในการพัฒนาประเทศ  ดังปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ไดกลาววา “การศึกษาปฐมวัย
เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิด ถึง 5 ปบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ี
สนองตอ ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทของสังคม วัฒนธรรม ดวยความ
รักความเอ้ืออาทรและ ความเขาใจของทุกคนเพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนา ไปสูความเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีใหจัดในสถานศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ นอกจากนี้แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินงานให
มีการพัฒนาเด็กทุกคน ตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู ไดรับการพัฒนาและเตรียม
ความพรอมทุกดาน พรอมกันนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานใหแกเด็กวัย 3 - 5 ขวบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ จิตใจและสังคม ใหมีพัฒนาการสมดุลเต็มตามศักยภาพของแตละคน มีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูสิ่งตางๆ และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรเปนการเตรียมเด็กท่ีจะเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา ใหมีความ
พรอมและความสามารถในการเรียนตามคุณภาพนักเรียน โดยเนนความสําคัญ ท้ังดานความรู ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดย
ยึดหลักผูเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการเรียนรู มุงเนนทักษะการปฏิบัติจริง เนนทักษะการตั้งคําถาม และ
การคนควาหาคําตอบของแตละบุคคล การจัดการและประยุกตความรูมาใชปองกันและแกปญหาจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่องผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ รวมท้ังสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กควบคูกับสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 
โดยการกําหนดหลักการ คุณภาพขอบขายของการจัดการเรียนรูและกลไกท่ีจะกํากับดูแลสงเสริมอยางใกลชิด 
โดยเฉพาะ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรปฐมวัยเปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกผูบริหารและครู
ปฐมวัยในโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบ/เครือขายและโรงเรียนกลุมเปาหมายใหมีความรูดานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี 
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สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองในเด็กปฐมวัย (Brain-Based Learning) ซ่ึงจะสงผลไปยังการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนอ่ืนๆ ใหเขมแข็งและมีคุณภาพตอไป 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนหลักสูตรแกนกลาง มีโรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน  
44  โรง จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กในชวงอายุ 3 – 5 ป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 
4  ดาน  คือ รางกาย  อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยถือวาการศึกษาปฐมวัยเปนจุดเริ่มตนของการ
วางรากฐานชีวิตของเด็กใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข สรางความเจริญใหตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ โดยมีโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัย
ตนแบบเครือขาย และโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนแหลงเรียนรูและศูนยประสานงาน
ใหบริการทางวิชาการปฐมวัย สําหรับในปงบประมาณ 2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับและสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ และ
กําหนดกิจกรรมใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดําเนินการพฒันาการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยศึกษา
ใน 6 กิจกรรมหลัก เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ศึกษา  ปงบประมาณ 2561 ข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนนํารองโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
 2.2.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนเนนทักษะวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีปฐมวัย 
ตามแนวสะเต็มศึกษา 
 2.3.เพ่ือใหผูบริหาร ครู บุคลากรและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับเด็กในระดับปฐมวัยมีความรู  
ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 2.4.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
  

3.  เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1. นักเรียนจํานวน 3,275 คน ไดรับการประเมินพัฒนาการ 
     3.1.2. โรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 45 โรงมีความพรอมในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา 
  3.1.3. ผูบริหาร ครูปฐมวัย และบุคลากรปฐมวัยในสังกัดทุกคนไดรับการอบรมเก่ียวกับ 
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา พุทธศักราช 2560 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนจํานวน 3,275 คน มีพัฒนาการทุกดานตามเกณฑ 
    3.2.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัยจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  89 

 

  3.2.3 ผูบริหาร ครูปฐมวัย และบุคลากรปฐมวัย มีความรูความเขาใจ ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1. บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

-  ประชุมครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวม
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ในการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  

มีนาคม- สิงหาคม 61  
นางฐาสสิร 

นวิชญญาณสุธี 
 

2. กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 -  อบรมผูบริหาร ครูปฐมวัย จัดทําและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   

มีนาคม - สิงหาคม 61 

 

 
5. งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน 44,840 (ส่ีหม่ืนส่ีพันแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) ทุก
รายการถัวจายกันได ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย  

“การเขาระบบออนไลนเบื้องตน” 
    -  คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม จํานวน 35 คนๆละ 190 บาท  
 1.2 ประชุมครูปฐมวัยเพ่ือติดตามผลการ
เขาระบบออนไลน 
    - คาอาหารวาง และ เครื่องดื่ม จํานวน 
14 คน ๆ ละ 35 บาท  
1.3 ประชุมครูปฐมวัย “การจัดทําโครงงาน”
ตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  
     - คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม จํานวน 25 คน ๆละ 190 บาท 
จํานวน 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

6,650 
 
 
 
490 

 
 
 

9,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16,640 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสดุ 

2.. กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
  -  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูบริหาร ครูปฐมวัย 
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560   จํานวน 90 คนๆ ละ 
190 บาท   
       - คาอาหารกลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม 
       - คาเอกสาร/อุปกรณการทดลอง/คาวัสดุ 
       - คาตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

17,100 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 

28,200 

 รวม 3,600 33,740 7,500 44,840 

 
6.  การประเมินผล 
 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 รอยละ100ของเด็กปฐมวัยมีความพรอมดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาตาม
หลักสูตร 

1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2.ประเมินการปฏิบัติงาน 
3. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
4. แบบสอบถาม 
5. แบบสังเกต 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมิน 
3 แบบรายงาน 

6.2 รอยละ100ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
6.3 รอยละ100 ของโรงเรียนท่ียกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 7.2 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการทุกดานเหมาะสมตามวัย 
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โครงการ                   พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล  โครงการยอยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
                                          ของนักเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี ๒          การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                              การแขงขัน 
ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง                   
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสุคนธ  มณีขวัญ   
ระยะเวลาดําเนินการ    ธันวาคม  ๒๕๖๐ – มีนาคม  ๒๕๖๑ 
งบประมาณ          ๖๕,๐๐๐    บาท  
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษามีบทบาทสําคัญอันเปนรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษยในยุคโลกาภิวัตนจําเปนท่ีจะ 
ตองมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ท้ังท่ีเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  กระบวนการศึกษาจึงเปนกระบวนการสงเสริม          
ความรวมมือทางปญญาผานเครือขายโครงการความรวมมือตางๆ  ซ่ึงกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางนานา
ประเทศ  ในการพัฒนาจิตสํานึกยอมรับในความแตกตางระหวางวัฒนธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับเชิญจากกระทรวงและหนวยงานทางการศึกษา
ตางประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (โอลิมปกวิชาการ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)จึงมอบใหสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูสูสากล  โดยบูรณาการกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ       กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  อันเปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียน
ใหไดรับการพัฒนาความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ    
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการแขงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  ปะจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑  (รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)   จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล  โครงการยอยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ข้ึน 

๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพ่ือดําเนินการจัดสอบแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒.๒  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มศักยภาพ   
 ๒.๓  เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ  ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องใหมีความทันสมัย   

๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต   
สมัครเขารวมแขงขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑  รวมท้ังสิ้น  ๒,๐๑๖  คน 
        ๓.๒. เชิงคุณภาพ  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรเทียบเทามาตรฐานสากล 
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๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑.  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
๒.  เตรียมสถานท่ี 
๓.  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
๔.  ดําเนินการสอบ 
๕.  สรุปรายงานผล 

ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
มกราคม  ๒๕๖๑ 
มีนาคม   ๒๕๖๑ 

นางสุคนธ  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ  มณีขวัญ, 
นางสุคนธ  มณีขวัญ, 

 

๕.  งบประมาณ งบดําเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนหาพันบาทถวน)    
     ขอถัวจายทุกรายการ   ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ  ดังนี้      

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแขงขัน 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑  
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      

 ๓๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

2. รับตนฉบับขอสอบจาก  สพฐ.     
3. จัดทําขอสอบตามจํานวนผูเขาสอบ  

    (จํานวน ๒,๐๑๖  คน) 

    

4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
จํานวน  ๗๒ คน ๆ ละ ๓๕ บาท  

 ๒,๕๒๐ 
 

 ๒,๕๒๐ 

5. ดําเนินการจัดสอบแขงขันทางวิชาการฯ     
๕.๑  คาตอบแทนกรรมการอํานวยการ,กรรมการ
กลาง,กรรมการกํากับหองสอบ,กรรมการจัดหอง
สอบ  จํานวน ๗๒ คนๆ ละ   ๒๕๐ บาท  
๕.๒  คาสถานท่ี จํานวน ๒ สนามๆละ ๑,๐๐๐ บาท 
๕.๓  คาตอบแทนกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ
จํานวน ๑๑ คน ๆ ละ ๒๕๐ บาท 

 

๑๘,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๗๕๐ 
 

2,750 

 
 
 
 

 

๒,๐๐๐ 
 
 

  
๑๘,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
2,750 

 5.4 คาตอบแทนกรรมการบันทึกคะแนน และ
กรรมการตรวจทานการบันทึกคะแนน  จํานวน ๖  
คนๆ ละ ๒๕๐ บาท จํานวน ๓ วัน  
5.5 คาวัสด ุ

๔,๕๐๐ 
 

  
 
 

๕,๒๓๐ 

๔,๕๐๐ 
 

 
๕,๒๓๐ 

6. สรุปรายงานผล     
รวม ๒๕,๒๕๐ ๓๔,๕๒๐ ๕,๒๓๐ ๖๕,๐๐๐ 
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๖.   การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
- จํานวนนักเรียนเขารวมสอบแขงขัน ฯ 
 

-  นับจํานวน - แบบนับจํานวน 

 

๗.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 

นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มศักยภาพ และสรางบรรยากาศทาง
วิชาการ  เพ่ือใหโรงเรียนไดวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาการคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ           งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งท่ี 67  ปการศึกษา 2560 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                               การแขงขัน 
ลักษณะโครงการ          ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ           นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 
งบประมาณ                289,275 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะสงเสริมสรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีความรู 
ความสามารถ ทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน องคประกอบหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา           
ท่ีจําเปนอยางยิ่ง คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีความ             
เปนเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในดานกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐคิดคน                   
สิ่งตาง ๆ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริม  พัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมและ
เพ่ิมพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต      
ในฐานะหนวยงานท่ีจะตองรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล การสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรค
ตางๆ  ดังนั้น การจัดทําโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งท่ี 67 ปการศึกษา 2560  จึงเปน      
สวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาดังกลาวขางตน โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ตลอดจน
ประสานความรวมมือในการจัดการประกวด/แขงขันระหวางจังหวัดเจาภาพกับสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนเปน
ตัวแทนเขารวมแขงขัน  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถดานวิชาการ 
2.2  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียนและความสามารถการแขงขันในเวทีนานาชาติ 
2.3  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและครูผูฝกสอนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียนตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเขารวมการประกวด/
แขงขัน จํานวน 195 กิจกรรม นักเรียน 612 คน ครูผูฝกสอน จํานวน 328 คน รวมท้ังสิ้น 940 คน มี
โอกาสไดศึกษาเรียนรู ท้ังดานวิชาการและกิจกรรมสรางสรรค 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจทักษะในการดํารงชีวิต ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสบการณรวมกัน 
                     2. บุคลากรทุก ๆ ฝายท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหเกิดทักษะการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมศักยภาพของนักเรียนและประสบการณการเรียนรูอยางกวางขวาง 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 โอนขอมูลตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขาสู
โปรแกรมระดับภาคใต 

พฤศจิกายน 2560 นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

2 ประสาน/แจงขอมูลรายละเอียดการแขงขัน
ระดับภาคใต 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2560 

นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

3 ประชุมคณะกรรมการฝายประสานงานการ
ประกวด/แขงขัน 

ธันวาคม 2560 นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

4 ประชุมคณะทํางานฝายจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน 

ธันวาคม 2560 นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

5 แสดงนิทรรศการ / ดําเนินการประสานงาน
การแขงขัน ณ ศูนยการแขงขันตาง ๆ 

18 - 21 ธันวาคม 
2560 

นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร
และคณะ 

6 จัดกิจกรรมมอบเงินรางวัลแกนักเรียนผูชนะ  
ท่ี 1-3 แตละกิจกรรม 

 ธันวาคม 2560 นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร
และคณะ 

5. งบประมาณ   งบดําเนินงาน งานพัฒนาคุณภาพ  จํานวน  289,275  บาท ทุกรายการถัวจายกันได 
ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 โอนขอมูลตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขาสูโปรแกรม
ระดับภาคใต 

    

2 ประสาน/แจงขอมูลรายละเอียดการแขงขันระดับภาคใต     
3 ประชุมคณะกรรมการฝายประสานงานการประกวด/

แขงขัน 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 15 คน ๆ ละ35 
บาท 1 ม้ือ 

 525  525 

4 ประชุมคณะทํางานฝายจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 10 คน ๆ ละ35 
บาท 1 ม้ือ 

 350  350 

5 คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 30 คน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 
4 วัน 

 28,800  28,800 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

6 คาท่ีพัก จํานวน 14 คน ๆ ละ 600 บาท จํานวน   
3 คืน 

 25,200  25,200 

7 คาท่ีพัก จํานวน 16 คน เหมาจายคนละ 300 บาท 
จํานวน 3 คืน 

 14,400  14,400 

8 คาน้ํามันเชื้อเพลิง   20,000  20,000 
9 คาวัสดุในการจัดนิทรรศการ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี   50,000 50,000 

10 เงินรางวัลสําหรับผูชนะท่ี 1-3 (นักเรียนท่ีเขาแขงขัน
ทุกสังกัด) แตละกิจกรรม 

 150,000  150,000 

 รวม - 239,275 50,000 289,275 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

รอยละ 80 ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพ 

   ประเมินความพึงพอใจ           แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีโอกาสแสดงผลงานดานวิชาการและกิจกรรมดานทักษะท่ีเปนเลิศ ดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี    
การแสดง สิ่งประดิษฐ และเปนลานแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ  สงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนระดับจังหวัด ป 2561 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
   การแขงขัน 
ลักษณะงาน/โครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 
ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2561 
งบประมาณ  457,750  บาท 
 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

      การจัดการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะสงเสริมสรางสรรคเด็กและเยาวชน  ใหมีความรู
ความสามารถทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน   องคประกอบหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา       
ท่ีจําเปนอยางยิ่ง คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีความเปน
เลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในดานศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพท่ีสามารถ
นําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพสูความ
เปนเลิศและเพ่ิมพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนเปนผูท่ีมี
ความรู  ความสามารถตามมาตรฐานสากล  การสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการ
และกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ 
 ดังนั้น   การจัดทําโครงการสงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนระดับจังหวัด จึงเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาการศึกษาดังกลาวขางตน  และเพ่ือเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคใต ครั้งท่ี 68  ประจําป 2561  ณ จังหวัดตรัง  

2. วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถดานวิชาการและกิจกรรมดานทักษะ
กระบวนการ 

     2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี 
การแสดง และหัตถกรรม 
      2.3 เพ่ือเปนลานแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 

   3.1  เชิงปริมาณ 
- จัดกิจกรรมประกวด/แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและระดับ 

มัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
เอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  98  โรงเรียน  นักเรียนจํานวน  50,335  คน 

               3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนทุกสังกัดไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ท้ังดานวิชาการ ดานศิลปะและ
หัตถกรรม 
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  2. นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษผานการพัฒนาตามศักยภาพเปนรายบุคคล ไมนอยกวา      
รอยละ 80 
  3. ครู – อาจารย ทุกคนไดมีโอกาสทํางานรวมกัน ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึง
กันและกัน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  

ท่ี 
กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน 

สิงหาคม 2561 นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

2 ประชุมคณะกรรมการศูนยการแขงขัน สิงหาคม 2561 นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและ
คณะกรรมการประจําศูนยการแขงขัน                                    

กันยายน 2561 ศึกษานิเทศก/ศูนยการแขงขัน 12 ศูนย 

4 จัดการประกวด/แขงขัน กันยายน 2561 ศึกษานิเทศก/ศูนยการแขงขัน 12 ศูนย 

5 สรุปประเมินผลและจัดทํารายงาน กันยายน 2561 นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร/ศึกษานิเทศก 

5.  งบประมาณ งบดําเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน  457,750 บาท   ทุกรายการถัวจายกันได             
ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 ประชุมคณะกรรมการศูนยการแขงขันเพื่อเตรียมการ                  
-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 50 คน x 35 บาท x   
 2 มื้อ 

 
 

1,750  1,750 

2 ประชุมคณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการประจํา
ศูนยการแขงขัน                                    
-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 900 คน x 30 บาท x   
 1 มื้อ 

 
 

27,000 5,000 32,000 

3 จัดการประกวด/แขงขัน                                   
-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 900 คน x 30 บาท x  
 4 มื้อ 
-คาอาหารกลางวนั 900 คน x 70 บาท x 2 มื้อ 
-คาเชาเคร่ืองเสียง 
-คาเชาเต็นท 
-คาสถานที ่
-คาวัสด ุ

20,000 294,000 110,000 424,000 

 
 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  99 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

 -คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ี 
-คาจัดทําเกณฑการแขงขัน,แบบทดสอบ,แบบ
ประเมิน 

    

 รวม 20,000 322,750 115,000 457,750 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
 รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีเขาประกวด/แขงขัน  
ผานเกณฑการแขงขัน 

ผลการแขงขัน แบบประมวลผล 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     นักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถดานวิชาการ ดานศิลปะและหัตถกรรม  เปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน  
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โครงการ นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใชศาสตรพระราชา  
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
   การแขงขัน 
ลักษณะงาน/โครงการ ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ นางอรมน  ไกรเทพ  
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม   -  กันยายน  2561 
งบประมาณ                104,120 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ 
ไทยใหไดมาตรฐานสากลและสูงเทียบเทาคาเฉลี่ยของโลก ภายในป 2563  โดยจะลดชองวางของโอกาสและ 
คุณภาพการศึกษา และใหโรงเรียนทุกแหงไดรับ การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพ ภายใน
ท่ีเขมแข็ง และไดรับการรับรองจาก     การประเมินคุณภาพภายนอก(Quality School)  จุดเนนดานการ 
บริหารจัดการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
บริหารจัดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อยางเขมแข็งโดยมุงเนนการมีสวนรวม  และความรับผิดชอบตอผล
การดําเนินงาน เพ่ือประโยชนสูงสุดของนักเรียนสรางความเชื่อม่ันแกผูใชบริการและสังคม   

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกระดับ  ประกอบดวย กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียน      การสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเนนอยูท่ีระบบ
กระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรูใหกับเยาวชน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของ
การพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพ สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีเสริมคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา จึงเปนการปฏิบัติงานท่ีมุงสนับสนุนความสามารถของครู
ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงผลตอ        การเรียนรู ของนักเรียนอยางแทจริง เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดําเนินการตามโครงการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จึงตองมีการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเพ่ือพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของครู
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระ การเรียนรูหลักใหสูงข้ึน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  ไดกําหนดมาตรการใหศึกษานิเทศกทุกคนรับผิดชอบโรงเรียน ตามกลุมเครือขาย ประมาณ 
6 - 8 โรงเรียน และใหนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูหลัก และใหโรงเรียนนิเทศภายในโดยใชรูปแบบกระบวนการนิเทศ โดยใช LW , AAR และใช
กระบวนการ PLC ในการดําเนินการของครูผูสอน ผูบริหารในโรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
นโยบายและคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จึงไดจัดทําโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
2.  วัตถุประสงค 
      2.1  เพ่ือใหโรงเรียนทุกโรงมีกระบวนการนิเทศตามรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน โดยใช
กระบวน LW , AAR และ  PLC 
            2.2   เพ่ือใหโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และ
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบอยางท่ัวถึง ตอเนื่องเปนระบบและมีคุณภาพ  
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   2.3  เพ่ือสงเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครู ใหสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
 

3.  เปาหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
               3.1.1  โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ตทุกโรงไดรับการนิเทศอยางท่ัวถึงตอเนื่องเปนระบบ อยาง
นอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
          3.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลักอยูในระดับนาพอใจเพ่ิมข้ึน 3 % 
                   3.1.3  มีแผนปฏิบัตกิารนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และนําไปใชในการนิเทศได 
               3.1.4  โรงเรียนทุกโรง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
           3.2  เชิงคุณภาพ 
              3.2.1  ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 
            3.2.2  โรงเรียนทุกโรง มีกระบวนการนิเทศตามรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน โดยใช
กระบวน LW , AAR และ  PLC 
 
  4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

        
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมท่ี 1 แผนนิเทศของศึกษานิเทศก 
1.  จัดประชุมทีมศึกษานิเทศกทําแผนปฏิบัติการนิเทศ 
คูมือ ผลิตสื่อและเครื่องมือ นวัตกรรมในการนิเทศ (1วัน : 
22คน) 
2. จัดประชุมทีมนิเทศเพ่ือออกนิเทศโรงเรียนตามกลุม
เครือขายท่ีไดรับมอบหมายตามปฏิทินการนิเทศ (22คน: 
ครึ่งวัน) 
3.ดําเนินการนิเทศตามแผน ปฏิทินการนิเทศโดยเนน    
การนิเทศเปนทีม และนิเทศรายบุคคล(48 คน4วัน/ภาค
เรียน : นิเทศ 2ครั้ง ) 
 
 
 

 
เม.ย. 61 
 
พ.ค. – ก.ย. 61 
 
 
ส.ค. 2561 
 

 
นางอรมน  ไกรเทพ  
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5. งบประมาณท่ีใช  ขอถัวจายทุกรายการตามท่ีไดจายจริง 
 งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน   104,120 บาททุกรายการถัวจายกันไดซ่ึงมี
รายละเอียดประกอบการใชจายงบประมาณ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
2. 

