คานา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพัง งา ภูเ ก็ ต ระนอง ได้ จัด ท าเอกสารแผนปฏิบั ติ ก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้กลุ่มงาน/หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ
รวมถึงสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นเครื่องมือและกรอบการดาเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้
เกิดผลตามเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้ว ย วิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้ บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิ ต โครงการ/
กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีเป้าประสงค์ในทิศทางเดียวกัน คือ เด็กนักเรียนต้องมีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อย่า งสอดคล้ อ งและเขื่อ มโยงกั บ ยุ ทธศาสตร์ ต่ า ง ๆ ด้ า น
การศึกษาอย่างชัดเจน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม/หน่วย และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ภาคผนวก
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหาทางสังคม
 โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนในสถานศึกษา
 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE)
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 โครงการบูรณาการการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน
 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปีงบ 2564
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี 2564
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
 โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21
 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตาม ว21/2560
 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
 โครงการส่งเสริม และพัฒนาป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
 โครงการการพัฒนาส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับทางด้านภาษา
ที่สอดคล้องตามกรอบ CEFR
 โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ สพม.14
 โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
 โครงการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา
2564
 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ
 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
สพม.14
 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 1

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 2

พังงา เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นปุาเขา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร อยูํหําง
จากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ชื่อของจังหวัดพังงานั้นเดิมนําจะ
เรียกวํา “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา ซึ่งอยูํในตัวเมืองพังงาใน
ปัจจุบัน เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงเรียกกันวํา “เมืองภูงา” เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให๎
คล๎องจองเป็นคูํกับเมืองภูเก็ตมาแตํเดิมก็ได๎ แตํเหตุที่เมื องภูงากลายเป็นเมือง
พังงานั้น สันนิษฐานวํานําจะมาจากเมืองภูงา เป็นเมืองที่มีแรํอุดมสมบูรณ์จึงมี
ฝรั่งมาติดตํอซื้อขายแรํดีบุกกันมาก และฝรั่งเหลํานี้คงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็น
เมือง “พังงา” เพราะแตํเดิมฝรั่งเขียนเมืองภูงา วํา PHUNGA หรือ PUNGA ซึ่ง
อาจอํานวํา ภูงา หรือจะอํานวํา พังงา หรือ พังกา
ก็ได๎

ภูเก็ต “ไขํมุกอันดามัน” เป็นชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งของจังหวัด
ภูเก็ต(Phuket) ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถ๎าใครเคยไปเที่ยวจะรู๎เลยวําเสนํห์ของภูเก็ตที่ทาให๎
นักทํองเที่ยวประทับใจ ไมํได๎มีเพียงแคํ วิวสวยๆของทะเลอันดามันเทํานั้น ยังมีกิจกรรมการทํองเที่ยวสนุก ๆ ให๎
เลือกมากมาย รวมถึงบรรยากาศของเมืองทํองเที่ยวที่คึกคักและมีชีวิตชีวา เหมาะเป็นอยํางยิ่ง กับการหลีกหนีความ
วุํนวายในชีวิตประจาวัน ไปพักผํอนเจอผู๎คนที่ยิ้มแย๎มแจํมใส เป็นมิตร ชิ มอาหารพื้นเมืองอรํอย ๆ และโรงแรมที่พัก
ซึ่งมีให๎เลือกหลายราคาและบรรยากาศสภาพภูมิประเทศของภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญํตั้งอยูํบนภาคใต๎ฝั่งทะเลอัน
ดามัน มีพื้นที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นเกาะที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย เชื่อมตํอกับแผํนดินใหญํที่
จังหวัดพังงา ผํานทางสะพานสารสิน และทางหลวงหมายเลข 402 อยูํหํางจากกรุงเทพเกือบ ๆ 900 กิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 3 แสนกวําคน และเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ ทาให๎ภูเก็ต เป็นจุดตั้งต๎นในการ
เดินทางไปตามแหลํงทํองเที่ยวและเกาะแกํงตํางในจังหวัดรอบ ๆ อยํางเกาะพีพี อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมิลัน
หรือหมูํเกาะสุรินทร์ ซึ่งอยูํในจังหวัดพังงาและกระบี่แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต มีมากมายหลายแหํง
โดยเฉพาะหาดทราย ที่อยูํทางด๎านตะวันตกของเกาะ นับตั้งแตํ ทางเหนือลงไปก็จะเป็น หาดไม๎ขาว หาดในยาง
หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดปุาตอง หาดกะรน หาดกะตะ
หาดในหาน และที่สุดปลายเกาะ คือ แหลมพรหมเทพ
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ระนอง มีภูมิประเทศ ประกอบด๎วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ๎อน ทางทิศตะวันออกของจังหวัด
พื้นที่ลาดเอียงลงสูํทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาสูงสุด คือ ภูเขาพํอตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุต นอกจากนี้
ยังมีที่ราบแคบ ๆ ระหวํางแนวภูเขากับชายฝั่งทะเล ทาให๎กํอลาน้าสายสั้น ๆ หลายสาย แมํน้าที่สาคัญ ได๎แกํ แมํน้า
กระบุรี เป็นแมํน้าสายสาคัญกั้นพรมแดนไทย – พมํา ต๎นน้าเกิดจากเขาน้าตุํนและเขาจอมแห ทางทิศเหนือไหลลง
ทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 95 กิโลเมตรคลองลาเลียง ต๎นน้าเกิดจากเขาบางใหญํ และเขาแดนทางทิศเหนือไหล
ลงสูํแมํน้ากระบุรี ที่บ๎านนาน๎อย ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร คลองวัน ต๎นน้าเกิดจาก
เขาหินลุ ทางทิศเหนือของจังหวัดไหลลงสูํแมํน้ากระบุรี ที่บ๎านทับหลี ยาวประมาณ 20
กิโลเมตรคลองกระบุรี ต๎นน้ าเกิดจากเขาผักแวํน เขตชุมพร – ระนอง แมํน้ากระบุรี
ผํานอาเภอกระบุรี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตรคลองละอุํน ต๎นน้าเกิดจากเทือกเขา
ห๎วยเสียด และเขาหินดํานทางทิศตะวันออกไหลลงสูํแมํน้ากระบุรีที่บ๎านเขาฝาชี ยาว
ทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร คลองหาดส๎มแปูน ต๎นน้าเกิดจากเทือกเขาจอมแหลม
และเขานมสาวไหลลงสูํทะเลอันดามัน ที่บ๎านเกาะกลาง ยาวทั้งหมดประมาณ 19
กิโลเมตรคลองกะเปอร์ ต๎นน้ าเกิดจากเขายายหมํอน ไหลลงสูํทะเลอันดามันที่บ๎าน
บางลาพู ยาวทั้งหมดประมาณ 32 กิโลเมตรคลองกาพวน ต๎นน้าเกิดจากเขาพระหมี
ไหลลงสูํทะเลอันดามันที่บ๎านกาพวน ยาวทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตร
ระนอง เป็นจังหวัดภาคใต๎ตอนบน ด๎านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ ประเทศพมํา โดยมีระยะทางจาก
กรุงเทพมหานคร ผํานทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
3,298.045 ตารางกิโลเมตร (2,061,278 ไรํ) เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็น อันดับที่ 60 ของประเทศไทย เป็น
พื้นที่ราบ 14% และภูเขา 86 % มีเกาะใหญํน๎อยในทะเล อันดามันจานวน 62 เกาะ และมีอาณาเขตติดตํอกับ
จังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต๎
ทิศตะวันตก

: ติดตํอกับ อาเภอทําแซะ จังหวัดชุมพร
: ติดตํอกับ อาเภอเมือง,อาเภอสวี,อาเภอพะโต๏ะ จังหวัดชุมพร และอาเภอไชยา ,
อาเภอทําฉาง , อาเภอบ๎านตาขุน และอาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
: ติดตํอกับ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
: ติดตํอกับ ติดตํอกับประเทศพมํา และทะเลอันดามัน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service
Area Office Phangnga Phuket Ranong) มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 27
โรงเรียน ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ตั้งสานักงาน เลขที่ 702 ตาบลท๎ายช๎าง อาเภอเมือง
จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82000 โทรศัพท์ : 076-481529 แฟกซ์ : 076-481530 เว็บไซต์ :
http://www.sesao14.go.th อีเมล์ : sasao14@hotmail.com

ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ ทั้ง 3 จังหวัด มีแนวเทือกเขาพาดผํานในแนวเหนือ-ใต๎ ตํอเนื่อง ด๎วยลักษณะภูมิ
ประเทศที่เกิดจากแผํนดินยุบตัวลงไป ทาให๎เกิดเป็นชายฝั่งทะเลเว๎าแหวํง มีอําวและที่ราบแคบๆ ตามแนวชายฝั่ง
ทะเล ที่มีทั้งชายหาดทราย สํวนใหญํอยูํทางตะวันตกของจังหวัด และหาดโคลนซึ่งปกคลุมด๎วยปุาชายเลน และพื้นที่
ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงจากแนวเขาลงสูํชายฝั่งทะเลอันดามัน สํวนใหญํใช๎ประโยชน์ในด๎าน
กสิกรรมและที่อยูํอาศัย จากลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงาม ทาให๎พื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร๎อน (Tropical Monsoon Climate) ทาให๎มีฝนตกเกือบตลอดปี
และอุณหภูมิไมํเปลี่ยนแปลงมากนัก มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32-33 องศาเซลเซียส แบํงได๎เป็น 2 ฤดู คือ ฤดู
ร้อน เริ่มตั้งแตํเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ฤดูฝน เริ่ม
ตั้งแตํปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎
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อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นหนํวยงานที่ได๎รับการกาหนดให๎มีขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2553 โดยอยูํภายใต๎การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน๎าที่ตามที่
กฎหมายกาหนด ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และ ที่แก๎ไขเพิ่มเติมมาตรา 37
กาหนดให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กาหนดไว๎ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน๎าที่ดังนี้
(1) อานาจหน๎าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให๎
สอดคล๎ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(2) อานาจหน๎าที่ในการพัฒนางานด๎านวิชาการและจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รํวมกับสถานศึกษา
(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบํงสํวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(4) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข๎อ 5 ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจ
หน๎าที่ดาเนินการให๎เป็นไปตามอานาจหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวําด๎ วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ ติดตามการ
ใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว
(3) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 6

(9) ดาเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน สํงเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด๎าน
การศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย
ก. ดาเนินการให๎เป็นไปตามอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (คาสั่ง คสช.ที่ 10/2559
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559)
ข. มีอานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กาหนดไว๎ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ
ค. มีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการ
ของท๎องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบและกากับตรวจสอบ
ติดตามการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว
3) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริมสนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
8) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน สํ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการ และคณะท างานด๎ า นการศึ ก ษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได๎ระบุให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหารภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รอง ผอ.สพม.พงภกรน.

นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รอง ผอ.สพม.พงภกรน.

นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รอง ผอ.สพม.พงภกรน.

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมาย
และคดี

การกากับ ควบคุม ดูแล พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดภูเก็ต

นายนรินธรณ์ เซ่งล้้า รอง ผอ.สพม.พงภกรน
จังหวัดระนอง

นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รอง ผอ.สพม.พงภกรน.
จังหวัดพังงา

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.พงภกรน.
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ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รายการ
1. กลุํมในสานักงาน
2. หนํวยตรวจสอบภายใน ในสานักงาน
3. สถานศึกษา ในสังกัด
4. ขนาดของสถานศึกษา ในสังกัด (ข๎อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
- โรงเรียน ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 499 คน)
- โรงเรียน ขนาดกลาง (นักเรียน 500 -1,499 คน)
- โรงเรียน ขนาดใหญํ (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน)
-โรงเรียน ขนาดใหญํพิเศษ (นักเรียน 2,501 คนขึ้นไป)
5. ห๎องเรียน
6. นักเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต๎น
15,785 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
11,638 คน
- ปวช.
28 คน
7. นักเรียนพิการเรียนรํวมกับเด็กปกติ *
8. นักเรียนด๎อยโอกาสเรียนรํวมกับเด็กปกติ *
9. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผู๎บริหาร
71 คน
(ผอ.ร.ร. 26 คน/รอง ผอ.ร.ร. 45 คน)
- ครูผู๎สอน
1,315 คน
- ศึกษานิเทศก์
6 คน
10. พนักงานราชการ
11. ลูกจ๎างประจา
12. ลูกจ๎างชั่วคราว

จานวน/หน่วย
8 กลุํม
1 หนํวย
27 แหํง
11 โรงเรียน
8 โรงเรียน
6 โรงเรียน
2 โรงเรียน
863 ห๎องเรียน
27,451 คน

218 คน
3,334 คน
1,552 คน

57 คน
24 คน
49 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงความจาเป็นในการมุํง
พัฒนานักเรียนทุกคนในทุกมิติอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2563 เป็นการแพรํระบาดโรคระบาดไวรัส
โควิค - 19 (COVID – 19) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได๎มีมาตรการปูองกันและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุถึงเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของทุกกลุํมสาระวิชาจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงศักยภาพสูงสุดของตน มีความรู๎และทักษะการอําน เขียนและคิดคานวณที่เข๎มแข็งเป็น
พื้นฐานสาคัญในการเรียนรู๎และการดารงชีวิตในอนาคต ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา
2.1 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับเขต
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย

61.33

55.18

54.29

ภาษาอังกฤษ

41.23

34.14

34.28

คณิตศาสตร์

33.02

25.82

25.46

วิทยาศาสตร์

33.79

30.17

29.89

จากตารางที่ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดัง
แผนภาพข๎างลําง

(ร้อยละ)

เปรียบเทียบคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา
2561

80
60

ระดับเขตฯ
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

40
20
0
ภาษาไทย อังกฤษ
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2.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2562 - 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา

ปี 2562

ปี 2563

ภาษาไทย

60.63

61.33

ภาษาอังกฤษ

38.41

41.23

คณิตศาสตร์

32.10

32.02

วิทยาศาสตร์

37.71

33.79

จากตารางที่ 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
และ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สูงกวําคําเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ในกลุํมสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังแผนภาพข๎างลําง
(ร้อยละ)
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2.3 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับเขต ระดับ
สพฐ. และระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย

49.51

45.22

44.36

สังคมศึกษา

37.93

36.32

35.93

ภาษาอังกฤษ

34.00

29.73

29.94

คณิตศาสตร์

29.81

26.33

26.04

วิทยาศาสตร์

36.25

33.04

32.68

จากตารางที่ 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมะยมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สู งกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดัง
แผนภาพข๎างลําง

(ร้อยละ)
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เปรียบเทียบคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ระดับเขตฯ
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
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2.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปี การศึกษา 2562 - 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา

ปี 2562

ปี 2563

ภาษาไทย

46.00

49.51

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

37.46

37.93

ภาษาอังกฤษ

32.53

34.00

คณิตศาสตร์

28.57

29.81

วิทยาศาสตร์

30.32

36.25

จากตารางที่ 2.24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัยธมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา
2562 และ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สูงกวําคําเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ในกลุํม
สาระดังแผนภาพข๎างลําง
(ร้อยละ)
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2. ด๎านโอกาสทางการศึกษา
1) ตารางแสดงข๎อมูลนักเรียน จาแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2563
ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนจาแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2563
สัญชาติ

รวม ม.ต้น

รวม ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

ร้อยละ

ไทย

15,613

11,592

27,205

99.10

พม่า

107

45

152

0.55

เกาหลีใต้

1

3

4

0.14

จีน

2

0

2

0.00

ญีปุ่น

1

0

1

0.00

เนปาล

3

1

4

0.01

กัมพูชา

5

5

10

0.03

ฟิลิปปินส์

3

3

6

0.02

มาเลเซีย

1

0

1

0.00

ลาว

9

1

10

0.36

อินเดีย

1

2

3

0.00

ไม่ปรากฏสัญชาติ

13

4

17

0.06

อื่นๆ

26

10

36

0.13

15,785

11,666

27,451

100.00

นักเรียนทั้งหมด

จากตารางแสดงจานวนสัญชาตินักเรียน แยกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2564 พบวํา นักเรียนในสังกัดมีสัญชาติ
ไทยมากที่สุด จานวน 27,205 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.10 % ของจานวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือสัญชาติพมํา
จานวน 152 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.55% และสัญชาติกัมพูชา จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.36% ตามลาดับ
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2) จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

นักเรียนจบทั้งหมด

4,452

100.00

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม

2,985

67.04

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม

305

6.8

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด

573

12.87

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม.

561

12.60

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล

21

0.47

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน

0

0

ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ

3

0.06

ไม่ศึกษาต่อ ทางานอื่นๆ

2

0.04

ไม่ศึกษาต่อ ทางานภาคอุตสาหกรรม

1

0.022

ไม่ศึกษาต่อ ทางานภาคอุตสาหกรรม

0

0

ไม่ศึกษาต่อ ทางานค้าขาย ธุรกิจ

1

0.22

จากตารางแสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบวํา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํวนใหญํจบการศึกษาแล๎วศึกษาตํอโรงเรียนเดิม คิดเป็นร๎อยละ 67.04 รองลงมาศึกษาตํอสถาบัน
อาชีวศึกษาของรัฐคิดเป็นร๎อยละ 12.87% และม.4โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม คิดเป็นร๎อยละ 12.60 ตามลาดับ
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3) จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