4. ประชุมสรุปผลและรายงานผลการนิเทศการจัด
การศึกษา(20คน1วัน) 
กิจกรรมท่ี 2 การนิทศภายในของโรงเรียนและทีม
ศึกษานิเทศกโดยใชรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน 
1. จัดประชุมผูบริหารและครูผูสอนเก่ียวกับการนิเทศ
ภายในโดยใชรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน โดยใช
กระบวนการ  LW , AAR และ  PLC      
2. ทีมศึกษานิเทศกรวมทําแผนนิเทศกับโรงเรียนใน
เครือขายท่ีรับผิดชอบเพ่ือติดตามการนิเทศภายในของ 
ของโรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 ๓.ทําแบบนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนให
โรงเรียนประเมินตนเองและรายงานผลการนิเทศใหเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาทราบเปนระยะ กําหนดภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

  ๔.จัดทําแบบสอบถามครูวิชาการถึงผลการดําเนินงาน
นิเทศภายใน ปญหา/อุปสรรคท่ีพบระหวางการดําเนินงาน  

๕. จัดเวทีแลกเปลี่ยนโรงเรียนท่ีดําเนินการนิเทศโดยใช
รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน โดยใชกระบวน LW , 

AAR และ  PLC ท่ีประสบผลสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึนทุกกลุมสาระสงตัวแทนโรงเรียนละ๑ คน ( 1วัน: 

70 คน) 
๖.รายงานสรุป 

 

ส.ค. 61 
 
 
 
 

พ.ค.61 
 

มิ.ย.61 
 
 

 ก.ค. - ส.ค.61 
 
 
 

ส.ค.61 
 

ก.ย.61 
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ท่ี 
กิจกรรม /รายละเอียดคาใชจาย 

 

งบประมาณ 
รวม คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1. 
 

กิจกรรมที่ 1 
1 ประชุมคณะทํางาน จาํนวน  25 คนๆละ  1 วันๆ 
ละ 190  บาท เปนเงนิ 
2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ จํานวน 48  คนและ
เจาหนาที่ 6 คน รวม 54 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 35  
บาท เปนเงิน 
3 คาเบี้ยเลี้ยงการนิเทศ 48  คนๆ 4 วันๆ ละ 120 
บาท 
   และคาชดเชยน้าํมัน กม.ละ 4 บาท   
4. คาเอกสาร คูมือการนิเทศ จํานวน  200 ชุดๆ ละ 
30 บาท    
4 คาประชุมสรุปผลและรายงาน 54  คนๆละ 1วนัๆ 
ละ190 บาท  

 
 
 
 
 
 

12,040 

 
4,750 

 
1,890 

 
 

7,960 
 
 
 

10,260 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 

6,000 
 

2,000 

 
4,750 

 
6,890 

 
 

20,000 
 
 
 

12,260 

2 กิจกรรมที่ 2 
1 . ประชุมสรุปผลการนิเทศ จํานวน 120 คนๆละ 1 
วันๆละ 190 บาท  
2. จัดประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู จํานวน 70  คนๆ
ละ  1 วันๆ ละ 190 บาท  เปนเงิน   
3. ประกวดผลงาน(เปนเงินรางวัล) 
ขอ 6  เอกสารรายงานสรุป 

 
 
 
 
 

26,280 

 
22,800   

 
13,300 

 
2,000 

 
5,000 

 
 

3,100 

 
24,800 

 
18,300 

 
26,280 

3,100 

รวม 37,800 60,960 23,100 104,120 
 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
- รอยละ100ของโรงเรียนท่ีไดรับการ
นิเทศ 
- รอยละ80ของโรงเรียนท่ีบริหาร
จัดการไดอยางมีคุณภาพ 

- การรายงาน 
- การสัมภาษณ 
 
 

- แบบรายงาน/ 
 เครื่องมือนิเทศ 

 
 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    7.1. โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาใหสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
      7.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลักของนักเรียน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
            7.3. โรงเรียนสามารถดําเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.ภูเก็ต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนากระบวนการวัดประเมินผล 
ยุทธศาสตรท่ี 2      พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                                การแขงขัน 
ลักษณะงาน/โครงการ     ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต                                                                       
ระยะเวลาดําเนินการ      1  ตุลาคม   2560  –  30   กันยายน  2561 
งบประมาณ                720,806  บาท (งบ สพฐ.) 
 
1.  หลักการและเหตุผล     
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2560 เพ่ือให
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทยใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสมเปนพ้ืนฐานสําคัญในการ
เรียนรูระดับสูงข้ึนไป และการดํารงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา 
มีกระบวนการวัดผลและประเมินท่ีหลากหลาย นําการทดสอบ NT,O-NET การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใชในการพัฒนาการเรียนรูใหเกิด
คุณภาพแกผูเรียน อีกท้ังไดมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฎิบัติในการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
สถานศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสามารถ
คิดวิเคราะห แกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 3 โดยใหใชขอสอบกลางท่ีพัฒนาโดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การสอบปลายปรอยละ 20 ของคะแนนสอบท้ังหมดในชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2,4,5 และมัธยมศึกษาปท่ี 1,2  
 

2.  วัตถุประสงค 
 

 2.1  ผลผลิต  ( OUTPUT)       
                        2.1.1 เพ่ือใหโรงเรียนใชเครื่องมือและผลิตเครื่องมือมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรใน 
การประเมิน และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดสําคัญในหลักสูตร และเนนผูเรียนใชทักษะการคิดข้ันสูง 
      2.1.2 เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการ
ประเมิน และนําผลการประเมินมาใชในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนใหบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสําคัญในหลักสูตร และเนนใหผูเรียนใชทักษะการคิดข้ันสูง  
 

2.2  ผลลัพธ  ( OUTCOME) 
  2.2.1  โรงเรียนมีเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย  มีขอมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปท่ี 1,2,3,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2  เพ่ือการพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 
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  2.2.2  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีขอมูล สําหรับ ใชในกระบวนการตัดสินใจ  และกําหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  และ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

3.  เปาหมายการดําเนินงาน 
      3.1 เชิงปริมาณ  
 1.   โรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีกระบวนการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลาย 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนระดับข้ันพ้ืนฐานทุกคน  ทุกโรงเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
ไดรับประเมินจากโรงเรียน ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีหลากหลาย ทุกกลุมสาระวิชา 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

การพัฒนาศักยภาพการสรางแบบประเมินคุณภาพ
ผูเรียน 
การบริหารการจัดสอบการอานของนักเรียนชั้น ป.1 
 
การบริหารจัดการใชขอสอบมาตรฐานกลางของ
โรงเรียน 
การบริหารจัดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
นิเทศติดตาม 

1 ก.พ. – 15  มีนาคม    
2561 
20 กพ. –  10 มีนาคม . 
2561 
25 กพ. – 28   มีนาคม  
2561 
1 มีนาคม – 10 มีนาคม  
2561 
1 ก.พ – 31 มีนาคม 2561 

นางมาลัยพร 
 

 

นางมาลัยพร 
 
 

นางมาลัยพร 
 

 

นางมาลัยพร 
 

นางมาลัยพร

และคณะ 
 

5.  งบประมาณ   งบดําเนินงาน พัฒนาคุณภาพ.  จํานวน  720,806 บาท  ทุกรายการถัวจายกันได ซ่ึงมี
รายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้ 

  
รายการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1.การพัฒนาศักยภาพการสรางแบบประเมิน
คุณภาพผูเรียน 
  1.1 ประชุมปฎิบัติการ การสรางแบบ
ประเมินครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ทุกกลุมสาระ 
2.การบริหารการจัดสอบการอานของ
นักเรียนชั้น ป. 1  
  2.1ประชุมชี้แจงการจัดสอบการอาน
นักเรียนชั้น ป.1 

17,600 
 
     

     14,400 
 
 

     14,400 
 

-      
 
           

    3,600 
     
 

- 

  17,600 
       
            

6,000 
 
 

11,400 
 

- 
   
  

  4,800 
 
   

  3,000 
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รายการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

3.การบริหารการจัดสอบการใชขอสอบ
มาตรฐานกลาง 
  3.1ประชุมชี้แจงการจัดสอบการใชขอสอบ
มาตรฐานกลาง 
  3.2 จัดทําขอสอบมาตรฐานกลางจาก
ตนฉบับ ในชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และม.2 
ทุกวิชาท่ีกําหนดสอบ 
4.การบริหารการจัดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ NT ของนักเรียน
ชั้น ป.3 
  4.1 คาใชจายในการตรวจกระดาษคําตอบ
เขียนตอบจํานวน 10 เครือขาย เครือขายละ 
5,000 บาท 
  4.2 คาตรวจเยี่ยมสนามสอบ จํานวน 10 
คน จํานวน 1 วัน วันละ 500 บาท 
 4.3 คาขนสงขอสอบและกระดาษคําตอบ 
จํานวน 10 เครือขาย เครือขายละ 500 
บาท 
  4.4 คาถายเอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน 80 ชุด ชุด 50 บาท 
  4.5 คาอุปกรณการสอบ และตรวจ
กระดาษคําตอบ 
  4.6 คาวัสดุจัดทํารายงาน 
5.นิเทศติดตาม 
  5.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการนิเทศติดตาม 

    
 

    596,600 
 
 
 
 

     67,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
       

    5,000 
 
        
 
 
 
 
  
 
 
      
 
 

       
 
 
 
      
 
 
 
 
 

    50,000 
 
 
 
 

     5,000 
 
 
 
 
 
 
 

  10,000 

 
 

596,600 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

3,806 

รวม 720,806 8,600 100,000 612,206 
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6.  การประเมินผล  
  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
 1. นักเรียนชั้น ป.1,2,3,4,  ทุกคน ทุกโรงเรียน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
มีผลการประเมินกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2 ทุกคน ทุกโรงเรียน 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   
มีผลการประเมินกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาฯ  และ
ภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียน 
 3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ทดสอบ 
รายงาน 

แบบทดสอบ 
รายงานดําเนินงาน 

 

7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
         1.สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเครื่องมือวัดผลการประเมินท่ี
หลากหลาย และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดสําคัญในหลักสูตร และเนนผูเรียนใชทักษะการคิดข้ันสูง 
         2.นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู  มีทักษะการคิดวิเคราะหแนวขอสอบและการหา
คําตอบท่ีถูกตอง 
        3. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ในจัดการเรียนรูใหบรรลุมาตรฐานหลักสูตรอันจะนําไปสู
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ  การแขงขันกีฬาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต ครั้งท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายทวีศักดิ์  เครือแพทย 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 
งบประมาณ  ๔๕๙,๔๔๐ บาท 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนกิจกรรม
สวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของทุกคน เพราะทําใหเกิดความแข็งแรง ท้ังรางกายและจิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ตลอดจนทําใหเด็กและเยาวชนมีน้ําใจเปนนักกีฬามีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน ประชาชนใหดีข้ึน  ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงจัดโครงการ 
การแขงขันกีฬาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต ครั้งท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑  เพ่ือเปนการพัฒนากีฬาและเปนการ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีใหสงเสริมกีฬาเขาสูระบบการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑   เพ่ือพัฒนากีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองและกรีฑา ในระดับประถมศึกษา 
 ๒.๒   เพ่ือลดปญหาตาง ๆ ในสังคมโดยเฉพาะปญหายาเสพติด 
 ๒.๓   เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตแกเด็กและเยาวชน มีความสามัคคีในหมูคณะและมีสุขภาพพลานามัย 
ท่ีสมบุรณแข็งแรงและมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 ๒.๔   เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการออกกําลังกายและเลน
กีฬา 

๓. เปาหมายการดําเนินงาน 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ  (กลุมเครือขายฯ  จํานวน ๘ กลุมเครือขาย) 
        - การแขงขันกีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ชาย          จํานวน ๘ ทีม 
  - การแขงขันกีฬาเปตอง รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ชายและหญิง   จํานวน ๑๖ ทีม 
                     - การแขงขันกรีฑา  

      ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ไดพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง 
และกรีฑา สามารถเขารวมการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน             

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

๑ ประชุมเตรียมการและแตงตั้งคณะกรรมการฯ พฤษภาคม – มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

นายทวีศักดิ์  เครือแพทย 

๒ จัดการแขงขัน กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายทวีศักดิ์  เครือแพทย 
ประธานเครือขาย ๘ เครือขาย 

๓ สรุป ติดตามและประเมินผล กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายทวีศักดิ์  เครือแพทย 
ประธานเครือขาย ๘ เครือขาย 

๕.  งบประมาณ งบดําเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน  ๔๕๙,๔๔๐ บาท  ทุกรายการถัวจายกันได    
ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้   

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน ๔ คร้ัง ๆ ละ ๓๕ คน    

 
 

๔,๒๐๐  ๔,๒๐๐ 

๒ กลุมเครือขายฯ ๘ กลุม จัดการแขงขันกีฬา 
ของแตละกลุม ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

   ๑๖๐,๐๐๐ 

๓ จัดการแขงขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
- กรีฑา 
- ฟุตบอล 
- เปตอง 
- ขบวนพาเหรด 
- พิธีเปด 
- พิธีปด 
- ประชาสัมพนัธ 
- ปฏิคม 
- สูจิบัตร 
- รางวัลนักกีฬา 
- จราจรและพยาบาล 
- งานเทคนิค 
- สถานที ่
- คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
  บุคลากร สพป.ภูเก็ต จํานวน ๕๘ คน 
  จํานวน ๒ วัน ๆ ละ ๑๙๐ บาท 
- คาเสื้อกีฬา บุคลากร สพป.ภูเก็ต 
  จํานวน ๕๘ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท 

 
 

   
๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒๒,๐๔๐ 
 

๒๓,๒๐๐ 
รวม  ๔,๒๐๐  ๔๕๙,๔๔๐ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑. นักเรียนและเยาวชนมีสวนรวมในการแขงขัน 
    กีฬา มีความสามัคคีในหมูคณะ 
๒. นักเรียนและเยาวชนไดพัฒนาทักษะกีฬา 
 

สังเกต 
 
สอบถามความพึงพอใจ 

สัมภาษณ 
 
แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑  นักเรียน เยาวชน และประชาชน ใหความสนใจเขารวมกิจกรรม และมีสวนรวมในการแขงขัน 
มีความสามัคคีในหมูคณะ 
 ๗.๒  นักเรียน เยาวชน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ 
 ๗.๓  นักเรียน เยาวชน หางไกลจากยาเสพติด ไมเก่ียวของกับยาเสพติด  
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
 

ส่งเสริมสนับสนนุการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
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โครงการ      เสริมสรางศักยภาพครูปฐมวัยเปนครูมืออาชีพสูศตวรรษท่ี 21   
ยุทธศาสตรท่ี 3     สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางฐาสสิร  นวิญญาณสุธี   
ระยะเวลาดําเนินการ     พฤษภาคม – กันยายน 2561 
งบประมาณ      121,225 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความสําคัญ
กับการพัฒนาการในทุกดานของชวงอายุแรกเกิดจนถึงหาขวบ  หรือวัยกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีหนึ่งท่ีมัก
เรียกกันวา “เด็กปฐมวัย” ซ่ึงเปนวัยเริ่มตนของชีวิตมนุษย ประสบการณตางๆ ท่ีไดรับในตอนตนๆ ของชีวิตจะมี
อิทธิพลตอชีวิตของคนเราจนถึงวาระสุดทาย ตามท่ีองคการยูนิเซฟซ่ึงเปนหนวยงานของสหประชาชาติซ่ึงมีหนาท่ีให
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม พัฒนาการสุขภาพ รวมถึงความเปนอยูของแมและเด็กในประเทศกําลังพัฒนาระบุ
วา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตามชวงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางดานสติปญญา 
และความฉลาดทางดานอารมณ สูงข้ึนกวาปกติ และนําไปสูการมีโอกาสในการเรียนรูตอในระดับท่ีสูงข้ึน และเปน
แรงงานท่ีมีคุณภาพมีรายไดสูง   สงผลใหอัตราการกอคดีหรือสรางปญหาสังคมลดนอยลงดวย  ดังนั้น วัยปฐมวัยจึง
จัดวาเปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต ซ่ึงมีแนวคิดท่ีคอนขางตรงกันวา การศึกษาปฐมวัย นับเปนการวางฐานรากของ
การพัฒนาคนท่ียั่งยืน เพราะหากเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาท่ีสมดุลครบ ๔  ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา แลวก็จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู  เพ่ิมพูนมวลประสบการณ ไดรับการแตงแตมใหเติบโต
เปนผูใหญท่ีดี มีความสมบูรณ รอบคอบทางความคิด เด็กสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  และพัฒนาการ
ดานตางๆ ในวัยนี้จะเปนพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการในชวงอ่ืนๆ ของชีวิตเปนอยางมาก  และปจจัยสําคัญ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีจะสงผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนารอบดานอยางสมดุล ตัวประกอบท่ีสําคัญ
มากกวา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใหมีคุณลักษณะตามวัยรวมถึงทฤษฎีพัฒนาการการ
เรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กวัยนี้ท่ีมีพฤติกรรมการเลียนแบบเปนสวนใหญแลว ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ  "ครูผูสอนปฐมวัย"   เพราะครูปฐมวัย มีสวนสําคัญมากท่ีจะปลูกฝง หลอหลอมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหแก
เด็ก ครูปฐมวัย เปนครูคนแรกท่ีเด็กไดพบเม่ือครั้งแรกของการมาโรงเรียน เปนผูท่ีใกลชิดกับเด็กรองจากพอแม การ
ปฏิบัติตางๆ ของครูจะเปนตนแบบการเรียนรูท่ีดีของเด็ก และซึมซับยึดแบบฉบับพฤติกรรมเหลาน้ัน ไปปฏิบัติหรือหลอ
หลอมเปนบุคลิกภาพของเด็กในท่ีสุด  เพื่อใหเด็กปฐมวัย เปนผูท่ีมีคุณลักษณะตามวัยท่ีสมบูรณแข็งแรงตามเกณฑ
มาตรฐาน    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค Attributes  มีสมรรถนะ Competencies สําคัญท่ีเกิดกับผูเรียน คือ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  ตามเปาประสงคของการจัดการศึกษาไทยท่ีรัฐบาลไดวางไว ท่ีตองการเด็กไทยให
มีความพรอมเขาสูศตวรรษท่ี 21 น้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาครูปฐมวัยใหความรูความสามารถ มีความคิด
สรางสรรค เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน ทันตอยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เมื่อครูปฐมวัยในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพแลว    ยังเปนการสรางทักษะในปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดีใหกับครูอีก  
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  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาครู
ปฐมวัย  และเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของครู ใหมีทักษะความชํานาญ เพื่อครูปฐมวัยไดนําไปพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตอไป  จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพครูปฐมวัยเปนครูมืออาชีพสูศตวรรษท่ี 21  ข้ึน   
2.  วัตถุประสงค 
 การเสริมสรางศักยภาพครูปฐมวัยสูครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 
 2.1.เพ่ือสงเสริมใหครูปฐมวัยมีศักยภาพ สามารถจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยได
อยางมีคุณภาพ 
 2.2.เพ่ือสงเสริมใหครูปฐมวัยมีผลงานการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เผยแพรแกสาธารณชนเชิงประจักษได 
 2.3.เพ่ือสงเสริมครูปฐมวัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรม ประกอบการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดวยเทคนิคและวิธีการใหมๆ  
 2.4. ครูปฐมวัยรอยละ 20 สามารถเปนแกนนําการนิเทศแกเพ่ือนครูและพัฒนาครูกลุมเครือขาย 
 2.5. ครูปฐมวัยทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดรับการนิเทศ ติดตาม 
และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณอยางตอเนื่อง 
 2.6.ครูปฐมวัยทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีโอกาสไปศึกษาดูงาน
หรือสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  

3.  เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1.ครูปฐมวัยทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
     3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ไดเต็มศักยภาพ 
  3.2.2 ครูปฐมวัยมีผลงานทางวิชาการสามารถเผยแพรแกสาธารณชน 
  3.2.3 ครูปฐมวัยไดรับการนิเทศ ติดตาม อยางเปนกัลยาณมิตรและสมํ่าเสมอ 
  3.2.4 รอยละ 20 ครูปฐมวัยในสังกัดสามารถเปนแกนนําการนิเทศแกเพ่ือนครูและพัฒนาครู
กลุมเครือขาย 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
 

ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงแกคณะครูปฐมวัยในการดําเนินโครงการฯ มิถุนายน 61 

 
นางฐาสสิร 

นวิชญญาณสุธี 
 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยการจัดประสบการณ 
การเรียนการสอนและจัดทําสื่อ นวัตกรรม กิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน 

มิถุนายน - สิงหาคม 61 

3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล  มิถุนายน – สิงหาคม 61 
4 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 61 
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5. งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน 121,225 บาท ทุกรายการถัวจายกันได ซ่ึงมี
รายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  
รวม คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงแกคณะครูปฐมวัยและ
คณะกรรมการดําเนินงานในการดําเนินโครงการฯ 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของคณะครู และ
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 120 คน ๆ ละ 
35 บาท  
 

   
 

4,200 

 4,200 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนและจัดทําสื่อ 
นวัตกรรม กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
  2..1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินเพ่ือเตรียม
ความพรอม กอนการประชุม 35 คน ๆ ละ 35 
บาท  
  2..2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยและคณะ
กรรม การดําเนินงาน จํานวน 120 คนๆ ละ 
190 บาท (จํานวน 3 วัน) 
        - คาอาหารกลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม 
        - คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
        - คาตอบแทนวิทยากร 
        - คาท่ีพัก/คาพาหนะของวิทยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,800 

 
 
 

1,225 
 
 

68,400 
   
 

  9,100 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 

99,525 

3 นิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติ  และ
การรายงานผล  
 

 
17,500 

 
17,500 

 รวม 10,800 100,425 10,000 121,225 
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6.  การประเมินผล 
 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 ครูปฐมวัยมีศักยภาพ สามารถจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมพัฒนา
เด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

- ประเมิน 
- สังเกต 

-รายงานขอมูล 

- แบบประเมิน 
- แบบ
สังเกตการณสอน 
- แบบรายงาน 

6.2 ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาและมีผลงานการจัดการเรียนการสอน
ของตนใหมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพรแกสาธารณชนเชิง
ประจักษได 

- ประเมิน 
- สังเกต 
- ผลงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบ
สังเกตการณสอน 
- แบบรายงาน 

6.3 รอยละ 20 ครูปฐมวัย สามารถเปนแกนนําการนิเทศแกเพ่ือนครู
และพัฒนาครูกลุมเครือขาย 

- ประเมิน 
- สังเกต 
- นิเทศ 

- แบบประเมิน 
- แบบ
สังเกตการณสอน 
- แบบนิเทศฯ 

6.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีครูปฐมวัยท่ีมี
ศักยภาพเปนครูมืออาชีพสูศตวรรษท่ี 21 

- ประเมิน 
- สังเกต 

- รายงานขอมูล 

- แบบประเมิน 
- แบบ
สังเกตการณสอน 
- แบบรายงาน 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาและมีผลงานการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเผยแพรแกสาธารณชนเชิงประจักษ 
 7.2 ครูปฐมวัยมีรูปเลมผลงานทางวิชาการท่ีดําเนินการอยางเปนระบบและสามารถเผยแพรผลงานได 
 7.3 ครูปฐมวัยในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
และตองการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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โครงการ อมรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Educational) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต    
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2560  –  กันยายน 2561                                                                  
งบประมาณ                120,000 บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 สงผลใหการจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหผูเรียน
สามารถดํารงตนอยูในสังคม และสามารถปรับตัวเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะทักษะของ
ผูเรยนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเรียนตองเผชิญอยูกับยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน (Globalization) สังคมขอมูล
ขาวสาร (Information Society) การขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ การแขงขันในดานเศรษฐกิจ 
ความตองการแรงงานท่ีมีความคิดสรางสรรค ซ่ึง STEM Educational เปนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูให
เกิดการบูรณาการระหวางวิชา ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
มาประยุกตใหเกิดการคิดนําไปสูนวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวัน แตเนื่องจากประเทศไทยขาดกําลังคนดานสะ
เต็ม (STEM workforce) ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
เปนเรื่องไกลตัว ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน รวมกับ สสวท. ไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเห็นประโยชน
ของการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงเห็นความสําคัญในการจัดโครงการการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน สรางเสริมความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
และศึกษานิเทศก โดยรวมมือกับ สสวท. และโรงเรียนกระตุนความตื่นตัวในนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ท่ีเนนการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ควบคูกับความรูใน
เนื้อหาวิชา โดยในปการศึกษา 2560 ไดสงเสริมพัฒนาโรงเรียนแกนนํา จํานวน 10 โรงเรียน ใหขับเคลื่อน
การดําเนินงานสะเต็มศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และภายใน 5 ป จะมีการขยายผลการดําเนินเงินครอบคลุม
ทุกโรงเรียน โดยอาศัยโรงเรียนแกนนําดังกลาวเปนพ่ีเลี้ยงตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
          2.1 เพ่ือใหผูบริหารและครูสามารถนําระบบการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Educational) สูหองเรียน
ในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือสรางเสริมความเขาใจท่ีถูกตองใหผูบริหารและครูเก่ียวกับสะเต็มศึกษาและบทบาทของ 
สะเต็มศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผูบริหาร และครูโรงเรียนในสังกัด 49 โรงเรียน มีความรู ความเขาใจเรื่อง STEM Educational 
นําไปสูการปฏิบัติได 
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       เชิงคุณภาพ 
ผูบริหาร และครูในโรงเรียนท่ีรวมโครงการทุกคนในสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี มี
ความสามารถดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคของโครงการสะเต็มศึกษา 
 

4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 การประชุมวางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Educational 1 วัน  
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Educational 2 วัน  
3 นิเทศติดตาม 120 วัน  
4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีดีโรงเรียนกลุมเปาหมาย 2 วัน  
5 สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 1 วัน  

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันท่ี 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561  
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

6. งบประมาณ 
จํานวน 120,000 บาท (ตามตารางราละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561) 

รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ งบประมา
ณ 

ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจาย 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

การประชุมแผนการจัดอบรมปฏิบัติการ STEM Educational 

- คาอาหารและอาหารวาง 190x10  
 

1,900 
  

1,900 
 

จัดอบรมปฏิบัติการ STEM Educational 
- คาอาหารและอาหารวาง 190x80x2 
- คาวิทยากร 2x3,000x2 
- คาวัสดุ 

 
30,400 
12,000 
21,400 

 
 

12,000 

 
30,400 

 

 
 

   
21,400 

การนิเทศติดตามตลอดภาคเรียน 
-คาพาหนะ/คาเบี้ยเลี้ยง โรงเรียนละ 3 ครั้ง 3 คน 

 
5,300 

  
5,300 

 

ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี  โ ร ง เ รี ย น
กลุมเปาหมาย 

- รางวัลประกวดผลงานนักเรียน 
- คาอาหารและอาหารวาง 100x190 

 
 

30,000 
19,000 

  
 

30,000 
19,000 

 

สรุปและรายงานโครงการ     

รวมงบประมาณ 120,000 12,000 86,600 21,400 
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7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ครูผูสอน ทุกโรงเรียน จํานวน 100 คน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 48 โรงเรียน 

 
รอยละ 60 
รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผูสอน มีความรู ความเขาใจในหลักการ สะเต็มศึกษา 
2. นักเรียนมีฐานความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ไปใชในชีวิตประจําวันและระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

 
รอยละ 100 
รอยละ 80 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีรวมโครงการทุกคนมีความริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี ท้ังในสวนของการพัฒนาการสอน งานวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน 
 8.2 ครูผูสอนเห็นความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนท้ังดานความรู      และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ
ท่ี 21 
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โครงการ   อบรมครูผูชวย สูการเปนครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางฉลวย  เสวกพันธุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ลักษณะงาน/โครงการ   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาการดําเนินการ  มีนาคม 2561– 30 สิงหาคม  2561 
งบประมาณ    83,425    บาท 
 

1.หลักการและเหตุผล 

         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชาติ  
การใหการศึกษา คนควาหาความรูเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรของหนวยงาน เปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐจะตองให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการอบรมใหความรูเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนา
องคกร โดยเฉพาะครูผูชวยท่ีบรรจุใหม ท่ีตองเปนตัวอยางท่ีดีใหกับนักเรียน ผูปกครอง เพ่ือนรวมงาน ตลอดจน
ผูท่ีเก่ียวของ ท่ีจะตองเรียนรู  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ไดเล็งเห็นความสําคัญของขาราชการครู 
ท่ีบรรจุใหม  จึงไดกําหนดอบรมครูผูชวย สูการเปนครูมืออาชีพ ระหวางวันท่ี 28-29  เมษายน  2561 
 

2.วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสรางเสริมพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีใหกับขาราชการครู  ตําแหนงครูผูชวย 
 2.เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหครูบรรจุใหม มีความม่ันใจ ในการสั่งสอนศิษย 

3.กลุมเปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1.ครูผูชวย      จํานวน     31 ราย 
  3.1.2 วิทยากร.วิทยากรพ่ีเลี้ยง และเจาหนาท่ี  จํานวน     19 ราย 
         รวม          50   ราย 

3.2  เชิงคุณภาพ       
               3.2.1 ผูเขารับการพัฒนามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพ ท่ีดี 
          3.2.2 ผูเขารับการพัฒนา มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณคา เหมาะสมกับตําแหนง หนาท่ี 
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4.  ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

จัดทําแผนการดําเนินงาน 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ประชุมเตรียมความพรอม 
ดําเนินการประชุมสัมมนาฯ 
สรุปผลและรายงาน 

มีนาคม 2561 
เมษายน  2561 
เมษายน  2561 
เมษายน 2561 
พฤษภาคม 2561 

กลุมงานพัฒนาฯ 
ฉลวย 
ฉลวย 

ฉลวย และคณะ 
ฉลวย 

 

5.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  5.1รอยละ 90 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนา ไดรับความรู  
ความเขาใจและเปน ตัวอยาง ตนแบบ ท่ีดี แกนักเรียนและผูท่ีเก่ียวของ  

5.2.รอยละ 90 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําไปพัฒนาตอยอดใหกับ 
นักเรียน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของได 
 

6. รายละเอียดงบประมาณ   จํานวน 83,425 บาท (ขอถัวจายทุกรายการเทาท่ีจายจริง) 

 
ท่ี 

กิจกรรม/ 
รายละเอียดคาใชจาย 

หมวดรายจาย 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
วัสดุ รวม 

ท้ังสิ้น 
1 
 

2 
 

3 
4 
5 
 

6 
 

7 
8 

ประชุมเตรียมความพรอม คาอาหารวาง  
จํานวน 15 คน x 35 บาท 
คาตอบแทนวิทยากร 1,200 บาทx 2 ช.ม.
x 2 วัน  
คาตอบแทนวิทยากร 5ช.ม.x600 บาท  
x2 วัน 
คาตอบแทนวิทยากรพ่ีเลี้ยง 8คนx600
บาท x2 วัน 
คาอาหารกลางวัน 50 คนx400บาท 
x2 วัน 
คาอาหารวาง 50 คนx50 บาทx4 ม้ือ 
คาวัสดุ (ซ้ือกระเปา) 50ใบx150 บาท 
วัสดุ 

 
 

4,800 
 

6,000 
9,600 

 
 

525 
- 
- 
- 
 

40,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
5,000 

525 
 
 

4,800 
 

6,000 
9,600 

40,000 
10,000 

7,500 
5,000 

 รวมท้ังสิ้น 20,400 50,525 12,500 83,425 
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7.การประเมินผล  
                 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับ 
การพัฒนา จํานวน  50 ราย 
เชิงคุณภาพ 
1.รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   มีขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สามารถเปนแบบอยางใหกับผูรวมงาน และคนรอบขางได 
 

 
1.แบบสอบถาม 
2. สังเกต 

 
แบบสอบถาม  

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  
          7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพ  ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว สูความเปนเลิศ ประจําป 
2561 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉลวย  เสวกพันธุ  
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ 2561 -30 สิงหาคม 2561 
งบประมาณ  271,800  บาท    

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริการในองคกร “ คน” เปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ในการบริการเปนพลังขับเคลื่อน 
นโยบายภารกิจขององคกรใหสําเร็จลุลวงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคขององคกร แนวคิด
ในการออกแบบระบบใหคนมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับงาน ภารกิจท่ีสอดคลองกับความรู ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ (Competency) ท่ีตองการ โดยมีคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงหนวยงานจะประกอบไปดวยขาราชการและลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานในองคกรดังกลาว 

จากสภาพปจจุบัน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว บางสวนยังไมสามารถปฏิบัติงานเต็มตาม 
ศักยภาพในตําแหนงลูกจาง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไมไดรับการพัฒนาและ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจอยางตอเนื่อง สงผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีไมบรรลุเปาหมายของหนวยงาน  
ดังนั้นเพ่ือพัฒนากลุมลูกจางดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงกําหนดโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ปงบประมาณ 2561  ข้ึน  

2.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวใหมีความรู 

ความสามารถ และทักษะสูงข้ึน 
2. เพ่ือเสริมสรางประสบการณในการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือเตรียมการรองรับ

การประเมินตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามระบบใหม 
 

3.  เปาหมาย  ลูกจางในสังกัด ดังนี้  
 1.ลูกจางประจํา      จํานวน   18 คน  
 2.ลูกจางชั่วคราว    จํานวน   35 คน   
 3.ทีมบริหาร    จํานวน   12 คน  
 4.ประธานเครือขาย  จํานวน    8 คน 
 5.บุคลกรทางการศึกษาอ่ืน จํานวน    7 คน 
  รวมท้ังสิ้น จํานวน  80 คน 
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ กุมภาพันธ 2561 ฉลวย 
2 ปฏิบัติภาคสนาม (ทาสีรั้วสํานักงานฯ 

และตอเติมหองเก็บเอกสาร 
19- 22  มีนาคม  2561 
26-28 มีนาคม  2561  
1-3 เมษายน 2561 

ฉลวย,รานี,เสริมศรี 

2 ประชุมสรางความรูความเขาใจ 1 วัน 30  มีนาคม 2561 ผอ.สพป.ภูเก็ต 

3 ศึกษาดูงาน 3 วัน เมษายน –พฤษภาคม  2561 ฉลวย 

5 สรุป ติดตามและประเมินผล พฤษภาคม -มิถุนายน 2561 ฉลวย 
 

5.งบประมาณ   รายละเอียดการใชงบประมาณ    จํานวน   271,800   บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรมและการดําเนินการ 
เงินงบประมาณ 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

รวม 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

ประชุมสรางความรูความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ี
ดีในการปฏิบัติงานลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว 1 วัน 
-คาอาหารกลางวัน 80 คน x120 บาท              
เปนเงิน 
-คาอาหารวางฯ 80 คน x 2ม้ือ x35บาท            
เปนเงิน 
-คาตอบแทนวิทยากร 6ช.ม.x600บาทx1วัน 
ศึกษาดูงาน จํานวน 3 วัน 
-คาจัดจางรถยนต 2 คัน 3 วันๆละ 12,000 บาท 
-คาท่ีพัก 2 คืน 41 หองๆละ 1,200 บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยง 80 คนๆละ 240 บาท 3 วัน 

3,600 
 

9,600 
 

5,600 
 

- 
 

- 
98,400 
57,600 

72,000 
 

9,,600 
 

5,600 
 

3,600 

72,,000 
98,400 
57,600 

 

3. 

 
 
 

 
 

4. 

-คาของท่ีระลึก 2 ชิ้นๆละ 1,500 บาท 
ปฏิบัติภาคสนาม (ทาสีรั้วสํานักงานฯและตอเติม
หองเก็บเอกสาร 10 วัน) 
-คาอาหารกลางวัน 10 คนx120บาทx 10 วัน     
เปนเงิน 
-คาอาหารวางฯ 10 คนx2ม้ือx35บาทx10วัน      
เปนเงิน 
-วัสดุทําปายไวนิล 
สรุปรายงานผล 

 

 

 

 

 
- 
 
 

12,000 
7,000 

 
- 
 

 
3,000 

 
 
- 

2,000 
1,000 

 

 
3,000 

- 
 

12,000 

7,000 
2,000 
1,000 

 
 รวมท้ังสิ้น 3,600 190,200 78,000 271,800 
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6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.  รอยละของลูกจางท่ีผานการประเมิน 
     ตามเกณฑท่ีกําหนด 
2.  ผลการประเมินผลงาน ของลูกจาง  
    ท่ีเขารวมโครงการ และนําความรู ไป     
    พัฒนางานในหนาท่ี 
 

1.สังเกต จากการรวมกิจกรรม     
  ความตั้งใจ และการตรงตอเวลา  
2.สํารวจความพึงพอใจของ                   
  เพ่ือนรวมงาน  

- แบบสํารวจ 
- แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  7.1.ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และ บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของไดมีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ไดมีประสบการณท่ีหลากหลาย       
 7.2 สามารถนํามาปรับใชในบริบทของโรงเรียนท่ีตนปฎิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 7.3 ผูรวมโครงการทุกทานมีความสุข และสามารถนําผลจากการศึกษาดูงานมาเผยแพรในโรงเรียน 
และชุมชนในเขตบริการ 
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โครงการ                     จัดงานวันครู ครั้งท่ี 62 พ.ศ.2561    
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายปราโมทย รัตนมงคล ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
   นางฉลวย  เสวกพันธุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2560 -สิงหาคม 2561 
งบประมาณ  158,350 บาท  
 

1.หลักการและเหตุผล   

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดจัดงานวันครู เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย สงเสริมและ
เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และสรางความตระหนักใหสังคมไดรับรูถึงบทบาทของครูและใหผูประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมความรวมมือความสามัคคีและความเขาใจอันดีระหวาง ผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพ่ือธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเพ่ือสงเสริมใหประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา เห็น
ความสําคัญและระลึกถึงพระคุณครู โดยแตละพ้ืนท่ีก็ไดจัดงานวันครูรวมกันท่ัวประเทศ  คณะอนุกรรมการจัด
งานวันครู ครั้งท่ี 62 พ.ศ.2561 ไดกําหนดหัวขอแกนสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งท่ี 62 พ.ศ.2561 วา 
“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยกําหนดจัดงานวันครู ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๗ มกราคม 2561 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปนแกนหลักในการจัดงานวันครู ประจําป 
2561 ในระดับจังหวัด และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ะการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ไดจัดทํา
โครงการ การจัดงานวันครู ประจําป พ.ศ. 2561 ของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดกิจกรรมการจัดงานวันครูในวันท่ี 
16  มกราคม  2561 ข้ึน ณ ศูนยประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว “มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” รัชกาลท่ี 10 
2.2 เพ่ือระลึกถึงคุณบูรพาจารย 
2.3. เพ่ือสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู 
2.4 เพ่ือสงเสริมสามัคคีธรรม ความรวมมือ และความเขาใจอันดีระหวางครู และครูกับประชาชน 

3. เปาหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
       -ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จํานวน 1,200 คน - สังกัดเอกชน จํานวน 350  คน 
   -สังกัดการศึกษาพิเศษ จํานวน 200 คน –สังกัดทองถ่ิน จํานวน 100 คน และสํานักงาน ศธ. เขารวม 
งานวันครู ประจําป 2561  ในวันท่ี 16 มกราคม 2561 จํานวน 1,850  คน  
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3.2 เชิงคุณภาพ 

-ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในทุก
หนวยงาน 

 ไดเขารวมงานวันครู ประจําป 2561 ของจังหวัดภูเก็ต ในวันท่ี 16  มกราคม 2561  
เห็นความสําคัญและระลึกถึงพระคุณครู และเขารวมงานวันครู  
 

4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน   
 4.1. ลักษณะกิจกรรม 

  - พิธีการภาคเชา      เวลา  06.30 – 12.00 น.  