นักเรียนจบทั้งหมด

3,298

100.00

มหาวิทยาลัยของรัฐ

2,797

84.80

มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ

43

1.30

มหาวิทยาลัยของเอกชน

84

2.54

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล

6

0.18

ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ

3

0.090

สถาบันพยาบาล

4

0.12

สถาบันทหาร

2

0.06

สถาบันอื่นๆ

347

10.52

ค้าขาย ธุรกิจ

0

0

งานบริการ

1

0.03

รับจ้างทั่วไป

10

0.30

การประมง

1

0.30

จากตารางแสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พบวํา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สํวนใหญํจบการศึกษาแล๎วศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเป็นร๎อยละ 84.80 รองลงมาศึกษาตํอ
สถาบันอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 10.52 และศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชน คิดเป็นร๎อยละ 2.54 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ตามคาแถลงนโยบายของคระรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตํอสภานิติ
บัญญัติแหํงชาติ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2557มีเนื้อหาโดยสรุปวํา การเข๎าบริหารราชการแผํนดินในครั้งนี้ แม๎จะ
เป็นการใช๎อานาจและทาหน๎าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลกํอน ๆ เคยปฏิบัติมา แตํก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบาง
ประการ อันทาให๎รัฐบาลนี้แตกตํางจากรัฐบาลอื่น ๆ อยูํบ๎าง ในด๎านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข๎ ามาสืบทอดงานและสานตํอ
ภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เคยกาหนดแนวทางการแก๎ปัญหาของประเทศไว๎กํอนแล๎ว
เป็น 3 ระยะ ตั้งแตํเมื่อเข๎าควบคุมอานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
โดยระยะแรก ได๎มุํงเน๎นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช๎กาลังและอาวุธสงครามกํอความรุนแรง แก๎ไข
ผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภากํอนหน๎านั้นอยูํ ในสภาพที่ไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ตามปกตินานกวํา 6 เดือน
ตลอดจนได๎เรํงแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของประชาชน และมุํงนาความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสูํ
ประเทศ
จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข๎าสูํ ระยะที่สอง ด๎วยการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติ
บัญญัติแหํงชาติ (สนช.) การเสนอรําง พ.ร.บ.งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทางานรํวมกับคณะรัฐมนตรีในการ
พิจารณาหรือแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร๎อยหรือความมั่นคงของชาติ สํวนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การ
จัดตั้งสภาปฏิรูปแหํงชาติ และคณะธรรมธิการยกรํางรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมอันมั่นคงให๎แกํประเทศ
กํอนที่จะสํงผํานไปสูํ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่ วไป
เงื่อนไขดังกลําวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดาเนินการตํอไป
โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได๎กาหนด หน๎าที่ของรัฐบาลไว๎ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ
1)บริหารราชการแผํนดิน 2) การดาเนินการให๎มีการปฏิรูปในด๎านตําง ๆ 3) การสํงเสริมความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกาหนดนโยบายให๎สอดคล๎องกับหน๎าที่ทั้ง 3 ประการดังกลําวด๎วย
ในด๎านการบริหารราชการแผํนดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด๎าน โดยได๎นายุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ วํา
ด๎วยการเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นหลักสาคัญ ใช๎
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน๎นความพอดีพอสมควรแกํฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ๎มกันมาเป็น
แนวคิดใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต๎องการของประชาชน
เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด๎านต๎องการสร๎างความเข๎มแข็งแกํองค์กรการปกครองทุกระดับ
ตั้งแตํท๎องถิ่นถึงประเทศ ต๎องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต๎องการให๎ประชาชนเกิดความชัดเจน รู๎
ลํวงหน๎าวําประเทศจะก๎าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได๎ถูกต๎อง
นโยบายรัฐบาล 11 ด๎าน คือ
1) การปกปูองเชิดชูสภาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
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3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพการบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสํงเสริมบทบาทและใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวั ตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืน
10) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช๎
สร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูํกัน ดังนี้
1.จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร๎อมกัน เพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สมารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร๎างเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ โดยเน๎น
การเรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให๎เป็นที่ต๎องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง
ในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2.ในระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความ
จาเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรง และบูรณาการระบบการกู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษาให๎
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
สิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให๎มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง
3.ให๎องค์กรภาคประชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสรํวมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมใสการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ กระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาสูํสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามศักยภาพและความพร๎อม โดยให๎
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได๎อยํางอิสระและคลํองตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํที่สามารถ
ประกอบอาชีพได๎หลากหลายตามแนวโน๎ม การจ๎างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู๎และหลักสูตรให๎เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู๎และคุณธรรมเข๎าด๎วยกันเพื่อให๎เอื้อตํอการพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎านความรู๎ ทักษะ
การใฝุเรียนรู๎ การแก๎ปัญหา การรับฟังความเห็นผู๎อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน๎น
ความรํวมมือระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกโรงเรียน
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5.สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร๎างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท๎องถิ่น
ที่มีความต๎องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน๎นครูผู๎สอนให๎มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ชํวยครูหรือเพื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เชํน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท๎อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็น
สาคัญ
7.ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให๎องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุ ณภาพชีวิต สร๎างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอยํางยั่งยืน และมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมตามความต๎องการ
8.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู๎ สร๎างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยนาไปสูํ
การสร๎างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคํา
ทางเศรษฐกิจให๎แกํประเทศ
9. สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร๎างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข๎าสูํเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อ
การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝั งคํานิย มและจิตส านึ กที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิ ตสื่ อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่ส าธารณะให๎
เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์
ทั้งนี้ เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแล๎ว รัฐบาลจะมอบหมายให๎ทุกสํวนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลําว โดยจากัดกรอบเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณ และระยะเวลาของรัฐบาล โดยมีสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู๎ติดตามและรายงานผลการดาเนินการตํอคณะรัฐมนตรีและ สนช. ตํอไป
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสูํการพัมนาให๎คนไทยมีความสุข และตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจ
กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาทีมีผลกระทบตํอความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5) การพัฒนากลไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การเกตรสร๎างมูลคํา
2) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
3)สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว
4) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
3) ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด๎านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
6) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) การลดความเหลื่อมล้า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโตอยําง
ตํอเนื่อง
5) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว
โปรํงใส
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
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5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุํงมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จาเป็น
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมายเจตนารมณ์ และ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ใช๎กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู๎
2. สอดแทรกเรื่องความโปรํงใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริต ให๎มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การนิเทศ
และการบริหาร
3. ให๎องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติขององค์กร
4. เน๎นการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับทุกกลุํมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูํการลดความเหลื่อมล้าใน
การรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหนํวยงาน
5. ให๎ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัด ทาแผนและขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาในแตํละจังหวัดให๎เป็นรูปธรรม
6. ใช๎เทคโนโลยีเชื่อมโยงข๎อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ และเครื่องมือในการบริหาร
7. ให๎หนํวยงานทางการศึกษา จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. ให๎สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหนํวยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษใน
ทุกระดับ เพื่อให๎เด็กพิเศษได๎รับการพัฒนา สามารถเรียนรู๎ และพึ่งพาตนเองได๎
9. ให๎สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหนํวยงานหลัก และประสานงาน
กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดูแลเด็กที่ตกหลํนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู๎สูงอายุ
10. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน๎าที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
• นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ให๎ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกระดับการศึกษาให๎มีความรู๎ ทักษะและคุณลักษะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให๎มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให๎ครูและอาจารย์ได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะทั้งด๎านการจัดการเรียนรู๎
ด๎วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช๎สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบตํอ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู๎เรียน
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3. การปฏิรูปการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัลผํานแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัลแหํงชาติ (NDLP) และการสํงเสริมการ
ฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎ มีหนํวยงานรับผิ ดชอบพัฒ นาแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัล
แหํงชาติ ที่สามารถนาไปใช๎ในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางกว๎างขวาง
ผํานระบบออนไลน์ และการนาฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให๎มีความ
เป็นอิสระและคลํองตัว การกระจํายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อานาจตามกฎหมายการศึ กษาแหํ ง ชาติที่ ได๎ รับ การปรับ ปรุ งเพื่อ กาหนดให๎ มี ระบบบริ ห ารและการจั ด
การศึ ก ษา รวมถึ ง การจั ด โครงการสร๎ า งหนํ ว ยงานให๎ เ อื้ อ ตํ อ การจั ด การเรี ย นการสอนให๎ มี คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระและคลํองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร๎อมจัดทดสอบวัดความรู๎และทักษะที่
จ าเป็ น ในการศึก ษาตํอ ระดับ อุดมศึกษาทั้งสายวิช าการและสายวิช าชีพ เพื่อให๎ ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได๎รับการปรับปรุงให๎ ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได๎อยํางเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให๎ทั่วถึงทุกกลุํมเปูาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากความรํวมมือทุกภาคสํวน เพื่อให๎การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร๎างโอกาส
ให๎กลุํมเปูาหมายได๎เข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุํมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได๎อยํางทั่วถึง
7. การนากรอบคุณวุฒิแหํงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ๎างอิงอาเซียน (AQRF) สูํการปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช๎กรอบคุณวุฒิแหํงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช๎กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด๎วยธนาคารหนํวยกิตและการจัดทามาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ๎างอิงอาเซียนได๎
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎ได๎รับการดูแลและพัฒนากํอนเข๎ารับการศึกษาเพื่อพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให๎สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สูํการปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
นาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก๎าวหน๎าเป็น
ระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพื่อให๎ผู๎จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได๎ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีสํวนชํวยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขํงขันในเวทีโลกได๎
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10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด๎วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา เพื่อให๎สถาบันการศึกษาทุกแหํงนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการจัด
การศึกษาผํานระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษาและผู๎เรียนที่มี
ความต๎องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุํมด๎อย
โอกาสทางการศึกษาและผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และการมีสํวน
รํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู๎เรียน โดยจัดให๎มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มีความสุข และได๎รับการปกปูองคุ๎มครองความปลอดภัยทั้งด๎าน
รํางกายและจิตใจ รวมถึงการสร๎างทักษะให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตําง ๆ
ทํามกลางสภาพแวดล๎อมทางสังคม
2. หลักสูตรสมรรถนะ มุํงเน๎นการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู๎เรียนเป็นหลัก และ
พัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดสมรรถนะที่ต๎องการ
3. ฐานข๎อมูล Big Data มุํงพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบและไมํซ้าซ๎อน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ๎วน สมบูรณ์ ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช๎ประโยชน์ได๎
อยํางแท๎จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแตํละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด๎วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล๎องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สํงเสริมการจัดการศึกษาที่เน๎นพัฒนาทักษะอาชีพของผู๎เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร๎างอาชีพและรายได๎ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกชํวงวัยให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประชาชนในแตํล ะชํ ว งวัย ได๎รั บ การศึกษาตามความต๎องการอยํางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแตํวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงวัย
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7. การจัดการศึกษาสาหรับผู๎ที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎ที่มีความต๎องการ
จาเป็นพิเศษได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอยํางมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเทําเทียม
กับผู๎อื่นในสังคม สามารถชํวยเหลือตนเองและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได๎
กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศนโยบาย
รั ฐ บาลที่ ไ ด๎ แ ถลงนโยบายตํ อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุ ด เน๎ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยได๎กาหนด วิสั ยทั ศน์ พันธกิจ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 – 2566 ดังนี้

“สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของมนุษย์
พัฒนาสถานศึกษาให๎มีความปลอดภัยแกํผู๎เรียน
สํงเสริมความเป็นเลิศของผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและ
เทําเทียม
๖. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
๗. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษาโดยใช๎ เ ทคโนโ ลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology)
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.
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- สนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา ให๎สมกับวัย
- ดาเนินการให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่อชีวิต สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาตํอ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสูํความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
- พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกันไมํให๎ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยํางเทําเทียมกัน
- สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
- สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรี ยนรู๎และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อยํ างครบถ๎ว น เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอ
บ๎านเมือง
- พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นให๎ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด๎ า นการอํ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
และการเลือกศึกษาตํอเพื่อการมีงานทา
- ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแตํละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุลทุกด๎าน
สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียนทุกระดับ
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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4. ด้านประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
- พัฒ นาโรงเรี ย นมัธยมดีสี่ มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ ก และโรงเรียนที่
สามารถดารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบท
ของพื้นที่
- บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3
น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน
- สํงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ
- สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 นโยบายและจุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. ด้านความปลอดภัย
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู๎เรียนทุกคน พร๎อมเสริมสร๎างระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยอยํางเข๎มข๎น ให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยตําง ๆ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1.2 สํงเสริมการจัดสภาพาแวดล๎อมที่เอื้อตํอการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
1.3 สร๎างภูมิคุ๎มกัน การรู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีในการดาเนินชีวิตวิถีใหมํ (New Normal)
และชีวิตวิถีปกติตํอไป (Nest Normal)
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 สํงเสริม สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปีทุกคน เข๎าสูํระบบการศึกษาสร๎าง
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎และการดูแลปกปูอง เพื่อให๎มีพัฒนาการครบทุกด๎าน โดยการมี
สํวนรํวมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2.2 จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎เข๎าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได๎รับ
การพัฒนาให๎มีสมรรถนะสาหรับการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพในอนาคตให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2.3 จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.4 สํงเสริมเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข๎าถึง
การเรียนรู๎ การฝึกอาชีพ เพื่อให๎มีทักษะในการดาเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได๎
2.5 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อใช๎เป็น
ฐานข๎อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปูองกันไมํให๎นักเรียนหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และชํวยเหลือเด็กตกหลํน เด็กออกกลางคันให๎กลับเข๎าสูํระบบ
3. ด้านคุณภาพ
3.1 สํงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร๎อม ให๎นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เน๎นสมรรถนะไปใช๎ตามศักยภาพของสถานศึกษาให๎สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ความต๎องการและบริบท
3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามชํวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทางานของตนเองและรํวมกับผู๎อื่น
โดยใช๎การรวมพลั งทางานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีล ธรรม และอยูํรํว มกับธรรมชาติและ
วิทยาการอยํางยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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3.3 จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสูํการมีอาชีพ มีงานทาและสํงเสริม
ความเป็นเลิศของผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
3.4 สํงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู๎เรียน ให๎ควบคูํการเรียนรู๎นาไปสูํการ
พัฒนาการเรียนรู๎และสมรรถนะของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งสํงเสริมการนาระบบธนาคาร
หนํวยกิต มาใช๎ในการเทียบโอนผลการเรียนรู๎และประสบการณ์ตําง ๆ ของผู๎เรียนในสถานศึกษา
3.5 พัฒนา สํงเสริม ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง
บุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให๎ มีส มรรถนะตามมาตรฐาน
ตาแหนํงและมาตรฐานวิชาชีพ
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการกระจายอานาจและใช๎พื้นที่เป็นฐานที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 นาเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข๎อมูล มาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
4.3 สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช๎พื้นที่เป็นฐาน ใช๎นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช๎ทรัพยากรรํวมกัน และแสวงหาการมีสํ วนรํวมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุก
ระดับเพื่อให๎ประสบผลสาเร็จอยํางเป็นรูปธรรม
4.4 สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎สอดรับกับชีวิตวิถีใหมํ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ตํอไป (Next Nomal)
 จุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. เรํงแก๎ปัญหากลุํมผู๎เรียนที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิค – 19 โดยเพิ่ม
โอกาสในการเข๎าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู๎ (Learning Loss Recovery) ให๎กับ
ผู๎เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู๎เรียน
2. เสริมสร๎ างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด๎ว ยระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
3. สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข๎าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาและปูองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํน เด็กออกกลางคันและเด็กพิการ
ที่ค๎นพบจากการปักหมุดบ๎านเด็กพิการให๎กลับมาเข๎าสูํระบบการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นสมรรถนะและการจัดทากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์ หน๎าที่พลเมืองและศีลธรรม ให๎เหมาะสมตามวัยของผู๎เรียน
5. จัดการอบรมครูโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน ควบคูํกับการให๎ความรู๎ด๎านการวางแผนและการสร๎างวินัยด๎าน
การเงินและการออม เพื่อแก๎ไขปัญหาหนี้สินครู
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6. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ ผํานกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Leaming) มีการวัดและประเมินผลใน
ขั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎และสมรรถนะของผู๎เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจาพักนอน สาหรับโรงเรียนที่อยูํในพื้นที่สูง หํางไกลและถิ่นทุรกันดาร
8. มุํงเน๎นการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ทุกระดับ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช๎พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให๎กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริ ย ธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลั กษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัยและ
รักษาศีลธรรม
๓. ร๎ อยละของผู๎ เรี ย นมีค วามรู๎ ความเข๎ าใจ และมีค วามพร๎อ มสามารถรั บมื อ กับ ภัย คุก คามทุ กรู ปแบบที่ มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
๔. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
๕. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร
เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
๖. จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๗. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิ จกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบั น หลั กของชาติ ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็น มาตรการในการพัฒ นาผู๎เรียนให๎มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีห ลั กคิดที่ถูกต๎อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิต

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 29

สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุน กากับ
ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๒. พัฒนาผู๎เรียนมีความให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมํทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติตํางๆ เป็นต๎น ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีอยูํในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุน กากับ
ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ตลอดจนรู๎จักวิธีการปูองกัน และแก๎ไข
หากได๎รับผลกระทบจากภัยดังกลําว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(๓) จัดสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎มีความมั่นคงปลอดภัย
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และชํวยเหลือผู๎เรียน ในการแก๎ปัญหาตํางๆ ได๎รับคาปรึกษาชี้แนะและ
ความชํวยเหลืออยํางทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบํมนิสัย
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๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ ๖
ข๎อ คือ
๑. การศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง
๒. การผลิตและพัฒนากาลังคนให๎มีสมรรถนะในการแขํงขัน
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
๔. การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางการศึกษา
๕. การศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล๎องกับอัตลักษณ์วิถี
ชีวิตและความต๎องการของชุมชน
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริมและสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ให๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร๎างสวัสดิการให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
๔.การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให๎แกํผู๎เรียนที่อยูํในเขตพื้นที่ เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และ
กลุํ ม ที่อยูํ ในพื้ น ที่หํ างไกลทุ ร กั น ดาร เชํน พื้นที่ สู ง ชายแดน ชายฝั่ งทะเล และเกาะแกํง ได๎รั บการบริ การด๎า น
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(๒) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให๎สถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ให๎จัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๓) สร๎างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแกํง ”ในรูปแบบตําง ๆเชํน จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดตํอสื่อสารผํานชํองทางออนไลน์
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๔.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู๎เรียนกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร
(๒) พัฒนาครูให๎มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไมํได๎ใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
(๓) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ให๎ความสาคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็น สาคัญ เนื่ องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่ อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสูํเปูาหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีขีดความสามารถในการแขํงขันกับนานาประเทศ”
ดังนั้น การพัฒนาศั กยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง
ดาเนินการให๎สอดคล๎องกัน โดยเน๎นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ให๎เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความ
ถนั ด อยํ างเต็มศักยภาพ มีความเป็ น เลิ ศทางด๎านวิช าการ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิ ศ
ด๎านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู๎ด๎านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง อยํ า งตํ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม เป็นผู๎ประกอบการ เป็น
เกษตรกรยุคใหมํ และอื่น ๆ สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
๑. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม
๓. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
๑. จานวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑
๒. ผู๎ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาผํ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จ าเป็ น ด๎ า นการรู๎ เ รื่ อ งการอํ า น ( Reading
Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy)ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหนํวยงานตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๒ สํงเสริมสนับสนุน ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให๎ผู๎เรียนค๎นหาตนเอง
นาไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมที่จะพัฒ นาตํอยอดไปสูํความเป็นเลิศด๎านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแตํจานวนงบประมาณในการ
สนับสนุนสถานศึกษาและผู๎เรียนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด๎านระบบบัญชี การเบิกจําย
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็น ต๎น เพื่อกระจายอานาจให๎สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ
๑.๔ สํ งเสริมสนับ สนุน ให๎ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาแผนงานโครงการและ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู๎เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต๎องการพัฒนา ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตํระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
๑.๕ ก ากั บ ติ ด ตาม และให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษา พร๎ อ มทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตํ อ
กระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒. สถานศึกษา
๒.๑ ดาเนินการวัดแววผู๎เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนตามศักยภาพ และความถนัดโดย
จัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชํน การจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน
หรือบัน ได ๕ ขั้น(Independent Study : IS) การเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต๎นโดยสํงเสริม
ให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform)
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๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎มุํงเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู๎เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให๎เป็นคนที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งรํางกายและจิตใจ
๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
๒.๔ สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนโดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามความต๎องการ และความถนัดของ
ผู๎เรียน
๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่
๓ เพิ่มเติมอยํางน๎อย ๑ ภาษา
๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นการวัดประเมิน ตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให๎มีการวัดประเมินจากสํวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.๗ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
นโยบายที่ ๓

ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

บทนา
นโยบายด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่ม
ตั้งแตํประชากรวัยเรียนทุกชํวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชํวงวัย ตั้งแตํชํวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผู๎เรียนที่มีความ
ต๎องการดูแลเป็นพิเศษ ให๎มีความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู๎ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอยํ างมีคุณคํา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ พัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ผู๎เรียนสามารถกากับการ
เรี ย นรู๎ ที่ เ หมาะสมกั บ ตนเองได๎ อ ยํ า งตํ อ เนื่ อ งแม๎ จ ะออกจากระบบการศึ ก ษาแล๎ ว รวมถึ ง ความตระหนั ก ถึ ง
พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลายและการพั ฒ นาและรั ก ษากลุํ ม ผู๎ มี ค วามสามารถพิ เ ศษของพหุ ปั ญ ญา
แตํละประเภท เสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํ
ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู๎ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให๎คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ต๎อ งตระหนั กถึ งความส าคั ญในอาชี พและหน๎ าที่ ของตน โดย ครู ต๎อ งมี จิต วิญ ญาณของความเป็ นครู มีค วามรู๎
ความสามารถอยํางแท๎จริง และเป็นต๎นแบบด๎านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู๎เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให๎เป็นครูยุคใหมํ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น
“Coach” หรือ ผู๎อานวยการการเรียนรู๎ทาหน๎าที่กระตุ๎น สร๎างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการ
สร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรมและสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
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เป้าประสงค์
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนา
ของประเทศ
๒. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและนาไปปฏิบัติได๎
๓. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
๔. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประเทศ
๕. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
๖.ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อานวยการ
การเรียนรู๎
๗. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)มากกวําร๎อยละ ๕๐
ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
๔. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการ
เรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
๕. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๖. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผู๎อานวยการการเรียนรู๎
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให๎เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล๎องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎านทั้งทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด๎าน (รํางกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา) สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) สํงเสริมให๎ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎อานวยการการ
เรียนรู๎ ผู๎ให๎คาปรึกษาหรือให๎ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนให๎สอดคล๎อง
กับหลักสูตร
๑.๒ สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียนและ
บริบทของพื้นที่
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู๎เรียน
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด๎าน ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมที่
จะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี
เว๎นปี สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
(๒) สํงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู๎ปกครอง ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(๓) สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผู๎ชํวยด๎านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กาหนด
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู๎
ใหมํ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกํโรงเรียนและผู๎สนใจ
(๕) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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๒.๑.๒ สถานศึกษา
(๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล๎อมทั้งในและนอก
ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎
(๒) จัดการเรียนรู๎ สร๎างประสบการณ์ เน๎นการเรียนเป็นเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข
(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
สนามเด็กเลํน ให๎ ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิ ทธิภาพ
(๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให๎มีสุขภาวะที่ดี รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข๎ เจ็บ
(๖) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสํวนรํวมและการ
สนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(๗) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษา
ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สํงเสริม สนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทาสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู๎ความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๒) จัดทาเครื่องมือประเมิน ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ
ดาเนิ น การประเมิ น รวมทั้ง ประสานการดาเนิ นงานเพื่ อทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติขั้นพื้ นฐาน ( O-NET)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) สํงเสริม สนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
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(๔) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วนถูกต๎องตาม
หลักโภชนาการ
(๖) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการดาเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๒.๒ สถานศึกษา
(๑) จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๒) จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎ และระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ (STEAM Education) เชํน
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด๎านศึกษาตํอ
และด๎านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู๎ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได๎
(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(๗) ดาเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วนถูกต๎องตามหลักโภชนาการ เป็นไป
ด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(๘) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีทักษะด๎านภาษาไทยเพื่อใช๎ในการ
เรียนรู๎ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา นาไปสูํการมีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ มี
ความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานใน
การดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
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โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สํงเสริม สนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมให๎มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- มี ทั ก ษะทางด๎ า นภาษาไทย เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู๎ มี นิ สั ย รั ก การอํ า น มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) สํงเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
(๔) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) จัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่
ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
(๖) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา
๒.๓.๒ สถานศึกษา
(๑) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(๒) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent
Study : IS)
(๓) สํงเสริม สนับสนุนครูให๎จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
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- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และ
สนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตํอหรือการประกอบอาชีพได๎
ตามความถนัด ความต๎องการ และความสนใจของตนเอง
(๕) สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL)
(๖) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดาเนินการ
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง การ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริม สนับสนุนการให๎บริการชํวยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด๎าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต๎องการจาเป็นพิเศษ
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริมให๎สถานศึกษานาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคลกรให๎มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส
(๗) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีการพัฒนาผู๎บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีตํอการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและ
เด็กด๎อยโอกาส
(๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พัฒ นาระบบการให๎บริก ารเทคโนโลยี สิ่ ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการจาเป็นพิเศษ
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(๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขําย (Education
Partnership) ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
๓. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับการจัดการศึกษาเป็น
มาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู๎ของตนเอง ตาม
ความต๎องการ และความถนัด ของผู๎เรียนสามารถสร๎างสังคมฐานความรู๎ (Knowledge -Based Society) ของ
ตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนาข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆหนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค(Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform)เพื่อตอบสนอง
ตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เข๎าถึงองค์ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล อยํางเหมาะสมตามวัย
(๔) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎
ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(๑) ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆหนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(๒) จัดการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพื่อตอบสนองตํอการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎ผําน
ระบบดิจิทัล
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพั ฒ นาคุณ ภาพครู จึ ง ต๎อ งดาเนิ นการตั้ งแตํ การผลิ ต และการพั ฒ นาครู อ ยํา งตํ อเนื่ อง โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต๎องรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให๎เป็นไป
ตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอยํางตํอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร๎างเครือขําย
พัฒนาครูให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎าง
ครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรง
๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู ให๎ผลิตครูที่มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู๎ความสามารถอยํางแท๎จริง และเป็นต๎นแบบด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความ
ขาดแคลน ความต๎องการครูของสถานศึกษา
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รํวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตร
ให๎สอดคล๎องกับแผนความต๎องการ
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให๎นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี
ทัศนคติที่ดีตํออาชีพครูเข๎ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอยํางเป็นระบบ
๔.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะต๎องดาเนินการเพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน๎าที่ของตน
โดยพัฒนาให๎เป็นครู เป็นครูยุคใหมํ ปรับบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู๎อานวยการการเรียนรู๎”
ปรับวิธีสอน ให๎เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน๎าที่กระตุ๎นสร๎าง
แรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรมและสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริ ม สนับสนุนให๎
ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต๎องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยําง
เป็นระบบและครบวงจร
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให๎มีหลักสูตรและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path)
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานความรํวมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎ตรงตามความต๎องการและความขาดแคลน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข๎ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ
(Career Path)
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC)
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให๎ มี ค วามรู๎ ทัก ษะด๎ า นการรู๎ ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy)การสอนดิ จิ ทั ล (Digital
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล๎องกับภารกิจและหน๎าที่ของตน
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(๗) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมพัฒนาและ
ยกระดั บ ความรู๎ ภ าษาอั ง กฤษของครู ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษ โดยใช๎ ร ะดั บ การพั ฒ นาทางด๎ า นภาษา (Common
European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริมและพัฒนาครู
ให๎ส ามารถออกแบบการเรี ยนรู๎ การจั ดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัดประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสู ง
(Higher Order Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริมและพัฒนาครู
ให๎มีความรู๎และทักษะในการจัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนที่มีความแตกตําง (Differentiated Instruction)
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริมและพัฒนา
ครูให๎มีความรู๎และทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทัก ษะการคิดขั้นสูง (Higher
Order Thinking)
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริมและพัฒนา
ครู ให๎มีความรู๎ความสามารถจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(๑๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริมและพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ
(๑๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผํานระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training
(๑๔) ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎อง
กับความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาข๎อกาหนดด๎านคุณภาพ และแผนการศึกษาแหํงชาติ
(๑๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตํการ
จัดทาฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผํานระบบดิจิทัล เพื่อใช๎ในการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชํน การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ และผู๎เรียนที่มีความแตกตําง เป็นต๎น
๓) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องผํานระบบดิจิทัล
๔) พัฒ นาแพลตฟอร์ มดิจิทัล ระบบบริห ารจัดการผู๎บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
๕) พัฒนาครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
บทน้า
นโยบายการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา เน๎นการสร๎างโอกาสให๎เด็กวัยเรียน และผู๎เรียนทุกคนเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน ไมํวําผู๎ เ รี ย นจะยาก ดี มี จน จะอยูํในพื้นที่ใดของประเทศอยูํ ในชุมชนเมือง พื้นที่หํ างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศ โดย
สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development) สร๎างกลไกความรํวมมือของภาคสํวนตําง ๆ ในทุกระดับตั้งแตํระดับองค์กรปกครอง
ท๎องถิ่นหรือตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสํวนกลาง สร๎างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท
ของพื้ น ที่ จั ด สรรงบประมาณแผํ น ดิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให๎ เ ด็ ก วั ย เรี ย นทุ ก คนตั้ ง แตํ ร ะดั บ ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา
และมั ธ ยมศึ ก ษาอยํ า งเพี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล๎ อ งกั บ สภาพข๎ อ เท็ จ จริ ง โดยค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น
ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง ของสถานศึ ก ษา จั ด หาทุ น การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
เพื่อชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอื่น เป็นพิเศษให๎เหมาะสม สอดคล๎ องกับความต๎องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความ
ต๎องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการ และงบลงทุนให๎สถานศึกษาตามความ
จาเป็น ตลอดจนนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อให๎
ผู๎ เรี ย นสามารถใช๎เป็ น เครื่ องมื อในการพั ฒ นาตนเองอยํา งตํอ เนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพั ฒ นาระบบการติ ดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่นภาคเอกชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพื้นที่รํวมมือในการ
จัดการศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
คานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
๕. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จํายและงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษาบริหารงาน
จัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
๖. นาเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
๑. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต๎องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู๎พิการ
๓. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
๕. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบทด๎านประเภท ขนาด และพื้นที่
๖. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงาน ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ใ น ก า ร จั ด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(๒) จัดทาฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข๎อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) รํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน เอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระดับพื้นที่
จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(๓) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐-๖ ปี) เพื่อในไปใช๎
ในการวางแผนการจัดการศึกษา
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(๔) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎เข๎าถึงบริการการเรียนรู๎
ได๎อยํางทั่วถึงครบถ๎วน
(๕) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสํวนบริหารจัดกา
ทรัพยากรในชุมชนให๎สามารถใช๎รํวมกับได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(๖) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม(นม)ให๎ผู๎เรียนอยํางเพียงพอ มี
คุณภาพ
(๗) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให๎ผู๎เรียนที่อยูํหํางไกลได๎เดินทางไปเรียนอยําง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทามาตรฐาน
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตํางๆ เชํน ๑) มาตรฐานด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวก ๒)
มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐาน
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Technologyเป็นต๎น การกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด๎านตํางๆ ดังกลําวให๎พิจารณา
ตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภทและขนาดของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุน
พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให๎มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนดโดยเน๎นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หํ างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
๓.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียนทุกกลุํม และสถานศึกษาทุกประเภท อยํางเหมาะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจั ดสรรงบประมาณแผํ น ดิ นเพื่อ ให๎ เด็ กวัยเรี ยนทุก คนตั้ง แตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการจาเป็น
ในการจั ดการศึกษาส าหรั บ ผู๎ เรีย นที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการ
ดาเนินการ และงบลงทุนให๎สถานศึกษาอยํางเหมาะสม และเพียงพอ
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ ความ
เหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษา อยํางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎องกับ
สถานภาพและพื้นที่
(๒) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎
สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องในพื้นที่ประกอบการ
จัดทาแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานความรํวมมือกับ
กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให๎เด็กวัยเรียนกลุํมขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กากับการใช๎จํายงบประมาณของ
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความโปรํงใส
๔.การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎
สถานศึกษามีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง
(๒) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
(๓) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนที่ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์
ดิจิทัล(Digital Device) สาหรับผู๎เรียนทุกระดับตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยํางเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองนาไปสูํการสร๎างการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์
ดิจิทัล(Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สาหรับครูอยํางเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(๖) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎
สถานศึกษาใช๎เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (Distance LearningTechnology:
DLT) ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล(Digital Literacy) แกํผู๎เรียน
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นโยบายที่ ๕