- ถวายภัตตาหารเชาแกพระภิกษุ-สามเณร 

- ตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระภิกษุ – สามเณร  
- พิธีทางศาสนา, พิธีระลึกบูชาบูรพาจารย 

- พิธีมอบโล, เกียรติบัตรแกขาราชการครูและบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ 

- พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว“มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
      รชักาลท่ี 10 

   -พิธีภาคบาย   เวลา 13.00-17.00 น. 
   - กิจกรรมแขงขันกีฬา เชื่อมความสามัคคีกับทุกหนวยงานการศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต 
   -พิธีภาคคํ่า   เวลา 17.00 -21.00 น. 
   - กิจกรรมมอบรางวัล ทีมชนะเลิศ 
   - กิจกรรมจับรางวัล ของขวัญ 
   - กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ 
   4.2  กิจกรรมดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานวันครู 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการจัดเตรียมงาน 

29 ธันวาคม 2560 
 

22 ธันวาคม 2560 
 25 ธันวาคม 2560- 
11 มกราคม 2561 

ผอ.สพป.ภูเก็ต และคณะ 
 
นางฉลวย เสวกพันธุ 
นางฉลวย เสวกพันธุและคณะ 

4.. ดําเนินการจัดงาน 12 มกราคม 2561 
15 มกราคม  2561 

 
16 มกราคม 2561 

จัดสัปดาหวันครู ณ สพป.ภูเก็ต 
เตรียมความพรอมการจัดงาน ณ 
ศูนยประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
งานวันครู ณ ศูนยประชุม  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

5.รายงานสรุปผลการจัดงาน มกราคม –กุมภาพันธ2561 นางฉลวย เสวกพันธุ และคณะ 
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5.งบประมาณ จํานวน 158,350 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันสามรอยหาสิบบาทถวน)  ทุกรายการถัว
จายกันได  ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด  
คาใชจาย งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1.ประชุมเตรียมความพรอม  
   -เตรียมงานวันครู 60 คนx190 บาท 
2.คาใชจาย กิจกรรมสัปดาหวันครู 
3.กิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตร 
 - อาหารเชา+อาหารวาง เลี้ยงพระสงฆ 29 รูป        
   x 200 บาท 
4.กิจกรรมพิธีบูรพาจารยและยกยองเชิดชูเกียรติ 
-คาปจจัยถวายพระสงฆ 9 รูปx300+1,000 บาท 

  
11,400 

 
 
 

5,800 
 

3,400 

 
- 

 
11,400 

 
 

- 
5,800 

 
3,400 

รวมท้ังสิ้น  123,650 34,700 158,350 
 

6.การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เครื่องมือท่ีใช 

 1.รอยละ100 ของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวน
เก่ียวของ  
   กับการจัดการศึกษาในทุกหนวยงาน ท่ีเขารวมงาน 
2.รอยละของความพึงพอใจตอการจัดงานของขาราชการครู บุคลากรทางการ 
   ศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในทุกหนวยงาน 

การสังเกต 
 

-  แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      7.1. ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในทุก
หนวยงาน ไดเขารวมงานวันครู ประจําป 2561  ของจังหวัดภูเก็ตและเห็นความสําคัญ พรอมระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย  

   7.2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี และไดรับการยกยอง เชิดชเกียรติ 
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โครงการ           ศึกษาดูงานพระเมรุมาศ  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแหลงเรียนรู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําป 2561 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ  นายปราโมทย  รัตนมงคล,นางฉลวย เสวกพันธุ 
ระยะเวลา  ตุลาคม  2560 – ธันวาคม   2560 
งบประมาณ  240,950  บาท 
 

1.หลักการและเหตุผล 

หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทางรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหประชาชนไดเขาชมพระเมรุมาศทองสนามหลวง ระหวางวันท่ี 2-30 
พฤศจิกายน 2560 พระมหากษัตริยท่ีเปนหนึ่งเดียวในโลก ท่ีพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลาสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ลนเกลาลนกระหมอมซ่ึงเปนความทรงจําของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พิจารณาแลว เพ่ือใหทุกคนไดสํานึกในพระ 
มหากรุณาธิคุณ ครั้งหนึ่งในชีวิตท่ีไดเกิดมาในรัชกาลท่ี ๙ จึงไดจัดทําโครงการศึกษาดูงานเขาชมพระเมรุมาศ 
(26 ตุลาคม 2560)     หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ณ ทองสนามหลวง และแหลงเรียนรูอันเนื่องเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป 2561  ระหวาง
วันท่ี 15-19 พฤศจิกายน 2560  
2.วัตถุประสงค 

2.1.เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
เปนขาราชการท่ีดี ของพระองค 

2.2.เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ และความเสียสละ  
ท่ีพระองคทรงทําเพ่ือใหประชาชนของพระองคไดอยูดีกินดี ดูจากโครงการพระราชดําริตางๆ สามารถนํามา    
ปรับใชกับองคกร และการดํารงชีวิตใหอยูดีมีสุข ไมเปนหนี้ 
3.เปาหมาย       
           3.1 เชิงปริมาณ  
                     1.ผูบริหารการศึกษา                                                   จํานวน   2 ราย 

2.กลุมอํานวยการ      จํานวน   8 ราย 
  3.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  จํานวน  3 ราย 

4.กลุมบริหารงานบุคคล     จํานวน   9 ราย  
5.กลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย   จํานวน   7 ราย 
6.หนวยตรวจสอบภายใน     จํานวน   2 ราย  
7.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        จํานวน   6 ราย 
8.กลุมนโยบายและแผน     จํานวน   5 ราย  
9.วิทยากร      จํานวน  3 ราย 

   รวมทั้งสิ้น  จํานวน 45 ราย 
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       3.2 เชิงคุณภาพ 
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ และสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ ในการเปนขาราชการท่ีดี ของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิต” 
                     2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําแนวทางตามโครงการพระราชดําริ มา 
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงาน ตามท่ีพอสอน                         
4.วิธีดําเนินการ 
  1.สํารวจหาขอมูลความตองการเขารวมโครงการ เดือน  ตุลาคม  2560 
  2.เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ   เดือน   ตุลาคม 2560 
  3.ประชุมเตรียมความพรอม   วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
  4.ดําเนินการตามโครงการ ฯ   วันท่ี  15-19  พฤศจิกายน  2560 
  5.สรุปรายงานผล โครงการฯ   ธันวาคม  2560 
5.ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560 

-สถานท่ีดําเนินการ  ประกอบดวย  
1.สนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
2.ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หวัดจันทบุรี 
3.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
4.สวนนงนุช ไดรับการคัดเลือกในการจัดสวนดอกไมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง   

             เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
6.งบประมาณ  240,950  บาท  (สองแสนสี่หม่ืนเการอยหาสิบบาทถวน) ขอถัวจายทุกรายการ 
  1.คาจัดจางรถยนต 1 คัน 5 วันๆละ 13,000 บาท  เปนเงิน    65,000 บาท 

 2.คาท่ีพัก 4 คืน 23 หองๆละ 1,200 บาท  เปนเงิน เปนเงิน   110,400 บาท 
  3.คาเบี้ยเลี้ยง 45 คนๆละ 240 บาท 5 วัน  เปนเงิน         เปนเงิน    54,000 บาท 
  4.ของท่ีระลึก 2 ชิ้นๆละ 1,500 บาท   เปนเงิน      3,000 บาท 
  5.ประชุมเตรียมความพรอม  45 คนx190 บาท   เปนเงิน      8,550 บาท 
                  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 240,950 บาท (สองแสนสี่หม่ืนเการอยหาสิบบาทถวน) 
7.ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 
   - รอยละ100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร     
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิต” และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโครงการในพระราชดําริ 

   - คาเปาหมาย 43 ราย 

8.การติดตามประเมินผล   โดยการสังเกต 
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9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ภูเก็ต มีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนหาท่ีสุดมิได และเปนขาราชการท่ีดี 

2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ภูเก็ต จะนอมนําโครงการในพระราชดําริ ของพอหลวง มาเปนแนวทางในการ ปฏิบัติงาน  
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โครงการ ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และหนวยงานทางการศึกษาท่ีเปนเลิศ  
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายปราโมทย รัตนมงคล ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
   นางฉลวย  เสวกพันธุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2561- 30 สิงหาคม 2561 
งบประมาณ  316,180   บาท  
 

1.หลักการและเหตุผล   

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแหง ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา    ทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไดพัฒนาผูเรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุมสาระการเรียนรู การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษเรียนรวม เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางดานความรู ความสามารถ อยางเต็มศักยภาพ 
ท้ังดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป และงานอาชีพ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนแนวทางท่ีจะพัฒนา
ความรูไปสูสากลไดในอนาคต ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนยกยองเชิดชูเกียรติ เปนขวัญกําลังใจใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองท่ีสงผลใหการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา มีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง จึงไดจัดใหมีโครงการศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และ หนวยงานทางการศึกษา
ท่ีเปนเลิศ และแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดนําผลงานท่ีเกิดจาก
การจัดการศึกษามาเผยแพรสูสาธารณชน ใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู  อยางกวางขวาง 
 2.2 เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ ใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปฎิบัติหนาท่ี
ดวยความเสียสละ ทุมเท เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหยั่งยืนตอไป 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
    3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 46 ราย 
    3.1.2 บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  33 ราย 
 3.2 ดานคุณภาพ  
  ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษา 
ดูงานมาพัฒนางานในโรงเรียน และในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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4. กิจกรรมดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.สํารวจความตองการ 
2.ประชุมทีมบริหารเพ่ือปรึกษาหารือการจัดทําโครงการศึกษาดูงาน 
3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.ประชุมเตรียมความพรอม ผูเขารวมโครงการ ณ สพป.ภูเก็ต 
5.ประสาน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และโรงเรียนวัดทุงคอก 
(สุวรรณสาธุกิจ )สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ 
6.ดําเนินการโครงการ  
-ออกเดินทางถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต –สพป.
สุพรรณบุรี เขต 2 
-โรงเรียนวัดทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ ) 
-เดินทางกลับ ถึง สพป.ภูเก็ต 
-.สรุปผลโครงการ   

ธันวาคม 2560 
3 มกราคม 2561 
22 มกราคม 2561 
9 กุมภาพันธ 2560 
25 มกราคม 2561 
11กุมภาพันธ2561 
12กุมภาพันธ2561 
13กุมภาพันธ2561 
14 -15 กุมภาพันธ 
2561 
มีนาคม 2561 

ฉลวย  
เสวกพันธุ 
 
 

 

5.การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือท่ีใช 

 1.รอยละ100 ของผูบริหารสถานศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษา   มีความสุข 
 2.รอยละ 100  ของผูบริหารสถานศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษา   มีความพึง
พอใจ ตอโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ สามารถนําไปปรับใชในภาระงานของตนเองได 

การสังเกต 
 
 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ   จํานวน 316,180   บาท ขอถัวจายทุกรายการ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1.ประชุมเตรียมความพรอม 1วัน 78 คน   
    x190 บาท 
2.คาของท่ีระลึก 2 ชิ้นๆละ1,500 บาท 
3.คาเบี้ยเลี้ยง 78 คนๆละ 240 บาท   
  จํานวน 3 วัน 
4.คาเหมารถทัวร จํานวน 5 วัน 
  วันละ 14,500 บาท x2 คัน 
5.คาท่ีพัก คืนละ 1,200 บาท 2 คืน  
  คืนวันท่ี 12ก.พ.61=1200x40 หอง   
  คืนวันท่ี 13ก.พ.61=1200x41 หอง 

 
 
 

 

 
14,820 

 
56,160 

 
- 

48,000 
49,200 

 

                 - 
3,000 

- 

145,000 
 

- 
- 
 

 
14,820 

3,000 
56,160 

145,000 

48,000 
49,200 
 
 

รวมท้ังส้ิน  168,180 148,000 316,180 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 -ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําประสบการณ ในการไปศึกษาดูงาน 
ในครั้งนี้ ไดนําไปพัฒนางานดานการเรียนการสอน และการปฎิบัติงานในหนาท่ี ใหมีประสิทธิภาพ อยางยั่งยืน
ตอไป 

 -ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจรวมกันในการเขารวมกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ และหนวยงานทางการศึกษาท่ีเปนเลิศ แหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรสามารถนํามาพัฒนางาน แลกเปลี่ยนประสบการณ ไดอยางหลากหลาย 
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โครงการ พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการ PLC 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายปราโมทย รัตนมงคล ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและ 
   นางฉลวย  เสวกพันธุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2650 -30 กันยายน 2561 
งบประมาณ  175,450 บาท    
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของกระทรวงศึกษาธิการไปสูเปาหมายท่ีกําหนด 
ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ท่ีปฏิบัติงานในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต เปนผูมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปสูเปาหมาย หากบุคคล
เหลานี้มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานก็จะสงผลตอคุณภาพการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1.เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ดวยกระบวนการ PLC      

2.2.เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จ และ  
สรางแรงจูงใจใหกับ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยกระบวนการ PLC 
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

3.1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
     การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต ประกอบดวย 

      -ครูโรงเรียนบานทาเรือและผูบริหารกลุมเครือขาย  จํานวน  18   คน 
  -ครูโรงเรียนถลางพระนางสรางและผูบริหารกลุมเครือขาย จํานวน   65   คน 
  -ครูโรงเรียนบานคอเอนและผูบริหารกลุมเครือขาย  จํานวน   21   คน 
  -ครูโรงเรียนบานปาคลอกและผูบริหารกลุมเครือขาย  จํานวน   22   คน 
  -ครูโรงเรียนบานสะปา”มงคลวิทยา”และผูบริหารกลุมเครือจายจํานวน 36   คน 
  -ครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร และผูบริหารกลุมเครือขาย จํานวน  40   คน 
  -ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงกและผูบริหารกลุมเครือขาย จํานวน   33   คน 

          -เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ        จํานวน     5   คน
        รวมท้ังสิ้น จํานวน  240   คน   
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       เชิงคุณภาพ 
 3.2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยกระบวนการ  PLC 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห ขอมูล ดําเนินงานโครงการ ม.ค.61 - ส.ค.61 ฉลวย 
2. แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการประชุมจัดกิจกรรม มี.ค.61.-พ.ค.61 ฉลวย 
3. ดําเนินการติดตาม/นิเทศ พ.ค.-มิ.ย.61 ฉลวยและคณะ 
4 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ส.ค.-ก.ย.61 ฉลวย 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วันท่ี...- เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ถึง วันท่ี..30 เดือน สิงหาคม..พ.ศ.2561 
 สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียน และ โรงแรม  

 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  175,450   บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหาพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) ขอถัวจายทุกรายการ   

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1.ประชุมเตรียมความพรอม 
    -คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน 
     จํานวน 10 คนๆละ 155 บาท 

  
 

1,550 

 
 

- 

 
 

1,550 
2. กิจกรรม จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขาย  7 เครือขาย ตอยอด   
1.เครือขายเทพกระษัตรี ร.ร.ถลางพระนาง
สราง 
2.เครือขายศรีสุนทร ร.ร.บานทาเรือ 
3.เครือขายภักดีภูธร ร.ร.บานคอเอน 
4.เครือขายปาคลอก ร.ร.บานปาคลอก 
5.เครือขายเกาะแกว-รัษฎา ร.ร.บานสะปาฯ 
6.เครือขายวิชิตสงคราม ร.ร.วัดเทพนิมิตร 
7.เครือขายกะทู ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก 

 20,000 
10,000 

5,000 
5,000 

18,000 
5,000 
2,500 

5,000 
15,000 
15,000 
20,000 

7,000 
20,000 
22,500 

25,000 
25,000 
20,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 

3.ติดตามกิจกรรมกลุมเครือขาย  
   จํานวน 5 คนx120 บาทx4วัน 
5.สรุป รายงานผล 

  
2,400 

 

 
- 

1,500 

 
2,400 
1,500 

รวมท้ังสิ้น  69,450 106,000 175,450 
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7.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
-รอยละ 90 ของ ครู ผูบริหารสถานศึกษา  
ท่ีเขารับการพัฒนาสมรรถนะ  ดวยกระบวนการ PLC  ไดรับ
ความรูความเขาใจ เพ่ิมศักยภาพในการในการฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สังเกต ,แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

-ครู ผูบริหารสถานศึกษา ไดพัฒนางานในหนาท่ี ท่ีไดรับ
มอบหมาย เห็นเปนเชิงประจักษ  เปนระบบ มากข้ึน 

ชิ้นงาน ผลงาน 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครู ผูบริหารสถานศึกษา  มีความรู ความเขาใจ เห็นปญหามากข้ึน และรูจักแกปญหาดวย 

กระบวนการ PLC 
2.ครู ผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําความรู ท่ีไดรับการแกไขจากกระบวนการ PLC มาปรับใช  

อยางเปนระบบ และถูกข้ันตอน 
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โครงการ เสริมสรางสมรรถนะใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉลวย  เสวกพันธุ  
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2650 -31 มกราคม 2561 
งบประมาณ  33,800 บาท    
 
1.หลักการและเหตุผล 
 

การจัดระเบียบสังคมของประเทศ ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือให 
สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลักพ้ืนฐานในการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี หรือท่ีเรียกวา “หลักธรรมาภิบาล” (GOOD GOVERNANCE) ซ่ึงประกอบดวย 6 หลัก คือ  
1) หลักนิติธรรม (The Rule of law) 2) หลักคุณธรรม(Morality) 3)หลักความโปรงใส (Accountability)  
4)หลักการมีสวนรวม (Particpation) 5) หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) และ 6)หลักความคุมคา  
(Cost- effectiveness or Economy) 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางสมรรถนะ
ใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตข้ึน  เพ่ือสรางจิตสํานึก   ความปรองดอง 
ความรักสามัคคี ข้ึนในหนวยงาน เพ่ือใหทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
 

2. วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม มีความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในหนวยงาน 
  2.เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปนหนวยงานท่ีเขมแข็ง 
3.เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.ผูบริหารการศึกษา     จํานวน  3 ราย 
  2.กลุมอํานวยการ     จํานวน 12 ราย 
  3.กลุมบริหารงานบุคคล     จํานวน 12 ราย 
  4.กลุมนโยบายและแผน     จํานวน   8 ราย 
  5.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    จํานวน   8 ราย 

6.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน   5 ราย 
  7.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   จํานวน 10 ราย 

8.หนวยตรวจสอบภายใน     จํานวน   2 ราย 
รวมจํานวนท้ังสิ้น  จํานวน    60  ราย  

 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทุกคนมีความรัก ความสามัคคี โดยใชหลัก
“หลักธรรมาภิบาล” 
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4.กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลบุคลากร ธันวาคม 2560 ฉลวย 
2 แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการ  ธันวาคม 2560 ฉลวย 
3 ประชุมเตรียมความพรอม 22 ธันวาคม 2560 ฉลวย 
4. ดําเนินการตามโครงการ 27 ธันวาคม 2560 ฉลวย 

 

5.ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วันท่ี  27  ธันวาคม  2560 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

6.งบประมาณ จํานวน 33,800 บาท ขอถัวจายทุกรายการ 

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

กิจกรรม เสริมสรางความสุขใหบุคลากรในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 
1.1 ประชุมเตรียมการ 

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร   
 กลางวัน 60 คนx190 บาท 

1.2 กิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตร 
-อาหารเลี้ยงพระสงฆ จํานวน 9รูปX 200 บาท 
-คาปจจัยถวายพระสงฆจํานวน 9รูปX 500 บาท 

  -คาเครื่องไทยทาน จํานวน 9 ชุดx 300 บาท 

  
 
 
 

11,400 
- 

1,800 
4,500 
2,700 

  
 
 
 

11,400 
- 

1,800 
4,500 
2,700 

1.3 กิจกรรมแขงขันกีฬา 
    -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  

จํานวน 60 คนx190 บาท 
1.4 วัสด ุ
1.6 สรุป รายงานผล 

 
 

 
11,400 

 

 
 
 

2,000 

 
11,400 

 
2,000 

รวมท้ังสิ้น  31,800 2,000 33,800 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
-รอยละ 100 บุคลากรในสํานักงานฯมีความรู ความรัก สามัคคี    
 ในองคกรมากข้ึน 
-สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีความเขมแข็ง  
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

แบบประเมิน แบบประมาณ 
 

7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. บุคลากร มีความรับผิดชอบและมีขวัญกําลังใจในการปฎิบัติงาน 
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีความเขมแข็ง 
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โครงการ  โรงเรียนคูพัฒนาสูความเปนเลิศ (Benchmarking school and Best Practices) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายภาณุพงศ  สุขอภิรมย 
                                นางอรมน  ไกรเทพ 
                                นางฉลวย  เสวกพันธุ 
                                นางอรสา  อุราพรรณอนันต 
                                นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
                                นางเสริมศรี  พรหมตรัง    
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน  -  30 กันยายน  2561 
งบประมาณ   348,940 บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
            ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดเห็นชอบใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
งบประจําป    2561  โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)ในดานการจัด
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหมี 6 ยุทธศาสตร และจุดเนนข้ึนเพ่ือองคกร  
หนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบ เปาหมายการวางแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ปงบประมาณ 2561  ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
                    การแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ใหความสําคัญตอการ  สงเสริม สนับสนุนและรวมมือ 

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุงผลสัมฤทธิ์สถานศึกษาในสังกัด   มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการ
และประสบผลสําเร็จ    ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพและสอดคลองตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 6 ดาน    อยางเขมขน แตดวยขอจํากัดท่ีมักพบเห็นท่ัวไปคือ  “องคกรใด องคกรหนึ่ง
นั้นไมไดมีความเกงกาจไดครบทุกเรื่อง   องคกรหนึ่งอาจมีความเกงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น” ดังนั้นการจัด
โอกาสใหองคกรหรือหนวยงานในสังกัด     ไดศึกษาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศกับองคกรหนวยงานอ่ืน จาก
ประสบการณตรงท่ีตกผลึกแลวนอกจากจะเปนการขยายประสบการณแกผูปฏิบัติแลว  ยังชวยประหยัดท้ังเวลา 
และทรัพยากรท่ีจะตองนํามาทุมเทชวยใน     กระบวนการพัฒนาไปพรอมดวย    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต   จึงใหความสนใจตอการนํากระบวนการ Bench Marking มาเปนกลไกสรางประสบการณ
และเพ่ิมประสิทธิภาพใหสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษา ไดมีประสบการณไดแนวคิดและแบบอยางวิธีปฏิบัติ 
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ท่ีดีจากสถานศึกษาคูพัฒนา   สามารถนําไปเปนแบบปฏิบัติ   ประยุกตใชในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา
ของตนเองใหบังเกิดความสําเร็จท้ังดานผลผลิต   ผลลัพธ   ผลกระทบท่ีสอดคลองตาม 6 ยุทธศาสตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงาน
เดน ป 2561 ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินชีวิต การพัฒนาความคิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ซ่ึงกันและกัน  
          ท้ังนี้โดยไดจัดทําเปนโครงการ “โรงเรียนคูพัฒนาสูความเปนเลิศ (Benchmarking school and Best 
Practices)” ข้ึนดําเนินการในปงบประมาณ 2561 นี้ 
 

2. วัตถุประสงค     
           1) เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาไดสอดคลอง 6 
ยุทธศาสตร สพฐ. ท่ีมีแนวโนมสูความเปนเลิศ 
 2) เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศระหวางสถานศึกษาในบริบทท่ีแตกตางกัน 
 3) เพ่ือจัดทําบันทึกขอตกลงการเทียบเคียงและรวมมือชวยเหลือพัฒนาระหวางโรงเรียนคูพัฒนา    
ตาม  6  ยุทธศาสตร สพฐ.  
 4)  ศึกษาดูงานสถานศึกษาคูพัฒนา 
 5) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือระหวางเครือขายสถานศึกษาสูพัฒนา  
 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1) เชิงปริมาณ 
  3.1.1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, ผูอํานวยการกลุมและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จํานวน 13 คน 
  3.1.2) ผูอํานวยการโรงเรียนและรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45 คน 
  3.1.3) ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเดน ป 2561 จํานวน 36 คน  
 3.2) เชิงคุณภาพ 
  3.2.1) ผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรู มีประสบการณจากการศึกษาดูงานมาปรับใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 
  3.2.2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเดนป 2561 มีการพัฒนา
ความคิดและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  มาปรับใชในการดําเนินชีวิต 
4.   วิธีดําเนินการ 
 1) รับสมัครสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมุงผลใหสอดคลอง 
ตาม 6 ยุทธศาสตร สพฐ. 
 2) คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติทีเปนเลิศ สอดคลองตาม 6 ยุทธศาสตร สพฐ. 
 3) จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศระหวาง 6 สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ,เขต 2 ,เขต 3 ,เขต 4 ,เขต 5 
 4) บันทึกขอตงลงความรวมมือเปนสถานศึกษาสูพัฒนาตาม 6 ยุทธศาสตร สพฐ. 
 5) ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจริง 
 6) ประชุมสะทอนประสบการณ ถอดบทเรียน 
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 7) นําบทเรียนสูการขยายแนวปฏิบัติในสถานศึกษาจริง 
 8) นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
 9) รวบรวมผลการปฏิบัติจัดทํารายงานนําเสนอระดับนโยบาย  
 

5.   งบประมาณ 
                รายละเอียดงบประมาณ จํานวน 348,940บาท (ขอถัวจายทุกรายการเทาท่ีจายจริง) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน 
งบประมาณ 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

รวมเงิน 

1 
ประชุมเตรียมความพรอม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  จํานวน  94 คน คนละ 155 บาท 
(94X155)  

 14,570  14,570 

2 

คาพาหนะในการเดินทางไปกลับ 
จํานวน   19  คน 15  คน คนละ 4,150 บาท 
(4,150 X 15) , 4 คน คนละ 5,300 บาท  
(5,300 x 4) และ 2 คน คนละ 5,350 บาท  
(5,350  x 2 ) 

 94,150  94,150 

3 
คาท่ีพัก จํานวน 49 หอง หองละ 1,200 บาท 
(49X1,200x2) 94 คน 

 117,600  117,600 

4 
คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 94 คน คนละ 240 บาทตอ
วัน จํานวน 2 วัน (240X2) 

 45,120  45,120 

5 
คาของท่ีระลึกใหสําหรับขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเดน จํานวน 36 
ชิ้น ราคา 1,500 บาท ตอชิ้น (35X1,500) 

 52,500  52,500 

6. 
คาจางเหมารถในการศึกษาดูพ้ืนท่ีจริง จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน  2  คัน คนละ 12,500 บาท 

 25,000  25,000 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน  348,940  348,940 
 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ชวงเวลา 
1 รับสมัครสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด

การศึกษาท่ีมุงผลใหสอดคลองตาม 6 ยุทธศาสตร สพฐ. 
30 พฤษภาคม -15 
มิถุนายน 2561 

2 ประชุมเตรียมความพรอม 1-15 กรกฏาคม 2561 
3 คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติทีเปนเลิศ สอดคลองตาม 6 ยุทธศาสตร 

สพฐ. 
16-20 กรกฎาคม 2561 
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ที ่ กิจกรรม ชวงเวลา 
4 จัดการประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนประสบการณและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ระหวาง 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1,เขต 2, เขต 3 ,เขต 4 และเขต 5 

8-10 สิงหาคม 2561 

5 บันทึกขอตกลงความรวมมือเปนสถานศึกษาสูพัฒนาตาม 6 ยุทธศาสตร 
สพฐ. 

8-10 สิงหาคม 2561 

6 ศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง 8-10 สิงหาคม 2561 
7 ประชุมสะทอนประสบการณ ถอดบทเรียน 8-10 สิงหาคม  2561 
8 นําบทเรียนสูการขยายแนวปฏิบัติในสถานศึกษาจริง ส.ค.-ก.ย. 2561 
9 นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือการปฏิบัติในสถานศึกษา ส.ค-ก.ย. 2561 

10 รวบรวมผลการปฏิบัติจัดทํารายงานนําเสนอระดับนโยบาย ก.ย. 2561 
 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) บุคลากรไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง มีศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช 
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความรู ความเขาใจในเทคนิควิธีการของการบริการท่ีดี และสามารถนําไปความรูไป
ปรับปรุงในการใหบริการแกบุคลากรในสังกัดไดเปนอยางดี  
 3) บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและใหบริการใหท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4) บุคลากรทางการศึกษาไดเพ่ิมพูนประสบการณจากการศึกษาดูงานมาปรับใช ประโยชนในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน  
 5) มีความรักสามัคคีในหมูคณะ อันจะสงผลตอการพัฒนาองคกรสูความเปนหนึ่งได  
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ยุทธศาสตร์ท ี ่๔ 
 

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศกึษาและการเรยีนรู้อย่างมคุีณภาพ 
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โครงการ  เปดโลกสัมมาชีพ “คนตงหอ” สูไทยแลนด 4.0               
ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางเบญจมาศ  กาชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม  2561 – ตุลาคม 2561 
งบประมาณ  54,500  บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปน 

สวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอ่ืน รูจักพ่ึงตนเอง มีทักษะแสวงหาความรูและขอมูลสารสนเทศนํามาใชในการวางแผนการเรียน  
การประกอบอาชีพ  การดําเนินชีวิตและสังคม  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ซ่ึงการใหบริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนว 
กําหนดใหครูทุกคนตองทําหนาท่ีแนะแนว ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษา การพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและ
การมีงานทํา การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ อันไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรผูรับผิดชอบงาน
แนะแนว ใหมีความรู  ความเขาใจในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร 
และการพัฒนารูปแบบปฏิบัติงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ เปนภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการ 

มติคณะรัฐมนตรีดานการแนะแนว เม่ือวันท่ี  29 ธันวาคม 2558 ใหดําเนินการใหนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนตองไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอน
สําเร็จ การศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถวนทุกข้ันตอน และกําหนดเปนเปาหมายและตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาดวย ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และสรางความเขมแข็งดาน
งานแนะแนวในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงจัดทําโครงการเปดโลก
สัมมาชีพ “คนตงหอ” สูไทยแลนด 4.0               
 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือใหนักเรียนไดรับการแนะแนวการศึกษาดานอาชีพ สําหรับใชเปนแนวทางในการเลือก

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีโลกทัศนดานอาชีพท่ีกวางไกล สามารถพัฒนาตนเองใหมีความพรอมกอน

เขาสูตลาดแรงงาน 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูแนะแนว/ครูท่ีรับผิดชอบงานแนะแนวใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถแนะ

แนวการศึกษาและอาชีพตามกระบวนการแนะแนวครบทุกข้ันตอนได 
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3. เปาหมายการดําเนินงาน 
3.1  เชิงปริมาณ 

    - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ไดรับการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
    - ครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาทุกแหง ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพตาม
กระบวนการแนะแนวได 

3.2  เชิงคุณภาพ 
                       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนสามารถเลือก
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดตรงตามความรู ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
    - โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือเตรียมผูเรียนกอน
เขาสูตลาดแรงงาน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน             

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 เปดโลกสัมมาชีพ “คนตงหอ” สูไทยแลนด 4.0               ม.ค. – ก.พ. 2561 นางพัทธนันท ตันติสิทธิพร 

นางเบญจมาศ กาชัย 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบงาน

แนะแนว 
ก.ค. 2561 

3 สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย. 2561 

5.  งบประมาณ งบดําเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน  54,500  บาท  ทุกรายการถัวจายกันได   ซ่ึง
มีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 เปดโลกสัมมาชีพ “คนตงหอ” สูไทยแลนด 4.0 
-จัดมหกรรม เปดโลกสัมมาชีพ “คนตงหอ” สูไทยแลนด4.0 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x700 คนx1
ม้ือ)  

  
 
 

24,500 

 
 
 
 

 
 
 

24,500 
2 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบ
งานแนะแนว 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม60คนX35บาทX4 ม้ือ     
คาอาหารกลางวัน 60 คน  X 120 บาท  X  2 ม้ือ   
คาตอบแทนวิทยากร 3 ชม. X 1,200 บาท X 2 คน  

 
 
 
 

7,200 

 
 

8,400 
14,400 

 
 
 
 

 
 

8,400 
14,400 

7,200 
 รวมท้ังส้ิน 7,200 47,300  54,500 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ไดรับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

2. รอยละ 90 ของครูแนะแนว/ครูท่ีรับผิดชอบงาน
แนะแนวสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพเพ่ือเตรียมผูเรียนกอนเขาสูตลาดแรงงานได 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน/แบบรายงาน 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือเตรียมผูเรียนกอนเขาสู 

ตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนไดรูจักตน รักงานและมีความพรอมในการมองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตอ 
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โครงการ      เพ่ิมโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 4   ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางเบญจมาศ  กาชัย    
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 
งบประมาณ   18,000  บาท  (งบประมาณ สพฐ.จัดสรร) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กําหนดวา “บุคคลยอม     

มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย...” มาตรา 17 กําหนดวา “ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ด
เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหกเวนแตสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับ...” 
มาตรา 11 กําหนดวา “บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนา ท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแลไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ...” ประกอบกับมีพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545  กําหนดใหผูปกครองสงเด็ก ซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดจนถึงอายุยางเขาปท่ีสิบหกเขาเรียน
ในสถานศึกษา เวนแตเด็กจะสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาภาคบัง คับ  จึงมี
ความสําคัญยิ่งตอการวางรากฐานชีวิตของบุคคลใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คู
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

  การจัดการศึกษาภาคบังคับเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนภารกิจหนาท่ี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะตองจัดและสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 เพ่ือเปนการสง เสริมสนับสนุนใหเด็กในวัยการศึกษา
ภาคบังคับ ท้ังเด็กท่ัวไป ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดเขาเรียน   และเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
9  ป   หรือในระดับท่ีสูงกวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงไดจัดโครงการเพ่ิมโอกาสและ
สรางความเสมอภาคทางการศึกษา ข้ึน   
 

2. วัตถุประสงค  
      2.1  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนและเรียน
ตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  
      2.2  เพ่ือสงเสริมใหเด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2.3  เพ่ือจัดระบบการติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับและเด็กออกกลางคันได 
เขาเรียน 
      2.4  เพ่ือจัดระบบการปองกันและแกไขปญหาเด็กขาดโอกาสเขารับการศึกษา เด็กออกกลางคัน 
และเด็กท่ีมีแนวโนมออกกลางคันในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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3. เปาหมายการดําเนินงาน 

     3.1  เชิงปริมาณ   
        3.1.1  เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนครบทุกคน 
        3.1.2  เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญ
และสายอาชีพ รอยละ 95 
   3.1.3  ลดอัตราการออกกลางคันใหเหลือไมเกินรอยละ 0.3 

     3.2  เชิงคุณภาพ 
                      ประชากรวยัเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและตรงตามศักยภาพ 
 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

การรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 และการจัดระบบ
ติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษา ภาคบังคับได
เขาเรียน 
1.1  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน   
1.2  ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยประสาน 
การรับนักเรียน 
1.3  ประชุมครูผูรับผิดชอบการรับนักเรียนและ 
เกณฑเด็กเขาเรียน 
 1.4  จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับนักเรียน และ
กรณีไมมีท่ีเรียน (ปายไวนิล, แผนพับ) 
1.5  การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในขอ
ขอมูลเด็กมีอายุ 3-5 ป ตาม ทร.14  
1.6 การจัดทําขอมูลเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ป และมีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตาม ทร.14  
1.7 ติดตาม/การใหความชวยเหลือการรับนักเรียน  
ปการศึกษา 2561 
1.8 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน  

 
 
 

ม.ค. 2561 
ก.พ. – เม.ย. 2561 

 
ก.พ – พ.ค. 2561 

 
ก.พ. – พ.ค. 2561 

 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

 
ก.พ. – พ.ค. 2561 

 

เม.ย. – มิ.ย. 2561 

 
 
 
นางเบญจมาศ  กาชัย 
นางเบญจมาศ  กาชัย 
 
นางเบญจมาศ กาชัย 
 
นางเบญจมาศ กาชัย 
 
นางเบญจมาศ กาชัย 
 
นางเบญจมาศ กาชัย 
 
นางเบญจมาศ กาชัย 
 
นางเบญจมาศ กาชัย 
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5.  งบประมาณ  งบดําเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน   18,000 บาท ทุกรายการถั่วจายกันได  
ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสดุ 

1 การรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 และการ
จัดระบบติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษา 
ภาคบังคับไดเขาเรียน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน   
-คาอาหารวาง (15  คน X 35 บาท X 1 ครั้ง ) 

 
 
 
 

525 

   

1 1.2  ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยประสาน 
การรับนักเรียน 
1.3  ประชุมครูผูรับผิดชอบการรับนักเรียนและ 
เกณฑเด็กเขาเรียน 
-คาอาหารวาง  (58 คน X 155 บาท) 
1.4  จัดทําส่ือประชาสัมพันธการรับนักเรียน และ
กรณีไมมีท่ีเรียน (ปายไวนิล, แผนพับ) 
1.5  การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในขอ
ขอมูลเด็กมีอายุ 3-5 ป ตาม ทร.14  
-คาเบ้ียเล้ียง (3 คน X 120 บาท X 2 วัน) 
1.6 การจัดทําขอมูลเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ป และมีอายุ    
ถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตาม ทร.14  
-คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(5 คน X 420 บาท X 2 วัน) 
1.7 ติดตาม/การใหความชวยเหลือการรับนักเรียน     
ปการศึกษา 2561 
-คาเบ้ียเล้ียง (10 คน X 120 บาท X 3 วัน) 
1.8 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

2,030 
 
 
 
 

720 
 
 
 

4,200 
 
 

3,600 

  
 
 
 
 

6,925 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม 11,075  6,925  

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วดัความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
1. รอยละของเด็กท่ีมีอายุ 3-5 และเด็กมีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน             
2. รอยละของเด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับเรียนตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสามัญและสาย
อาชีพ                      

- โดยวิธีการ สังเกต สัมภาษณ 
สอบถาม 
- แหลงท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล  
คือ ผูเขารับการอบรม 

แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 เด็กท่ีเกิดป พ.ศ. 2551 – 2554  ไดเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนครบทุกคน 

7.2 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนครบทุกคน 
7.3 อัตราการเรียนตอเพิ่มขึ้น 
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โครงการ                 การจัดการศึกษาทางเลือก...สูการเรียนรูอยางอิสระและมีความสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร   
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
งบประมาณ  ๗๑,๖๐๐  บาท 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ทางเลือก และกําหนดไวในมาตรา ๔๙  ๕๐ และ ๘๐  มาตรา ๔๙ กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๑๒ 
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.
๒๕๔๗  กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย การ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๕  

ปจจุบัน ผูปกครองบางสวนในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจท่ีจะจัดการศึกษาดวยตนเอง โดยไม
อาศัยการศึกษาในระบบ และมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาของแตละครอบครัวแตกตางกันไปตาม
เปาหมายในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวในการจัดการศึกษาของผูปกครองหรือครอบครัว
สอดคลองกับ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข และรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  แผนการจัดการเรียนรูท่ีมีความแตกตางตามศักยภาพและบริบทของผูเรียนเปนหลัก 
ตามหลักเกณฑการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุมเปาหมายประสบการณ
เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๓  

การรวมตัวของกลุมผูปกครอง กลุมบานเรียนหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภูเก็ต และ
ศูนยการเรียน เพ่ือทํากิจกรรมรวมกันและเผยแพรสิ่งท่ีเรียนรูและกิจกรรมท่ีทางเครือขายบานเรียนไดจัดข้ึน 
เพ่ือไดประจักษแกผูสนใจและบุคคลภายนอกใหไดทราบ ผูท่ีไมไดเขาถึงไดเขาถึง ไวเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาทางเลือก  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตจึงไดจัดทําโครงการการจัดการศึกษาทางเลือก...สูการเรียนรูอยางอิสระและมีความสุขข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือแสดงผลงานของผูเรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
๒. เพ่ือเปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดยคณะกรรมการประเมิน 
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๓. เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนและสังคมไดมีความรู และความเขาใจในการดําเนินการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวมากยิ่งข้ึน และเพ่ือเผยแพรการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบตางๆ 
๔. เพ่ือเปนการสานสัมพันธระหวางผูจัดการศึกษา ศูนยการเรียน ผูเรียน อยางเหมาะสมและท่ัวถึง    

ในการพัฒนาการศึกษา  

๓. เปาหมาย 
    ๓.๑ ดานปริมาณ 

  ๑. ประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแผนการจัดการศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และศูนยการเรียน พรอมท้ังออกเยี่ยมบานครอบครัว จํานวน ๒๐ คน ๔ ครั้ง 

  ๒. จัดแสดงผลงานของผูเรียน (Open House) เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน 
๒ วัน 

    ๓.๒ ดานคุณภาพ 
             ๑. ผูเรียนแสดงผลงานและความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมบานเรียน ชุมชน และ 
สังคม  

   ๒. สรางความสัมพันธระหวางกลุมเครือขายบานเรียนในจังหวัดภูเก็ต 

๔. กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลาการ 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแผนการจัด
การศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน   
  

ตุลาคม ๒๕๖๐ –  
กันยายน ๒๕๖๑ 

นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

๒ ออกเยี่ยมบานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
และศูนยการเรียน 
 

ตุลาคม ๒๕๖๐ –  
กันยายน ๒๕๖๑ 

นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

๓ จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวที
ของผูเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ
การเสนวนาทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกลุมบานเรียนจังหวัดภูเก็ต 
คณะทํางาน เจาหนาท่ี และผูสนใจ 
 

๔ – ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑   

นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 

๔ สรุปรายงานผลการดําเนินการ กันยายน ๒๕๖๑ นางพัทธนันท  ตันติสิทธิพร 
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๕. งบประมาณ  งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  จํานวน  ๗๑,๖๐๐  บาท ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
    ซ่ึงมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คาวัสด ุ

๑. ประชุมคณะทาํงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษา 
และผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนจํานวน ๔ คร้ัง 
คณะทํางาน จาํนวน ๒๐ คน x ๔ คร้ัง x ๑๙๐ บาท    

 
 
  

๑๕,๒๐๐  
 
  

๑๕,๒๐๐ 
  

๒. ออกเยี่ยมบานผูขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว       
    - คาเบี้ยเลี้ยง (๑๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ วัน)   

๒,๔๐๐   ๒,๔๐๐ 

๓. จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การแสดงบนเวทีของ
ผูเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว และการเสนวนาทาง
วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมบานเรียน
จังหวัดภูเก็ต คณะทํางาน เจาหนาที่ และผูสนใจ   

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม อาหารกลางวนั     
  จํานวน ๒ วัน x ๑๐๐ คน x ๑๙๐ บาท 
- คาตอบแทนวทิยากร ๕ ชม. x ๖๐๐ บาท x ๔ คน 
- คาวัสดุการจัดนิทรรศการ 

๑๒,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ 
 
  
 

๔,๐๐๐  ๕๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
  

๔. สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน        
รวม ๑๔,๔๐๐ ๕๓,๒๐๐ ๔,๐๐๐ ๗๑,๖๐๐ 

 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน ผานการประเมินผลการเรียนรู 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ผูเรียนไดแสดงผลงานในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินได
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง 

๒. เปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ และประเมินผลงานการเรียนรูของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
จังหวัดภูเก็ต 

๓. ประสาน และเผยแพรการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบตางๆ เปดโอกาสใหชุมชนและสังคมไดมี
ความรู และความเขาใจในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากยิ่งข้ึน 

๔. ผูจัดการศึกษา ศูนยการเรียน ผูเรียน มีความสัมพันธอยางเหมาะสมและท่ัวถึงในการพัฒนา
การศึกษา  
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โครงการ  เสริมสรางความเขมแข็งระบบการคุมครองและดูแลชวยเหลอืนักเรียน   
ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุจิตรา   วงศทวีพิทยากุล 
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561 
งบประมาณ  102,000  บาท 
 
 
 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางประสบผลสําเร็จ โดยมุงท่ีจะพัฒนานักเรียนทุกระดับใหมี
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเจตนารมณและความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สอดคลองกับมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  จึงไดกําหนดใหปการศึกษา 2559 – 2560  เปนปแหง
การรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน   

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจําเปนตองพัฒนาและเรงรัดการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล  และเพ่ือปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดกับนักเรียนในดานตาง ๆ   จึงจัดทํา
โครงการพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด พัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหไดมาตรฐาน 
     2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูท่ีรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความรูความเขาใจใน

การดูแลชวยเหลือและเสริมสรางทักษะชีวิตแกนักเรียน 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
   3.1  เชิงปริมาณ 

- ประเมินโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลชวยเหลือและเสริมสรางทักษะชีวิตแกนักเรียน ใหแกผูบริหาร 
และครูผูรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 110 คน 2 วัน 
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               3.2  เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องและไดมาตรฐาน 

- นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนคนสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา  ความรู  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  

ท่ี 
กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 

ประเมินโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 2561 

น.ส.สุจิตรา วงศทวีพิทยากุล 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความเขมแข็งระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

มิ.ย. 2561 
น.ส.สุจิตรา วงศทวีพิทยากุล 

3 สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย. 2561 น.ส.สุจิตรา วงศทวีพิทยากุล 

5.  งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  จํานวน  96,000 บาท   ทุกรายการถัวจายกันได               
ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสดุ 

1 ประเมินโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- เกียรติบัตรพรอมกรอบ จํานวน 12  รางวัล 
- เงินรางวัลสําหรับโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือก 
จํานวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท  
- เอกสารรายงานผลการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของ สพป.ภูเก็ต 
- คาจัดทํา  VTR  ผลการดําเนินงานระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน สพป.ภูเก็ต 

 
 
 

15,000 

  
 

3,600 
 
 

10,000 
 
  5,000 

33,600 
 
 
 
 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความเขมแข็งระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 110 คน x 35 บาท 
x  4 ม้ือ 
- คาอาหารกลางวัน 110 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ 
- คาพาหนะ 2,000 บาท x 3 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 

15,400 
 

26,400 
6,000 

 
 
 
 
 
 

68,400 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสดุ 

 

- คาท่ีพัก 600 บาท x 3 คน x 2 วัน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 10 ชม. 

- คาวัสดุ 

 
12,000 

3,600 
 

 
 

5,000 

 

 สรุปประเมินผลและจัดทํารายงาน     

 รวม 27,000 51,400 23,600 102,000 
3 กิจกรรมเฝาระวังปญหาเยาวชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ  32,000  บาท 

ใชงบของพัฒนาจังหวัด 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. โรงเรียนทุกแหงสามารถพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไดมาตรฐาน 

ติดตาม ประเมินผล แบบประเมิน 

2. รอยละ 80 ของครูท่ีรับผิดชอบระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการดูแลชวยเหลือและเสริมสราง
ทักษะชีวิตแกนักเรียน 

ติดตาม ประเมินผล แบบประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน 
 7.2 นักเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริมเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 

จัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ  การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษสิ่งแวดลมสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางเบญจมาศ  กาชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ กันยายน 2560 – ตุลาคม 2561 
งบประมาณ  88,550  บาท 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดทุกป     เปนผล
เนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ แมในระยะ 10 ป ท่ีผานมาไดเริ่มมีการปรับทัศนคติ
เก่ียวกับขยะมูลฝอย โดยมองวาขยะมูลฝอยสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได ซ่ึงถือเปนทรัพยสิน (Assets) 
ท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาและรายไดใหกับประชาชน รวมท้ังลดตนทุนการผลิตไดอีกทางหนึ่งดวย แตประชาชนยัง
ขาดองคความรูและจิตสํานึกเก่ียวกับปญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จึงไมให
ความสําคัญท่ีจะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางหรือแหลงกําเนิด  

การดําเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแบงการดําเนินงานออกเปน 
๓ ระยะ ไดแก ระยะตนทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการสงเสริมการคัดแยกขยะท่ีตนทางบน
พ้ืนฐานแนวคิด ๓ Rs เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยอันตราย โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการ
คัดแยกและนําขยะมูลฝอยและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชน และเพ่ือเพ่ิมมูลคาท่ีตนทาง ใสวนของระยะ
กลางทาง คือ การจัดทําระบบเก็บ/ขน ใหมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคลองกับสถานการณขยะในพ้ืนท่ี 
เพ่ือนําไปสูการจัดการขยะในระยะปลายทางอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงไดจัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
ปลอดขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมสูปฏิบัติท่ียั่งยืนข้ึน  เพ่ือการดําเนินการกิจกรรมสรางจิตสํานึกและวินัยใน
การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องการจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือใหทุกโรงเรียนในสังกัด เปนโรงเรียนปลอดขยะ   
3. มีการติดตามกิจกรรมเรื่องการจัดขยะอยางยั่งยืน 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนในสังกัด  จํานวน 48 โรง 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียน และชุมชน สามารถสรางจิตสํานึกและสรางวินัยดานการจัดการขยะและอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม ไดอยางยั่งยืน 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน             

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
  

การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ  
สิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน  
1.1 ประชุมครูวิทยากรแกนนํา  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.2 ประชุมครู และนักเรียนแกนนําประจําโรงเรียน ๆ 3 คน 
1.3 จัดประกวดโดยการแสดงผลงานดานบริหารจัดการขยะ 
/ นวัตกรรม เพ่ือเปนโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
1.4 สรุปผลรายงานผล 

 
 
มี.ค. – เม.ย. 2561 
มิ.ย.  – ส.ค. 2561   
ส.ค. – ก.ย. 2561 
 
 
ก.ย. 2561 

นางเบญจมาศ   

           กาชัย 

 

5.  งบประมาณ งบดําเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน  88,550 บาท  ทุกรายการถัวจายกันได   ซ่ึง
มีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 
ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ  
สิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน  
1.1 ประชุมครูวิทยากรแกนนํา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 
 (10 คน X 190 บาท)  
1.2 ประชุมครูและนักเรียนแกนนําประจําโรงเรียน ๆ ละ 
3 คน 
วิทยากร (5*600 บาท*6 ชม )  
คาอาหารวางและอาหารกลางวัน  (165 คนX190
บาท) คาวัสดุ 
1.3 จัดประกวดโดยการแสดงผลงานดานบริหารจัดการ
ขยะ / นวัตกรรม เพ่ือเปนโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 คาตอบแทนกรรมการ  (5*300 บาท)  
 คาอาหารวางและอาหารกลางวันของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  (20 คน X 190 บาท) 
 เงินรางวัล โรงเรียนยอดเยี่ยม อันดับ 1-3  
 คาวัสดุ 
1.4 สรุปผลรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

22,000 

 
 
 
 

1,900 
 
 
 

31,350 
 
 
 
 
 
 

3,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

1,900 
 
 

18,000 
31,350 
5,000 

 
 
 
 

1,500 
3,800 

22,000 
5,000 

  41,500 37,050 10,000 88,550 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

 รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดเขารวม
โครงการ 

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินงานเรื่องการจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชนเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2. โรงเรียนในสังกัดเปนโรงเรียนปลอดขยะ   
3. โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารการจัดการขยะอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 

พฒันาระบบบรหิารจดัการและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา 
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โครงการ                    เสริมสรางความเขมแข็งระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบ             นางอรมน  ไกรเทพ     
ระยะเวลาดําเนินงาน เมษายน  2561 –   กันยายน 2561 
งบประมาณโครงการ 30,300.- บาท (งบ สพฐ.) 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด   
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหสถานศึกษาถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีตองทําอยางตอเนื่อง  แลวรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน 
ประกอบกับกฎกระทรวงฯ วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 
ขอ 14 ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอ 17 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
วิเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน และรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขอ 18 ให
หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง และแจงผลใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ รวมท้ังใหเปดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัดท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  ท้ังนี้เพ่ือสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง พรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)    

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ  จึงรวมกับสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ดําเนินการปรับตัวชี้วัด  และมาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพ ประกอบกับการประเมินคุณภาพรอบสี่  จะเริ่มดําเนินการ  ตั้งแตป 2559  เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมใหสถานศึกษาในสังกัด  ในการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง และเปนระบบ 
          2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดใหมีคุณภาพ พรอมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 3.  เพ่ือพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 49 โรง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง  
เปนระบบ ครบองคประกอบตามกฎกระทรวงฯ รอยละ 100 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบและเปนปจจุบัน  
3.2 ดานคุณภาพ 

1. โรงเรียนสามารถดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ   
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการประเมินภายนอก  
            2 . สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบและเปนปจจุบัน สามารถ 
นํามาใชในการวางแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            3. ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีขวัญและกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
            4 . โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนท่ีศรัทธายอมรับแกสาธารณชน 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1. เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1-15 พฤษภาคม
2561 

นางอรมน  ไกรเทพ 

2. พัฒนาผูบริหารและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 15-30 พฤษภาคม61 นางอรมน  ไกรเทพ 
3 การพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศ ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

16 มีนาคม – 
20 เมษายน 2560 

นางอรมน  ไกรเทพ 

 
 

5. งบประมาณ  จํานวน 30,300บาท (สามหม่ืนสามรอยบาทถวน) ถัวจายทุกกิจกรรม 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครู  จํานวน 48 โรงเรียนๆ ละ 
2 คน รวม 96 คน  เจาหนาท่ี 10  คน รวม 106 คน 
1.คาอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม  จํานวน 96 คน 
และคณะทํางาน 4  คนรวม 100 คนๆ  ละ190 บาท/
วัน จํานวน 1 วัน 
2. คาจางทําเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

19,000 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

3,100 

 
 
 

19,000 
 
 

3,100 
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ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสดุ 

2 กิจกรรมท่ี 2 การทบทวน รายงานประจําป 
1. คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการประชุม
ปฏิบัติการ ทบทวนรายงานประจําป โรงเรียนละ 1 
คน จํานวน 48 คน และเจาหนาท่ี 12 คน   รวม 60 
คน จํานวน 1 วัน 
2. คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 50 ชุดๆ
ละ 20 บาท 

  
 

7,200 
 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 

7,200 
 
 

1,500 

รวมท้ังส้ิน  26,200 4,100 30,300 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1.โรงเรียนมีความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและไดรับ
การรับรองมาตรฐาน 

1.1 การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอก 
1.2 การตรวจสอบผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

1 แบบประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
2 แบบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ระบบขอมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเปนระบบ 

1.3 การตรวจสอบผลการใช
โปรแกรมประมวลผลขอมูล
สารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. แบบตรวจสอบผลการใช
โปรแกรมประมวลผลขอมูล
สารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรเกิด
ความตระหนัก มีขวัญและกําลังใจใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.4. การสอบถาม สัมภาษณ 
สังเกต 

4. แบบสอบถาม สังเกต 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
2 ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีขวัญและกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3 ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษามีวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปนระบบ เนนคุณภาพ 
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โครงการ   เตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตรท่ี 6            พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ  ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางพรรณมณี  ลิมปพัฒนโสภณ  กลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ  – กันยายน 2561 
งบประมาณ  20,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต        มีนโยบายสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด มี 
การจัดการเรียนการสอนดานภัยพิบัติ มีแนวดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ          
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังใหมีแผนปฏิบัติการดําเนินงานขยายผลการจัดการภัยพิบัติ  และการจัดการศึกษา      
เพ่ือเตรียมความพรอมเผชิญสถานการณภัยพิบัติ โดยจะตองสงเสริมใหสถานศึกษามีกิจกรรม    3 กิจกรรม คือ 
การจัดการเรียนการสอน การฝกซอมอพยพ และการจัดทําแผนเสี่ยงภัย ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จึงไดจัดทําโครงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือดําเนินการสราง
ความรูความเขาใจและจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับสถานศึกษา 
ใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป  
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีแผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ
 2. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน ไดอยางเหมาะสม 
 3. เพ่ือใหมีเครือขายความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหความชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติไดอยาง
รวดเร็ว และท่ัวถึง 
 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 48 แหง 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับภัยพิบัติไดอยาง         
มีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน เม.ย.61 นางพรรณมณี      
ลิมปพัฒนโสภณ 

2 ดําเนินการจัดอบรม พ.ค.61  
3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ต.ค.61  
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5. งบประมาณ  จํานวน  20,000 บาท ทุกรายการถัวจายกันได 
                     ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 
ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน - - - - 
2 ดําเนินการจัดอบรม 

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
  65 คน x 190 บาท x 1 วนั 
- คาตอบแทนวิทยากร 
  6 ช.ม. X 600 บาท  
- คาวัสดุ และจัดทําเอกสารการอบรม 
  จํานวน 55 เลม X 60 บาท   

 
- 
 

3,600 
 
- 
 

 
12,350 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

4,050 

 
 
 

3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน - - - - 
 รวม 3,600 12,350 4,050 20,000 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รอยละ 100 ของครูท่ีเขารับการอบรม 
มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทําแผน
แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับ      
ภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการฯ 
ของสถานศึกษา 

แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   พัฒนาการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 6      พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางรานี  เครือสมบัติและคณะ  กลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
งบประมาณ  365,600 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปนองคกรหลักท่ีมีบทบาทหนาท่ีดําเนินการภารกิจ 
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อนการดําเนินงานท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ระดับสถานศึกษาใหมีการบริหารจัดการท่ีดี  รองรับการประเมินผลการดําเนินงานจากหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560, การประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค  รวมถึงเปน
การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด และเปนการเปดโอกาสใหผูท่ี
เก่ียวของ       ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไดมีสวนรวมการดําเนินการ การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ บรรลุภารกิจและเปาหมายท่ี
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางความเขาใจและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พ.ศ.2560 และรับการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
  2.2 เพ่ือสรางความเขาใจและขับเคลื่อนการดําเนินงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดท่ี
กําหนด 
 2.3 เพ่ือพัฒนาชองทางและเครือขายการประชาสัมพันธ 
 2.4 เพ่ือมอบนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี 1 การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 
 1.1 เชิงปริมาณ 
  - ผูอํานวยการกลุม/หนวย และผูรับผิดชอบ จํานวน 40 คน   
 1.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผูรับผิดชอบทุกคนสามารถดําเนินการไดตามประเด็นการพิจารณาท่ีกําหนดในมาตรฐาน
สํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมท่ี 2 การขับเคล่ือนการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  - ผูอํานวยการกลุม/หนวย และผูรับผิดชอบ จํานวน 35 คน  
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผูรับผิดชอบทุกคนสามารถดําเนินการไดตามองคประกอบ ตัวชี้วัดของการประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 3 การผลิตส่ือการประชาสัมพันธในยุคดิจิตัล 
 3.1 เชิงปริมาณ 
           - ครูผูปฏิบัติหนาท่ีดานการประชาสัมพันธ โรงเรียนละ 1 คน  รวม 49 คน 
           - คณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ    รวม 11 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
           - ผูผานการอบรม สามารถผลิตสื่อในยุคดิจิตัล เพ่ือการนําเสนอขอมูลไดอยางเปนระบบ 
ถูกตองตามข้ันตอน อยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมผูบริหารการศึกษา, ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีในสํานักงาน เพ่ือ
ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ ดวยกระบวนการ PLC 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  - ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุม-หนวย/ศน.    รวม 65 คน 
    เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 
  - ทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต      รวม 14 คน 
    สัปดาหละ 1 ครั้ง รวม 52 สัปดาห 
  - บุคลากรใน สพป.      รวม 55 คน 
    ปละ 2 ครั้ง 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุม-หนวย/ศึกษานิเทศก รับทราบนโยบาย 
แนวทางการดําเนินงาน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - ทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต รับทราบนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และสามารถขับเคลื่อน
การดําเนินงาน เพ่ือสนองตอบนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนด 
  - บุคลากรในสํานักงาน  รับทราบนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน รวมคิด รวมทํา รวม
ภาคภูมิใจ และเปนผูปฏิบัติท่ีสามารถดําเนินงานโดยนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พ.ศ.2560 

นางรานี  
เครือสมบัติ 

1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง มี.ค. 61  
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและกําหนดผูรับผิดชอบ เม.ย. 61  
3 จัดทํารายละเอียด/วิเคราะหการดําเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร เม.ย.- ส.ค.61  
4 รายงานผลการดําเนินงาน/รับการประเมิน ก.ย.61  
กิจกรรมท่ี 2 การขับเคล่ือนการดําเนินงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการ  
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

นางรานี  
เครือสมบัติ 

1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง มี.ค. 61  
2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและกําหนดผูรับผิดชอบ  เม.ย. 61  
3 จัดทํารายละเอียด/วิเคราะหการดําเนินงาน/จัดเก็บเอกสาร พ.ค.-ส.ค.61  
4 รายงานผลการดําเนินงาน (เปนรอบรายไตรมาส) และสรุปผล ก.ย.61  
กิจกรรมท่ี 3 การผลิตส่ือการประชาสัมพันธในยุคดิจิตัล นางนิชฎา ซิมอาจิน 

1 วางแผนการดําเนินงาน และแตงตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.61  
2 จัดทํารายละเอียดหลักสูตรการอบรม และจัดทําเอกสาร 

การอบรม 
ก.ค.61  

3 ดําเนินการจัดอบรม ส.ค.61  
4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ต.ค.61  
กิจกรรมท่ี 4 การประชุมผูบริหารการศึกษา, ผูบริหารสถานศึกษา 
และเจาหนาท่ีในสํานักงาน เพ่ือขับเคล่ือนโยบายสูการปฏิบัติดวย
กระบวนการ PLC 

 นางนิชฎา ซิมอาจิน 
นางเสริมศรี  
พรหมตรัง 

1 จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน ต.ค.60  
2 จัดประชุมสัมมนา ต.ค.60-ก.ย.61  
3 สรุปรายงานผล ต.ค.61  

 

5. งบประมาณ  จํานวน  365,600บาท ทุกรายการถัวจายกันไดซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้                
ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

กิจกรรมท่ี 1 การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พ.ศ.2560 
1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพรอมเขาเลม 

-คูมือมาตรฐานสํานักงานฯ ปงบประมาณ 2559 
- - 11,200 11,200 
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 (40 เลม X 125 บาท X 2 ครั้ง) 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

2 ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบฯ  
-คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
 (40 คน X 190 บาท X 1 ครั้ง) 

- 7,600 - 7,600 

3 จัดทํารายละเอียด/วิเคราะหการดําเนินงาน/ 
จัดเก็บเอกสาร 
 -คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม   
  (40 คน X 190 บาท X 3 ครั้ง) 
 -คาตอบแทนทําการนอกเวลา  
  (10 คน X 5 วัน X 200 บาท) 
  (10 คน X 3 วัน X 420 บาท)  

 
 
 
- 
 

22,600 

 
 
 

22,800 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

22,800 
 

22,600 

4 สรุปรายงานผล - - 2,300 2,300 
รวม 22,600 30,400 13,500 66,500 

กิจกรรมที่ 2 การขับเคล่ือนการดําเนินงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิราชการ 
1 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงพรอมเขาเลม 

-คูมือการประเมินสวนราชการฯ ปงบประมาณ 2560 
(25 เลม X 150 บาท) 

- - 3,750 3,750 

2 ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบฯ 
-คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
 (25 คน X 190 บาท) 

- 4,750 - 4,750 

3 จัดทํารายละเอียด/วิเคราะหการดําเนินงาน/เอกสาร - - - - 
4 สรุปรายงานผล - - - - 

รวม - 4,750 3,750 8,500 
กิจกรรมที่ 3 การสรางส่ือประชาสัมพันธในยุคดิจิตัล 
1 วางแผนการดําเนินงาน และแตงต้ังคณะกรรมการ - - - - 
2 จัดทําหลักสูตรการอบรม และเอกสารการอบรม 

-เอกสาร 60 เลม X 50 บาท 
- - 3,000 3,000 

3 ดําเนินการจัดอบรม 
-คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
  60 คน X 190 บาท X 2 วัน 
-คาตอบแทนวิทยากร 2คนX1,200บาทX6ช.ม.X2วัน 
-คาพาหนะวิทยากร 2คน X 5,000 บาท 
-คาท่ีพัก 3 คืน X 1,200 บาท 

 
- 
 

28,800 
- 
- 

 
22,800 

 
- 

10,000 
 3,600 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
22,800 

 
28,800 
10,000 
 3,600 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน - - - - 
รวม 28,800 36,400 3,000 68,200 

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมผูบริหารการศึกษา, ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีในสํานักงาน เพ่ือ
ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ ดวยกระบวนการ PLC 
1 จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน - - - - 
2 จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

 1) ประชุมผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา/ 
     ผอ.กลุม-หนวย/ศึกษานิเทศก 
     -คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
      จํานวน 65 คน X 190 บาท X 12 ครั้ง 
     -คาเอกสารการประชุม  
      จํานวน 65 ชุด X 40 บาท X 10 ครั้ง 
 2) ประชุมทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต 
     -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
      จํานวน 15 คน X 35 บาท X 52 ครั้ง 
 3) ประชุมบุคลากรในสํานักงาน 
     -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
      จํานวน 55 คน X 190 บาท X 2 ครั้ง    

 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
148,200 

 
 
 

27,300 
- 
 
 
 

20,900 

 
- 
 
 
 
- 

26,000 
 
 
 
- 

 
148,200 

 
 
 

27,300 
26,000 

 
 
 

20,900 

3 สรุปและรายงานผล - - - - 
 รวม - 196,400 26,000 222,400 
6. การประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา พ.ศ.2560 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
-จํานวนตัวชี้วัดท่ีรายงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
-ระดับคะแนน (ดีมาก) 

การประเมินผล เกณฑการใหคะแนน 
(อยูในคูมือ) 

กิจกรรมที่ 2 การขับเคล่ือนการดําเนินงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิราชการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
-จํานวนตัวชี้วัดท่ีรายงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ การประเมินผล เกณฑการใหคะแนน 
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-ระดับคะแนน (ผานเกณฑระดับมาตรฐาน) (อยูในคูมือ) 

 

กิจกรรมท่ี 3 การสรางส่ือประชาสัมพันธในยุคดิจิตัล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

-รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรม มีความรู 
ความเขาใจในการสรางสื่อประชาสัมพันธในยุค  
ดิจิตัล 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมผูบริหารการศึกษา, ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีในสํานักงาน  
ดวยกระบวนการ PLC 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมเกิดความรู 
ความเขาใจในนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา บรรลุเปาหมายในระดับดีมาก 
 7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผลการดําเนินงานการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการผานเกณฑระดับมาตรฐาน 
 7.3 พัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธในการเผยแพรขาวสาร กิจกรรม ของสถานศึกษาไดอยาง
แพรหลาย ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
 7.4 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุม-หนวย/บุคลากรทางการศึกษาเขาใจนโยบาย 
แนวทางการดําเนินงาน และสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนด 
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โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพเก่ียวกับการบริหารจัดการงบประมาณ 

(ดานการเงิน และพัสดุ)                                                            
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางอรสา อุราพรรณอนันต/นายมานะ ตัณฑัยย 
ระยะเวลาดําเนินการ    ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม  2561 
งบประมาณ            264,875.-  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

 สถานศึกษาไดรับงบประมาณเพ่ือการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ท้ังการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังงบประมาณกระตุนการลงทุนขนาด
เล็กท่ีไดจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ดังนั้น 
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตองมีการบริหาร
จัดการดานการเงิน  พัสดุ ท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรงใส และตรวจสอบได  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินการของ
สถานศึกษาครอบคลุมทุกดาน และไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
การเงิน และ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจัดซ้ือ จัดจาง ของโรงเรียน ใหมีองคความรู ทักษะความเขาใจ บทบาท
หนาท่ี สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบฯกฎหมาย ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง เปนไปตาม 
พระราชบัญญัติจัดซ้ือ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดท้ังระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และการนยําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 เพ่ือเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ทางราชการเปนสําคัญ 
2. วัตถุประสงค  

2.1 ผลผลิต   
      1.  เพ่ือใหการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตาม

กําหนด 
2. เพ่ืออบรมใหความรูดานการเงิน และพัสดุ แกผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน 
3. เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 2.2 ผลลัพธ   
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีแนวปฏิบัติที 

ถูกตอง  และดําเนินการจัดการดานการเงิน   และพัสดุ  ไปในแนวทางเดียวกัน 
2. ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของโรงเรียน มีองคความรู ทักษะ ในดานการปฏิบัติ 

งานการเงิน และพัสดุ เปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว 
      3. ลดความสูญเสียท้ังในดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผล 

ยิ่งข้ึน 
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3. เปาหมายการดําเนินงาน                  
3.1 เชิงปริมาณ  
    ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของโรงเรียนดานการเงิน  และพัสดุในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   จํานวน  48  โรงเรียน รวมจํานวน 192 คน และเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ จํานวน 35 คน รวมท้ังสิ้น 227 คน ประกอบดวย 

 1. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 48 คน 
                     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานการเงิน  โรงเรียนละ  1  คน                                                          
จํานวน   48   คน 
                      3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนละ 1 คน จํานวน  48 คน 
       4. วิทยากรและคณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน 35  คน   

3.2 เชิงคุณภาพ  
1. ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจในหลักของการบริหารดานการเงิน และพัสดุ 

  2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน และ พัสดุของโรงเรียน มีความรู ความเขาใจใน 
การปฏิบัติงานดานการเงิน  และพัสดุ  สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวของไดอยางถูกตองครบถวน 

3 การบริหารงบประมาณ ดานการเงิน ดานพัสดุ ตอบสนองตอความตองการไดทันที คุมคา 
เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  
   

 

วิทยากร    คณะวิทยากรในโครงการฯ ประกอบดวย 
1.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
    (รับผิดชอบกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย) 
3.  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
เตรียมการอบรม ประชุมคณะทํางาน สรุป
ปญหาการดําเนินการท่ีผานมา กําหนดเรื่อง 
และจัดทําคูมือ 

ธันวาคม 2560 – 
มกราคม 2561 

กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

2 
ดําเนินการอบรมใหความรู แกผูบริหาร
สถานศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน และ   ดานพัสดุ (2 วัน) 

มีนาคม 
2561 

กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

3 
-สรุป ติดตามและประเมินผลโครงการ 
-รายงานการประเมินผลโครงการ 

เมษายน - 
พฤษภาคม 2561 

กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 
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    4. วิทยากรบุคคลภายนอก 
        - ดานการเงิน  โดย ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินท่ี 18 
       -  ดานพัสดุ  โดย ผูอํานวยการสวนบริหารสินทรัพย กรมชลประทาน 
5. งบประมาณ งบดําเนินงาน แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ผลผลิต  
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม   การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ   เงินงบประมาณ     
จํานวน   264,875.-      บาท   (ถัวจายทุกรายการ)  

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย รวม 
งบประมาณ 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 

ประชุมเตรียมการอบรม 
กิจกรรม ประชุมคณะทํางาน และจัดทํา
คูมือ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร
กลางวัน  25 คน ๆ ละ 190.- บาท  
- หนังสือคูมือการอบรมฯ 48 โรงเรียน ๆ 
3 เลม และผูเก่ียวชอง รวมจํานวน 205 
เลม/เอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้    
- ดานการเงิน 2 เลม  (30*2*105) 
- ดานพัสดุ 2 เลม (400*2*50) 
- เอกสารประกอบการบรรยาย(0.50*

130*105) 

57,875.- 

- 

 
 
 

4,750.- 
 

 
53,125.- 

 

2 

การอบรม  จํานวน 2 วัน 
1.คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม 
วันแรก จํานวน 130 คน ๆ ละ 50 บาท 
รวม 2 ม้ือ (ผูบริหารสถานศึกษา/จนท..
การเงิน/จนท.ดําเนินงาน/วิทยากร) 
วันท่ีสอง จํานวน 130 คน ๆ ละ 50 
บาท รวม 2 ม้ือ (ผูบริหารสถานศึกษา/
จนท.พัสดุ/จนท.ดําเนินงาน/วิทยากร) 
2. คาอาหารกลางวัน 
วันแรก จํานวน 130 คน ๆ ละ 400 
บาท  
จํานวน 1 ม้ือ 
วันท่ีสอง จํานวน 130 คน ๆ ละ 400 
บาท  จํานวน 1 ม้ือ 
 

 
26,000.- 

 
 
 
 
 
 

104,000.- 
 

   
 
 
  18,000.- 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

18,000.- 
 

 
 

 
 

13,000.- 
 
 

13,000.- 
 
 
 

52,000.- 
 

52,000.- 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย รวม 
งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 

3. คาตอบแทนวิทยากร  
   1,500*6*2 
4. คาพาหนะและคาที่พัก 
    -คาพาหนะ 
    -คาที่พัก 
5. คาวัสดุสําหรับใชในโครงการ 
6. กระเปาใสเอกสาร จํานวน 180 ใบ ๆ     
   ละ 200.-บาท 

  15,000 
 
 
   

   8,000 
36,000 

 

 
12,000 

3,000 

 
 
 
 

8,000 
36,000 

3 กิจกรรม สรุป ติดตาม ประเมินผล .-   .- 
รวมงบประมาณ 264,875 18,000 149,750 97,125 

   

6.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

เชิงปริมาณ 
1. ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
การเงิน และพัสดุ รวมจํานวน 192 คนเขารับการอบรม
ตามกําหนด 
2.รอยละ 100 ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูความ
เขาใจข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตไดรับการพัฒนาความรูดานการเงิน  
และพัสดุเปนไปในแนวทางเดียวกันไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสนับสนุนใน
การบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ตลอดจนไดรับ
การบริการท่ีรวดเร็วสนองตอความตองการไดทันที คุมคา
เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนเปนสําคัญ 
3. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและ พัสดุของ
โรงเรียนมีขวัญกําลังใจ ลดข้ันตอนเวลาในการปฏิบัติงาน 
ลดความสูญเสี่ยงท้ังในดานทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน  
และพัสดุ ตามเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึน 

 
-  การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 
- ติดตาม ตรวจสอบ 

 
- แบบสอบถาม 
- การสัมภาษณ 
- เอกสารการ

เบิกจาย 
- แบบติดตาม 

ตรวจสอบและ
ประเมินผล 
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7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  การปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ  ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 2.  ผูบริหารสถานศึกษา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน และ พัสดุ มีความรู ความเขาใจ  
การบริหารงบประมาณ การเบิกจายเงิน การควบคุมเงิน ดวยหลักธรรมาภิบาล และมีความม่ันใจใน 
การปฏิบัติงาน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนโดยตรง 
 3. สถานศึกษาปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง  และดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน 
 4.  การเบิกจายเงินเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  ตอบสนองเปาหมายนโยบายตนสังกัด 
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โครงการ  ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และติดตามการใชจายงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายมานะ ตัณฑัยย/น.ส.สุคนธ คงพันธ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  
งบประมาณ  45,580 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ไดรับงบประมาณ งบกระตุนเศรษฐกิจจาก
รัฐบาล เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และเปนการกระตุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีตาง ๆ ท้ังงบอุดหนุน งบลงทุนรายการคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ 2555-2560  
มีกรอบวงเงินสูง  การตรวจสอบภายในจึงจําเปนในการตรวจสอบ ติดตาม  การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ เกิดความ คุมคาและโปรงใส  ผูตรวจสอบ
ภายในในฐานะท่ีเปนเครื่องมือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาและกลุมตาง ๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได
กําหนดกิจกรรมการตรวจสอบดานตาง ๆ ตามความเสี่ยงของหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานทาง
การเงินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ เปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนด 
 2.2  เพ่ือใหความเชื่อม่ันวาขอมูลทางดานการเงิน การบัญชี ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได 
 2.3  เพ่ือใหความเชื่อม่ันวาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของ 
 2.4  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง วามีความเหมาะสม 
เพียงพอ 
 2.5  เพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานหรือพัฒนาความเขมแข็งดาน 
การบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 หนวยรับตรวจไดรับการตรวจสอบ รอยละ 100 
 

      3.2  เชิงคุณภาพ 
 - หนวยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
อยางมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
 -  หนวยรับตรวจใชจายเงินตรงตามประเภทและวัตถุประสงคท่ีไดรับ 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรม  : การตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 
1.1)  ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS 
1.2)  ตรวจวิเคราะหงบการเงิน บัญชี 
1.3)  ตรวจสอบการจายเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (e-
Payment) 
ข้ันตอนการดําเนินงาน : 
  -   คัดกิจกรรมตามความเสี่ยง 
   -  ประชุมผูรับผิดชอบในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
   -  จัดทําแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   -  ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล ใหขอเสนอแนะ 
   -  รายงานผลการตรวจสอบ 
   -  ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ใหความ
ชวยเหลือ 

 
 
1-30  เมษายน 
61 
1-31 พฤษภาคม 
61 

1-31  กรกฎาคม 
61 
 
 
 

 

 

 

 

สุคนธ  คงพันธ 

 

2 การตรวจสอบสถานศึกษา 
2.1)  ตรวจสอบการเงิน บัญชี การจัดซ้ือจัดจางและ
แผนปฏิบัติการ  ของสถานศึกษา  จํานวน   11  แหง 
ข้ันตอนการดําเนินงาน : 
   -  คัดเลือกหนวยรับตรวจและกิจกรรมตามความเสี่ยง 
   -  ประชุมผูรับผิดชอบในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
   -  จัดทําแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   -  ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล ใหขอเสนอแนะ 
   -  รายงานผลการตรวจสอบ 
   -  ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะใหความชวยเหลือ 

 

15 พฤศจิกายน
60- 

30  มีนาคม 61 

 

 

 

 

มานะ ตัณฑัยย 

สุคนธ  คงพันธ 

3 ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุนคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 

1 สิงหาคม – 15 
กันยายน  2561 

มานะ ตัณฑัยย 
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5.  งบประมาณ งบดําเนินงานงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน.  45,580  บาท  ทุกรายการถัวจายกันได   
ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คา 
วัสด ุ

1 กิจกรรม ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ 
GFMIS 
คาใชจาย  คาจัดทํารูปเลมรายงานการตรวจสอบ 
และคาวัสดุ 

 
 

  
 

5,000 

 
 

5,000 

2 กิจกรรม ตรวจวิเคราะหงบการเงิน บัญชี 
คาใชจาย คาวัสดุ  

 
 

 3,800 3,800 

3 กิจกรรม ตรวจสอบการจายเงินดวยระบบ
อิเล็กทรอนิคส (e-Payment) 
คาใชจาย  คาวัสดุ 

 
 

  
 

1,500 

 
 

1,500 
4 กิจกรรม  ตรวจสอบการเงิน บัญชี การควบคุมพัสดุ

และแผนปฏิบัติการ  ของสถานศึกษา 
คาใชจายเดินทางไปราชการวันละ 120 บาท/คน 

   
 

22,080 

  
 

22,080 
5 กิจกรรม  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุนคา

ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  

10,800 
 

2,400 
 

13,200 
 รวม  32,880 12,700 45,580 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

  
เชิงปริมาณ : 
  – หนวยรับตรวจไดรับการตรวจสอบ รอยละ 100 
  เชิงคุณภาพ : 
 – รอยละ 80 ของหนวยรับตรวจ มีการปฏิบัติงาน
การเงินบัญชีและพัสดุถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ อยางมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงท่ี
จะเกิดข้ึน 
-  หนวยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี 
ไดถูกตองตามเกณฑ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากปกอน  
 

 
 
การตรวจสอบ 
การสังเกต 
 
การตรวจสอบ 
 
 
เกณฑการประเมินผล 
 

 
 
กระดาษทําการตรวจสอบ 
 
 
แบบประเมินผล  
แบบสอบถาม 
 
แบบรายงานผล 
การตรวจสอบ 
แบบประเมินผล 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลผลิต (Output) 
  -  หนวยรับตรวจไดรับการตรวจสอบ รอยละ 100 
 ผลลัพธ (Outcome) 
  -  หนวยรับตรวจสามารถใชจายเงินงบประมาณไดตรงตามวัตถุประสงคและปองกันความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน มิใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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โครงการ  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมนโยบายและแผน  
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2560-กันยายน 2561 
งบประมาณ  483,840 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา พ.ศ.
2560ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 
295 ง วันท่ี 29พฤศจิกายน 2560 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้ (ก) จัดทํา
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน (ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงิน
อุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณ (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การใชงบประมาณและผลการปฏิบัติ ตามนโยบายและแผน (ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับ
การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย โดยกําหนดใหกลุมนโยบายและแผนเปนหนวยงานท่ี
สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาชาติมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ (Strategic Result-Based 
Management : SRBM) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performane 
Based Budgeting : SPBB) โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม(Participation)การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School–

Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อยางเปน
ระบบ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามภารกิจดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ สงเสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานและสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการศึกษาในเชิงนโยบายเปนไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงสงผลใหการศึกษาในภาพรวมเปนไปเพ่ือ สรางโอกาส สรางคุณภาพ 
และความเสมอภาคใหเด็กทุกคนสามารถประสบความสําเร็จตามศักยภาพของแตละบุคคล (Success for all)  
กลุมนโยบายและแผนจึงจัดทําโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
พ้ืนท่ีและนโยบายของหนวยเหนือ 

2.2  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 

2.3  เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ มีความรู  
ความเขาใจ และมีทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษา 
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2.4 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง และสามารถเรียกใชไดตลอดเวลา 

   2.5   เพ่ือใหมีรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561 เผยแพรสาธารณชน 
3. เปาหมายการดําเนินงาน 

  3.1  เชิงปริมาณ 

       1) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 3 ครั้ง 
         2)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 100 เลม 
    3)  จัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน  100 เลม  
       4) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 3 ครั้ง 
     5) จัดทําขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจํานวน 100 เลม  

 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ไดสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและนโยบาย
ของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ 
                2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มีรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  เผยแพรตอสาธารณชน 
  3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยาง
มีประสิทธิภาพ คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด   
  4) บุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทุกคน มีความรู  
ความเขาใจ และมีทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษา 

  5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบขอมูล 

สารสนเทศท่ีถูกตอง และเปนปจจุบัน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน             

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 
- แจงกลุม/หนวยเสนอโครงการตามภารกิจ 
- ประชุมคณะทํางานพิจารณากรอบ 
แผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 -    ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2561 

- จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 

ธ.ค.60-ก.ย.61 
พ.ย.61 
ธ.ค.61 

 
ธ.ค.61 

 
 

ม.ค.61 

บุญศรี กุลดํารงวิวัฒน 
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ที่ กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2. จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจําป 2560 
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจาํป
งบประมาณ 2561 
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิานประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
- ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
   คร้ังที่ 1(ไตรมาสที่ 3) 
   คร้ังที่ 2(ไตรมาสที่ 4) 
- ประชุมเตรียมการและรับการตรวจติดตามนโยบาย
จาก สพฐ. 
 

ธ.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.-ธ.ค.60 

 
 
 

มิ.ย.61 
ก.ย.61 
ส.ค.61 

บุญศรี กุลดํารงวิวัฒน 

3. บริหารจัดการงบประมาณ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณพิจารณา

จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ2561  

- ออกพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนอาคาร

ประกอบและระบบไฟฟา ประปา 4 วัน 

ธ.ค.60-ก.ย.61 
 

นางสุพรทิพย  เติบโต 
น.ส.เยาวลักษณ อิทธิวราภรณกุล 

 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-ประชุมปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

-จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

 
พ.ค.61 

 
มิ.ย.61 

นางระเบียบ  พรหมทอง 

5. บริหารจัดการตามความจําเปนเรงดวน ธ.ค.60-ก.ย.61 นายกิตติ  รัตนพันธุ 
 

5.  งบประมาณ งบดําเนินงานงาน ตามภารกิจ จํานวน.......... 483,840........บาท  ทุกรายการถัว
จายกันได   ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 
1.1 ประชุมคณะทาํงานจัดทาํกรอบแผนปฏิบตัิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
-  คาอาหารวาง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั 40 คน
x190 บาทx1 วัน=7,600.- 

- 
 

135,600 
 
 
 

 

3,000 138,600 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

 1.2  ประชุมปฏิบตัิการจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 40คนx 

50บาทx6 มื้อ=12,000 บาท 

- คาอาหารกลางวนัและอาหารเย็น 

40 คนX300 บาท X 5มื้อ=60,000 บาท 

- คาที่พัก 40 คนx600บาทx2คืน=48,000. 

- คาพาหนะ =8,000 บาท 

- คาวัสดุ 3,000 บาท 

    

2. จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจําป2560และ 
ติดตามผลการปฏิบตัิงานประจําป พ.ศ.2561 
2.1จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
- คาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร 100 เลม x300

บาท=30,000 บาท 
2.2 ประชุมติดตามผลการปฎิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
-  คาอาหารวาง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั 30 คน
x190 บาทx1 วัน 2 คร้ัง=11,400.- 
- ประชุมเตรียมการและรับการตรวจติดตามนโยบายจาก 
สพฐ. 
-  คาอาหารวาง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั 35 คน
x190 บาทx1 วัน 2 คร้ัง=13,300.- 
-คาวัสดุ 3,000.- 

- 

 

 

 

24,700 
 

 

 

33,000 

 
 

 

57,700 

3. บริหารจัดการงบประมาณ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ

2561  

-  คาอาหารวาง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 18 คน
x190 บาทx 8 วัน =27,360.- 
3.2 ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบสภาพอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและระบบไฟฟา ประปา 4 วัน 
- คาเบี้ยเลี้ยง 18  คนx120 บาทx 3 วัน =6,480.- 

- 33,840 - 33,840 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต                                                                    

  186 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.1 ประชุมปฏิบตัิการบุคลากรในสถานศึกษาที่
รับผิดชอบในการจัดทาํขอมูลสารสนเทศ 
-  คาอาหารวาง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั 110 
คนx190 บาทx2 วัน =41,800.- 
- คาตอบแทนวทิยากร 2คนx600บาทx6ชม.=
7,200.- 
- คาที่พัก 2คนx600บาทx2 วัน=2,400.- 
- คาพาหนะ 2 คนx1,800 บาท=3,600.- 
3.2 จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
- คาจางเหมาบริการ  32,000.- 

7,200 

 

47,800 32,000 87,000 

5. บริหารจัดการตามความจําเปนเรงดวน 
-จัดสรรเปนคาดาํเนินงานโครงการ/งานสนอง
นโยบายที่มีความสาํคัญจําเปนเรงดวน 

- 166,700 - 166,700 

 รวมงบประมาณ 7,200 408,640 68,000 483,840 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต    มีแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษา  ไดสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและนโยบาย
ของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบ 
 

แบบตรวจสอบ 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด   

ประเมิน แบบประเมิน 

3) บุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล
สารสนเทศทุกคน มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการใช
โปรแกรมประยุกตในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษา 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสถานศึกษา

ในสังกัดมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง และเปนปจจุบัน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มีรายงานผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เผยแพรตอ
สาธารณชน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย 
     2. สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
ความตองการของทองถ่ิน 
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โครงการ                    พัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางเบญจมาศ  กาชัย  
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
งบประมาณ  104,300   บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปจจุบันท่ีเนนการมีสวนรวมในการจัดการดานการศึกษา เพราะการศึกษาท่ีดีตองเปน
การศึกษาเพ่ือชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนกําหนดการศึกษา เชน รวมกําหนดหลักสูตรการศึกษา     รวมดูแล 
การบริหารโรงเรียน รวมกํากับดูแล หากความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนดําเนินไปดวยดีจะสามารถรวมกัน
พัฒนาชุมชนและสังคมไดในท่ีสุด  

ท่ีผานมาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันในหลายลักษณะ เริ่มตนท่ีความสัมพันธแบบไมเปน 
ทางการมีขอจํากัดท่ีชุมชนไมสามารถเขามามีสวนรวม หรือแสดงความคิดเห็นทางการศึกษาไดอยางแทจริง 
จนกระท่ังไดพัฒนามาเปนคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปจจุบัน ท่ีมี 
การกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน    อยางไรก็ตามบทบาทดานการบริหารโรงเรียนในรูป
คณะกรรมการเปนเรื่องใหม ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหพัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีบทบาทหนาท่ีรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา  
3. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือรวมใจ และความสัมพันธท่ีดี ทําใหการบริหารและการจัดการ 

ภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

          3.1.1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา เจาหนาท่ีบุคลากรทางการศึกษา        
จํานวน  170  คน  

 

3.2 ดานคุณภาพ 
          3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาได ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ 

                    3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา/โรงเรียนมีความรวมมือรวมใจปฏิบัติหนาท่ี 
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลาการ 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางาน     มีนาคม 2561 –  
มิถุนายน 2561 

นางเบญจมาศ  กาชัย 

2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา เจาหนาท่ีและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

มีนาคม – กรกฎาคม 
2561 

นางเบญจมาศ  กาชัย 

3 สรุปรายงานผลการดําเนินการ สิงหาคม 2561 นางเบญจมาศ  กาชัย 
 

5. งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน  104,300  บาท ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
    ซ่ึงมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ รวม 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1.  
 

ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา    
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม อาหารกลางวนั 
จํานวน  20 คน ๆ ละ 190 บาท จํานวน 1 วนั 

   
 
 

3,800   

 
  

 
 
 

3,800 

2.  
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
เจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษา  
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม อาหารกลางวนั  
จํานวน 1 วัน 170 คน x 450 บาท 
- คาวิทยากร 5 คน x 600 x 6 ชม. 
- คาเอกสารและวัสดปุระกอบการประชุม 

 
 
 
 

18,000 

 
 
 

76,500 
 
 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

76,500 
18,000 
5,000 

3. สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน   1,000 1,000  
 รวม 18,000 80,300 6,000 104,300 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละของคณะกรรมการสถานศึกษา   
2. ความสัมพันธท่ีดีของกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษา  

ติดตาม/ประเมินผล แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สถานศึกษาไดพัฒนาระบบการบริหารงาน/คุณภาพของสถานศึกษา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ีรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา  
3. มีความรวมมือรวมใจ และความสัมพันธท่ีดี ทําใหการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ  ยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
                               จัดการการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ  
ลักษณะงาน/โครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน – กันยายน 2561 
งบประมาณ  250,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายสงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด  ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน ในการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได ตามนโยบายของทานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีทานไดมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2561 โดยใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบ
อินเทอรเน็ตความสูง ใชเพ่ือเปนแหลงคนควาหาความรู ใหแกครูและนักเรียนไดเขาถึงเว็บไซดตางๆเพ่ือบริหาร
จัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางประสบผลสําเร็จ โดยมุงท่ีจะพัฒนานักเรียนทุก
ระดับใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเจตนารมณและความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา     ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สอดคลองกับมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  จึงไดกําหนดใหปการศึกษา 2559 – 
2560  เปนปแหงการรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน   

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจําเปนตองยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหแกบุคลกรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล  และการบริหารจัดการในดานตาง ๆ   จึงจัดทําโครงการ
ยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรู ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

     2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาการ
ดําเนินงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรูใหไดมาตรฐาน 

     2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการเก่ียวกับคอมพิวเตอรใหมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรูของ
สถานศึกษา 

    2.3 เพ่ือใหการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สําหรับสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2.4 เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงเครือแหลงเรียนรูแกครู ผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
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3. เปาหมายการดําเนินงาน 
   3.1  เชิงปริมาณ 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรูใหไดมาตรฐาน 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดดูแลชวยเหลือ สนับสนุนและซอมบํารุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหสถานศึกษาในสังกัด 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เว็บไซต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีและเว็บไซตกลุมงานตางๆในสํานักงาน 

               3.2  เชิงคุณภาพ 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษาสามารถพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรูอยางตอเนื่องและ
ไดมาตรฐาน 
           - พัฒนาระบบเครือขายการเรียนรูและเว็บไซตบริการแหลงเรียนรูสําหรับครู ผูเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  - นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน  

ท่ี 
กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 

จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือจัดทําโมเดลในการออก
ตรวจเยี่ยมใหคําแนะนํา สนับสนุน การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยขีองสถานศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ฯ เว็บไซตภายในสํานักงาน 

มี.ค. –เม.ย. 
2561 

กลุม ICT 

2 

จัดทํารถโมบายในการออกตรวจเยี่ยมใหการชวยเหลือ
และสนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารจัดการการเรียนรูใหกับสถานศึกษาในสังกัด 

เม.ย. – พ.ค. 
2561 

กลุม ICT 

3 
 
 

4. 
 

ออกตรวจเยี่ยมใหการชวยเหลือและสนับสนุนและ
สรางความเขมแข็งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
จัดการการเรียนรูใหกับสถานศึกษาในสังกัด 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

เม.ย. -ก.ค. 
2561 

 
 

ก.ย.2561 

กลุม ICT 

 

 

กลุม ICT 
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5.  งบประมาณ งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  จํานวน  250,000 บาท ทุกรายการถัวจายกันได ซ่ึงมี 
รายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย 
งบประมาณ 

รวม คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คา 
วัสด ุ

1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบ
อินเทอรเน็ตของสถานศึกษา ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือวางแผนและจัดทําปฏิทินออก
ตรวจเยี่ยมและใหการชวยเหลือสถานศึกษาพรอม
จัดทํารถโมบายเคลื่อนท่ีเร็ว 

 
 
 
 

54,750  
 
 
 
 

54,750 
 
 
 
 

2 คณะกรรมการฯ ออกตรวจเยี่ยมและดูแลชวยเหลือ
สถานศึกษา 
- คาเบี้ยเลี้ยง  10 คน X 120 บาท X 35 วัน 
- คาพาหนะ  10 คน X 400 บาท x 35 วัน (3 
อําเภอ) 
- คาวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

 
 

42,000 
140,000 

 
13,250 

 
 
 
 
 
 

195,250 

3 สรุปประเมินผลและจัดทํารายงาน     
 รวม  250,000  250,000 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. โรงเรียนทุกแหงสามารถพัฒนาระบบระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารจัดการการเรียนรูไดมาตรฐาน 

ติดตาม ประเมินผล แบบประเมิน 

2. รอยละ 80 ของสถานศึกษาและครูท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับงานคอมพิวเตอรไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูความสามารถในการดูแลระบบ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรูของสถานศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล แบบประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดไดพัฒนาการดําเนินงานระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรูไดมาตรฐาน 
 7.2 บุคลากรและครู ไดรับการความรู ความเขาใจระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรู เต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 
 7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษาในสังกัดมีชองทางในการติดตอ 
สื่อสารและประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  
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สวนที่  5 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 

    ปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสถานศึกษา 
บริหารจัดการศึกษา โดยใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนเครื่องมือบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลและ
รายงาน ภายใตงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรใหตามยุทธศาสตร จุดเนน 
รายกิจกรรมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน  
ดังนั้น   เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจสูเปาหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต      จึงไดกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ ปจจัยความสําเร็จ และกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

แนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
1. งบประมาณในสวนของงบประจําสําหรับบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มอบหมาย 

ใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ใหเกิดประสิทธิภาพไดมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

2. งบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกเปน  
    2.1 งบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรใหตามแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม     พรอมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายความสําเร็จท่ีชัดเจนตามยุทธศาสตร  
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        ผูรับผิดชอบระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม กําหนดเปาหมายตามกรอบงานพรอมขับเคลื่อนสูความสําเร็จ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

    2.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใชสําหรับบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร   
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ 
ใหสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการไดมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามคีุณภาพ
ไดมาตรฐานโดยผูรับผิดชอบในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
ตัวชี้วัดและเปาหมายคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน ตอผูเรียนสูงสุดสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตและถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงิน
และการคลัง  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากจังหวัดและหนวยงานอ่ืนสําหรับบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด หรือตามวัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณในแตละรายการใหบริหาร 
จัดการใหสอดคลองกับเง่ือนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใชจายงบประมาณท่ีหนวยงาน
เจาของงบประมาณกําหนดตามระเบียบท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด  
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มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กําหนดมาตรการและแนวทางการเรงรัด   ติดตาม

การเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการใชจายงบประมาณ
ภาครัฐ รวมถึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ  ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารจัดการและเบิกจาย
งบประมาณ ตามปฏิทินการดําเนินงานโดยเครงครัด และเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2560 ยกเวน กรณีท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณภายหลังใหเรงดําเนินการและเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2560 หากมีความจําเปนไมสามารถบริหารจัดการไดตามปฏิทินท่ีกําหนด    ให
เสนอขออนุมัติผูอํานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปนกรณี ๆ ไป  

 

การติดตามและรายงานผล 
     ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงานรายโครงการ ท้ังท่ีไดรับงบประมาณจาก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       และสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืน  กําหนดเปน  2  ระยะ  คือ 
  ระยะท่ี 1  ไตรมาสท่ี  3 ภายในวันท่ี 30  มิถุนายน  2561  เพ่ือติดตามความกาวหนา
โครงการ  ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน 
  ระยะท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม  2561  เพ่ือประมวลผลภาพรวมรายงาน
ผลการจัดการศึกษา สังเคราะหผลการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางานตลอดจนใชเปนสารสนเทศในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตอไป และเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมท้ังเตรียมจัดเก็บ
ขอมูลการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ รวมท้ัง Best Practice ตามเปาหมายตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร เพ่ือใช
ประกอบการติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  รวมท้ังรายงานผลการประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ประจําป พ.ศ.2561 
 

ระดับสถานศึกษา 
1. ใหสถานศึกษาทุกโรงจัดทําแผนหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีเปนไปไดเพ่ือตอบสนองกลยุทธจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําสู
การปฏิบัติตลอดป ทุกสิ้นปการศึกษา ตลอดจนถึงการรายงานผลการใชแผนทุกสิ้นปการศึกษา 

2.ใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการ/จุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สรางงานท่ีเปน  Best  Practice อยางนอย  1  เรื่อง พรอมระบุ
เปาหมายแนวทางการดําเนินงานพรอมรายงานผลผลิต ภายในวันท่ี  31 สิงหาคม 2561และจัดเตรียมขอมูล
ผลการดําเนินงานสําหรับรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชงบประมาณของ
สถานศึกษาหรือท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัดหรือจากหนวยงานภายนอกเปนปจจัยขับเคลื่อน 
  3.  การบริหารงบประมาณ  กิจกรรม งานโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตองดําเนินการ
และเบิกจายใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี  15 สิงหาคม  2561 
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4. สําหรับงบลงทุน   (คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง)  ใหกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน

ไตรมาสท่ี 1  เนื่องจากเปนนโยบายในการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล  
 

ปจจัยความสําเร็จ 
1. ปรับวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนา ความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
จุดเนนการพัฒนา 

2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาปฏิบัติงานอยางเปนระบบและใช
วงจรการพัฒนา PDCA อยางตอเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
1. ประชุมชี้แจงสื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
              2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน และผูสนับสนุน 
พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
              3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดโครงการ/กิจกรรม
และจัดทําแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
              4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย
ติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปสู
สาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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