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎น๎อมนา ศาสตร์ของ
พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ๎มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคูํกับการนาเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่
จะผลั ก ดัน ดาเนิ น การเพื่ อน าไปสูํ ก ารบรรลุ เปู า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื นในทุก มิติ ทั้ง มิติ ด๎ านสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือ ระหวํางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณา
การ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให๎ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนาแล๎วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่ดีที่สุดในอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
ดังนั้น นโยบายด๎านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกลําว จึงได๎น๎อมนาศาสตร์พระราชา หลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง และเปู าหมายของการพัฒ นาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็นหลั กในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และการจัดสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักการดังกลําว
บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ในการเติ บ โตรํ ว มกั น ไมํ วํ า จะเป็ น ทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล๎ อ ม และคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยให๎
ความสาคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน ไมํให๎มากหรือน๎อยจนเกินไป อันจะนาไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไป
อยํางแท๎จริง
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๒. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูลด๎านความรู๎ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค สูํการ
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให๎มีบริบทที่เป็น
แบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน
๖. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕เขต มีนโยบายสํงเสริมความรู๎
และสร๎างจิตสานึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
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๗. สถานศึกษาต๎นแบบนาขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม จานวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีสํงเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนาขยะมาใช๎ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๔. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลด
ใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรีย น สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนิน
กิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paperless
๖. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด๎านการสร๎าง
สานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎
๗. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๘. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ กษามี ก ารปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาบุ ค ลากรและสถานที่ ใ ห๎ เ ป็ น
สานักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและ
ชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทางการให๎องค์ความรู๎และสร๎างจิตสานึกด๎าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๒. จัดทาคูํมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
๓. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให๎ความรู๎เรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูํสังคมคาร์บอนต่า
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๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล๎อม
ตํอการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึ งระดับมั ธ ยมศึกษา และพัฒ นาระบบข๎อมู ล
สารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏าซที่มีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชํน คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รู ป แบบการเปรี ย บเที ย บและการลดการปลํ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นการด าเนิ นชี วิ ต ประจ าวั น Carbon
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน
๕. จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอน
ต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า
๖. พัฒนาตํอยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมใน ๖ ศูนย์ ๔
ภูมิภาค
๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมใน ๖ ภูมิภาค
๘. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพื่อดาเนินการตํอยอดขยาย
ความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตํอหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับ สิ่ง แวดล๎ อ มและยกระดับ
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ต ๎น แบบ ๒๒๕ เขตและสถานศึก ษาด๎า นการบริห ารจัด การส านั ก งานสี เ ขี ย วและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green office)
๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานารํองขยายผลสํงสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการพัฒนาด๎านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์
เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
๑๑. สํงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๒. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอความปลอดภัย
และสุขภาพที่ดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช๎ประโยชน์ใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช๎เผาและลดใช๎สารเคมี สูํ
โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อมดี Green city ด๎าน
พลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๕. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ โรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เพื่อนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดทาโครงงานด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
๑๖. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา จัดคํายเยาวชนวัยซนลด
คาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต๎นแบบที่นาความรู๎จากโรงเรียนตํอยอดสูํชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม อยํางน๎อย ๒,๐๐๐ ชุมชน
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๑๗. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ ๖

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

บทนา
นโยบายด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเป็นนโยบายจุดเน๎นที่สาคัญ เนื่องจากเป็น
นโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุมทั้งด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎าน
การบริหารงานทั่วไปและปรับบทบาทภารกิจของหนํวยงานทั้งระดับสานักงานทั้งสํวนกลาง และระดับภูมิภาค โดย
ปรับโครงสร๎างของหนํวยงานทุกระดับตั้งแตํสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง ให๎มี
ความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา หนํวยงานสานักงานเป็นหนํวยงาน
ที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชํน Cloud TechnologyBig Data Technology และCommunication
Technology เป็นต๎น มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบมีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ พร๎อมทั้ง
ปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหาร
วิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป
๒. หนํวยงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต๎องปรับเปลี่ยนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย พร๎อม
ที่ จ ะปรั บ ตั ว ให๎ ทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยูํ ต ลอดเวลาเป็ น หนํ ว ยงานที่ มี ห น๎ า ที่ ส นั บ สนุ น สํ ง เสริ ม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน
๕. หนํ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นานวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ

Technology) มาใช๎ ใ นการเพิ่ ม

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 51

ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ
๒. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่
มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตาบล
๓. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital
Technology)มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
๔. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด
๗. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ นาไปสูํการวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform)เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
๙. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. ให๎ส ถานศึก ษาหรือ กลุํม สถานศึก ษามีค วามเป็น อิส ระในการบริห ารจัด การศึก ษาเป็น มาตรการกระจาย
อานาจให๎ส ถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิส ระในการบริห ารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎า น
การบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดย
ดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนิ นการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาศึ ก ษา
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าที่ อานาจ และโครงสร๎างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา
(๒) ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน และส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา ศึกษา
เคราะห์ หน๎าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุํมสถานศึกษา โดยให๎คานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความหลากหลายและความแตกตํางของ
สถานศึกษารวมถึงความต๎องการและข๎อจากัดของแตํละพื้นที่
(๓) สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํ งเสริม
สนั บสนุน ให๎ส ถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาจัดหาเจ๎าหน๎าที่เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ส นับสนุนงานด๎านธุรการ ด๎าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด๎านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให๎งานดังกลําวเป็นภาระที่เกินสมควรแกํครู ผู๎ปฏิบัติ
หน๎าที่การจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
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(๔) ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน และส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา ศึกษา
วิเคราะห์ ปรั บ ปรุ งกฎหมาย ระเบี ย บ ข๎อปฏิบัติให๎ ส อดคล๎ องกับการกระจายอานาจให๎ ส ถานศึกษา หรือกลุํ ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(๕) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษา จั ดท า
แผนปฏิบัติการและดาเนินการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษา
(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํ งเสริม
สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชํน การบริหารจัดการแบบกลุํมโรงเรียน
การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต๎น
(๗) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทั กษะ
ชีวิต
(๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให๎มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํ งเสริม
สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการ
พัฒนาให๎สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติหน๎าที่
(๑๑) สถานศึ ก ษา หรื อ กลุํ ม สถานศึ ก ษาได๎ รั บ การกระจายอ านาจให๎ อ ยํ า งเป็ น อิ ส ระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณด๎านการบริหารงาน
บุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็น
รายด๎านหรือทุกด๎านได๎
(๑๒) สถานศึกษา หรื อกลุํ มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทา
หน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. พัฒ นาสานักงานสํว นกลางและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหนํวยงานมีความทันสมัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทั้งระดับสานักงานสํวนกลาง
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให๎เป็นหนํวยงานที่ทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูํ ตลอดเวลา มีความโปรํ งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิช อบบริหารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล เป็น
หนํ ว ยงานที่มี ห น๎ าที่ ส นั บ สนุ น สํ งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎ ส ถานศึกษาสามารถจัดการศึก ษาได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให๎เป็น
หนํวยงานที่ทันสมัย มีหน๎าที่ สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) สํงเสริม สนับ สนุน ให๎ สานั กงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช๎ระบบการบริหาร
จัดการที่มุํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) สํ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ ส านั กงานสํ ว นกลาง และส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษานานวั ตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)มาใช๎ในการบริหารงาน
(๔) สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(๕) สํงเสริม การมีสํวนรํวม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(๖) สร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษารู ป แบบเครื อ ขํ า ยเชํ น เครื อ ขํ า ยสํ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขตกลุํมโรงเรียน ฯลฯ
(๗) สํ งเสริ มให๎ ทุกภาคสํ ว นของสังคมมีสํ ว นรํว มในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนและพื้นที่
(๘) สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(๙) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูํผู๎เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน๎นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช๎ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู๎เรียนทุกคน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต๎องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู๎เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์
ดังกลําว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู๎เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง ลดความซ้าซ๎อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู๎เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให๎แกํผู๎เรียนกลุํมตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง
และสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู๎เรียนและสถานศึกษา
โดยตรง
(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง
(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช๎ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู๎เรียน เพื่อลดความซ้าซ๎อนใน
การจัดสรรงบประมาณโดยจะทาการแลกเปลี่ยนข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
(๔) พัฒนาระบบเบิกจํายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู๎เรียน และสถานศึกษา โดยผํานระบบธนาคาร
๔. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามา
ประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารอยํางเป็น ระบบ นาไปสูํการนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ข๎อมูล ขนาดใหญํ( Big DataTechnology) เพื่อ
เชื่อมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎เรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูลสถานศึ กษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ที่
จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา Cloud
Technology มาให๎บริการแกํหนํวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform)ระบบบริหารงานสานักงาน เชํน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบ
สารบรรณ เป็นต๎น เพื่อเจ๎าหน๎าที่สามารถใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให๎บริการหนํวยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paasและ SaaS
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูลของนักเรียนในฐานข๎อมูล
ตําง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู๎เรียนในมิติตํางๆ
(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform)เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ
พร๎อมให๎บริการ (Services) เชื่อมโยงข๎อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข๎อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีก
ทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช๎ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางานรํวมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตําง ๆ
(๔) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ
ข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการเชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุข ภาพและการพัฒ นาอาชีพในตลอดชํว งชีวิต เป็นฐานข๎อมูล การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นาไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ด๎านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให๎สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแตํระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นาไปสูํการพัฒนาฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ
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บทวิเคราะห์และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎ระดมความคิดเห็นถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา
ข๎ อ เสนอแนะ จากผู๎ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง โดยประชุมระดมความคิดเห็น และเก็บข๎อมูลจากบทสรุปรายงานของสถานศึกษา และ
ข๎อเสนอแนะในการวิเคราะห์สภาพขององค์กร (SWOT) จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง พบวํามีจุดแข็ง
จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
SWOT analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. ใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู๎ความ
สามารถ และประสบการณ์สูงอยูํเป็นจานวนมาก
3. มีหลักสูตรที่สนองความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน
ท๎องถิ่น
4. มีแหลํงเรียนรู๎ นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อตํอการปฏิบัติงาน
5. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยูํใน
ระดับดี และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
6. มีอาคารสถานที่พร๎อมในการจัดการเรียนการสอน
บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมเอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎
7. สถานศึกษาได๎รับการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา
โอกาส (Opportunity)
1. ประชาชนผู๎เกี่ยวข๎องและองค์กรภายนอกให๎
ความสาคัญและให๎ความรํวมมือในการจัดการศึกษา
2. มีแหลํงเรียน และ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สามารถฝึก
ประสบการณ์ด๎านวิชาชีพ
3. นโยบายของรัฐที่ให๎ความสาคัญด๎านคุณธรรม
จริยธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสํงเสริม
อาชีพและสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนและท๎องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยว ของจังหวัด สนับสนุนการ
พัฒนาการศักยภาพด๎านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 2
6. นโยบายด๎านการพัฒนาครูของ สพฐ. มีความชัดเจน
และเปิดโอกาสให๎ครูได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ

จุดอ่อน (Weakness)
1. วัสดุ อุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพและงบประมาณ
ไมํเพียงพอ
2. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขาดความตํอเนื่อง
3. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดการเรียนการ
สอนมาก
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษไมํมุํงเน๎นด๎านการสื่อสารสํงผลให๎
ผู๎เรียนสํวนมากสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ไมํดี
เทําที่ควร

อุปสรรค (Threat)
1. การปฏิรูปการศึกษาสํวนภูมิภาคทาให๎ขั้นตอน
เพิ่มขึ้น มีผลกระทบตํอการบริหารงานบุคคล
2. ปัญหาทางสังคมสังคมสํงผลตํอการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
3. ระยะทางระหวํางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กับสถานศึกษาหํางไกล
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
กรอบแนวคิดแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือขํายสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต และผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ได๎ศึกษา วิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา สภาพการจัดการศึกษาตามบริ บทของเขตพื้นที่การศึกษา รํวม
กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายเฉพาะ จุดเน๎ นการขับเคลื่อนนโยบายและบริบทของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภายในปี 2565 มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 บนพืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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พันธกิจ (Mission)
1. สํงเสริม สนับสนุน การปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิต
สาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
(พหุปัญญา)
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให๎เป็นมืออาชีพ
5. สํงเสริม พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา

ค่านิยม (Core Values)
"องค์กรมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปร่งใส ด้วยใจบริการ"
SESAO14 :
S = Service Mind/จิตบริการ
E = Excellence/ความเป็นเลิศ
S = Synergy/ความรํวมมือ
A = Accountability/ความรับผิดชอบ
O = Service Mind/องค์กรมาตรฐาน
1 = Unity/ความเป็นหนึ่งเดียว
4 = 4 Network of co-operation/4 ภาคีเครือขําย
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กลยุทธ์(Strategic)
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
ตัวชี้วัด
1.1. ร๎อยละ ของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผํานเกณฑ์การประเมินที่
สถานศึกษากาหนด
1.2. ร๎อยละ ของผู๎เรียนที่มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
ในระดับดีขึ้นไป
1.3. ร๎อยละ ของผู๎เรียนที่มีความเป็นไทยผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนดในระดับดี
ขึ้นไป
1.4. ร๎อยละ ของผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติที่ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.5. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
2.1. ร๎อยละของโรงเรียนที่เปิดห๎องเรียนพิเศษที่สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.2. ร๎อยละของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ
2.3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับรางวัลจากเวทีการแขํงขันระดับชาติและนานาชาติ
2.4. ร๎อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการสูํพหุปัญญา
2.5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความสามารถทางด๎านพหุปัญญา
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด
3.1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผํานเกณฑ์การประเมินที่
สถานศึกษากาหนด
3.2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินด๎านการคิดวิเคราะห์และการอํานเขียน
3.3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป
3.4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผํานการประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
3.5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินทางด๎านทักษะ ภาษา การคิดและทักษะการใช๎เทคโนโลยี
ตามที่สถานศึกษากาหนดในระดับดี

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 60

3.6. ร๎อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก”ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะ
การเรียนรู๎หรืออานวยการเรียนรู๎
3.7. ร๎อยละของครูที่มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3.8. ร๎อยละของครูที่สามารถเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
3.9. ร๎อยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 20 ชม./ปี
3.10.ร๎อยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก๎าวหน๎าทางด๎านวิชาชีพ
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา
ตัวชี้วัด
4.1. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล๎องกับ
บริบทของพื้นที่
4.2. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพื้นที่บริการได๎รับบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมตรงตามความต๎องการและสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
5.1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.2. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3. ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถน๎อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติได๎
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ สพท. ออนไลน์ (ITA Online)
อยูํในระดับ B
6.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. อยูํในระดับดีมาก
6.3 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียอยูํในระดับดีมาก
6.4 ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
6.5 ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนสุจริต
6.6 ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาผํานเกณฑ์ที่กาหนด
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมือง พลโลกที่
ดี และมีความพอเพียง
2. ผู๎เรียนมีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการแขํงขัน มีการเรียนรู๎
แบบบูรการสูํพหุปัญญา
3. ผู๎เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาอยํางทั่วถึงเทําเทียมและมีคุณภาพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเป็นครูมืออาชีพยุคใหมํ
6. ผู๎เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา

จุดเน้น (The focus)
ด้านผู้เรียน
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 3
2. ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. สํงเสริมทักษะ ความสามารถ ความถนัด เต็มตามศักยภาพ สูํความเป็นเลิศ
ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎รูปแบบที่หลากหลาย PLC, TEPE ONLINE, ICT
2. สํงเสริมความเข๎มแข็ง ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎
3. สํงเสริมความก๎าวหน๎า และพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. สํงเสริมขวัญ กาลังใจ และยกยํอง เชิดชูเกียรติ
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ด้านการบริหาร
จัดการ
1. บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช๎สหวิทยาเขตและเครือขํายสํงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เป็นฐาน
2. สํงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยี และข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา
3. พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. สํงเสริม พัฒนา การจัดสภาพแวดล๎อมสถานศึกษา “นําดู นําอยูํ นําเรียน”
6. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูํความเป็นเลิศ SCQA, OBECQA, TQA
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ส่วนที่ 4
กรอบแผนงาน/งบประมาณ และโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการดาเนินงาน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยด าเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคล๎ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต๎องการ
ในการจัดการศึกษาที่ผํานมา เพื่อดาเนินการปรับปรุง พัฒนาการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ให๎มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแก๎ปัญหาและสนองความต๎องการในการจัดการศึกษาให๎เหมาะสม
ตามบริบท โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรมในการดาเนินงานแยกตามกลยุทธ์ของ และพันธกิจ เพื่อตอบสนอง การ
ประเมินผลตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ในศตวรรษที่ 21
....................................................................................................................................
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
...................................................................................................................................................................................................
1. หลักการเหตุผล
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันกับนานาประเทศปัจจัยที่สาคัญ คือ "การพัฒนาคน" ซึ่งเป็นโจทย์ที่สาคัญของ
การจัดระบบการศึกษา และปฏิรูประบบการเรียนรู๎ของประเทศไทยสูํการสร๎างและพัฒนาพลเมืองให๎มีคุณลักษณะในสังคมโลกของ
ศตวรรษที่ ๒๑ อันมีเหตุผลมาจากการปฏิวัติด๎าน Digital Revolution และความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ที่ ท าให๎ โ ลกทั้ ง โลกเชื่ อ มโยงและสื่ อ สารถึ งกั น ได๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว การพั ฒ นาให๎ นั ก เรี ย นเป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ทั ก ษะ ความรู๎
ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ จึงมีความสาคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศให๎มีศักยภาพพร๎อมที่จะแขํงขันกับประเทศอื่น การเตรียม
พลเมืองให๎มีทักษะคิด ทักษะงาน และทักษะชีวิต รองรับการพัฒนางาน ให๎สร๎างรายได๎สูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล๎องกับ
ภูมิลาเนาถิ่นฐาน สร๎างฐานที่แข็งแกรํงของการสร๎างเศรษฐกิจสูํเวทีการแขํงขันในเวทีโลก ซึ่งการจัดการศึกษาจะเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ์ (Experience) จากแหลํงจัดประสบการณ์จริง โดยเรียนรู๎จากการสร๎างกระบวนการคิดที่ประยุกต์ใช๎หลักทฤษฎีความรู๎
ไปสูํการลงมือปฏิบัติในสถานการจาลองเสมือนจริงหรือจากสถานการณ์จริง และเรียนรู๎จากการสร๎างกระบวนการแก๎ปัญหา เพื่อให๎
ได๎คาตอบตามประเด็นที่ตั้งไว๎ ตามทฤษฎี learning by doing ของ John Dewey ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เรํงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการวัดและประเมินผล โดยนาเอาเทคโนโลยี และเครือขําย
อินเทอร์เน็ตมาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ โดยใช๎ภาคีเครือขํายความรวมมือภาครัฐ และเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและตํางประเทศเข๎ามามีสํวนจัดและชํวยจัดการศึกษา
ตามนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปีงบประมาณ 2564 ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยังได๎ตระหนักถึงความสาคัญและเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาชีพให๎ผู๎เรียน
ทุกระดับการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพตําง ๆ โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักตนเอง สารวจความสนใจ ความถนัด และ
มองเห็นเส๎นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตํอ หรือเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎อยํางมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ในศตวรรษที่ 21เพื่อพัฒนาครูให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
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2. วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูศ๎ ตวรรษที่ 21
2.2.2 เพื่อสํงเสริมให๎ครูจดั กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ ศตวรรษที่ 21 อยํางมีประสิทธิภาพ
2.2.3 เพื่อสํงเสริมให๎ครูมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศทีส่ ามารถเป็นแบบอยํางในการจัดการเรียนการสอนด๎านทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง จานวน 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาผูเ๎ รียน ด๎าน ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
2) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํง
ศตวรรษที่ 21
3) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการเรียนการสอนด๎านทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
4.กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

ขั้นตอน/วิธีการ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑
สูํระดับห๎องเรียน
- ขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ทสี่ อดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ สูรํ ะดับ
ห๎องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ

2

กิจกรรมที่2พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่ครอบคลุมดานชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ตามบริบทของโรงเรียน

ต.ค.64 – เม.ย. 65

3

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 จัดการประกวด/แขํงขัน/จัดคําย/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพือ่ พัฒนาทักษะแหํง
ศตวรรษที๒่ ๑สาหรับครูและนักเรียนดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาและ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เม.ย. –ส.ค.65

4
5

5. สถานที่ดาเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. โรงเรียน
2. กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. งบประมาณ จานวน 89,000บาท

ต.ค.64 – เม.ย. 65

เม.ย. –ส.ค.65
ต.ค.64 – ส.ค.65
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

1.

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ศตวรรษที่ 21 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน
ศึกษานิเทศก์ ผู๎เชี่ยวชาญและเจ๎าหน๎าที่ 10 คน
รวมทั้งหมด 64 คน

ทั้งสิ้น

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย

76,000

- คําอาหารกลางวัน (64×*2*250)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(64×4x50)

32,000

- คําที่พักคนละ 600 บาท/คน/คืน จานวน
40 คน

12,800
7,200

- คําตอบแทนวิทยากร ชม.600 2 วัน
2

กิจกรรมที่ 5นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา
และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

13,000
5,000

- คําชดเชยน้ามันเชื่อเพลิง
- คําเบี้ยเลี้ยง
รวมทั้งสิ้น

24,000

8,000
89,000

7,200

81,800

คําวัสดุ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ผลผลิต (Output)
1) ครูผสู๎ อนกลุํมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพ ได๎รับองค์ความรู๎และมี
กระบวนการวิธีการจัดการเรียนรูท๎ ี่
สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
มีกระบวนการวิธีการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21

เป้าหมายตัวชี้วัด
1 เชิงปริมาณ
ร๎อยละ 80 ของครูผสู๎ อนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
2 เชิงคุณภาพ
1) ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู๎ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21

วิธีการวัด
ประเมินผล
ประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
โครงการ

2) ร๎อยละ 80 ของครูผสู๎ อนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
3) ร๎อยละ 60 ของครูผู๎สอน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด๎านการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. ครูผสู๎ อนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนรูเ๎ พื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูศ๎ ตวรรษที่ 21
8.2. ครูผสู๎ อนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูศ๎ ตวรรษที่ 21 และมีการเผยแพรํ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
8.3. นักเรียนได๎รับการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อสามารถนาไปปรับ ประยุกต์สูํชีวิตจริง
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แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับบุคลากรสานักงาน
(English Communication Skills Development for Office Personnel)
แผนงาน
............................................................................................................................. .......
สนองนโยบาย สพฐ.
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธนา อินทรคุ๎ม
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2565 – กันยายน 2565
....................................................................................................................................................................................................

1. หลักการเหตุผล
ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู๎ใหมํๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และสามารถรับรู๎ได๎
อยํางรวดเร็วหลากหลายชํองทาง ประชากรโลกสามารถติดตํอสื่อสารผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ต
โดยสถานที่
เวลา และระยะทางไมํเป็นอุปสรรคอีกตํอไป มีการเคลื่อนย๎ายของผู๎คนในทุกภูมิภาคบนโลกใบนี้ ทั้งเพื่อการทางาน
และการทํองเที่ยว ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษากลางของโลกในการติดตํอสื่อสาร
ของประชากรที่มีความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประชากร กวํา 360 ล๎านคน อีกทั้งยัง
เป็นภาษาที่สองของประชากรกวํา 750 ล๎านคน นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทางราชการของ 61
ประเทศ และเป็นภาษาหลักในหลายรัฐทั่วโลกอีกด๎วย ด๎วยเหตุผลนี้ทุกประเทศจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สองรองลงมาจากภาษาประจาชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาความสามารถด๎านภาษาอังกฤษของประเทศไทยจึ งถูกระบุไว๎ใน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 –
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนการศึกษาแหํงชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึง นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เห็นความสาคัญของการสํงเสริมการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษให๎กับบุคลากรในสานักงาน เพื่อให๎บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
สอดคล๎องกับสังคมแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 จึงได๎จัดทาโครงการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับบุคลากรสานักงาน (English Communication Skills Development for Office Personnel)
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎บุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 เพื่อให๎บุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สามารถนาความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
3.1 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 25 ชัว่ โมง
3.2 บุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 40 คน
- เชิงคุณภาพ
3.3 ร๎ อ ยละ 90 ของบุ ค ลากร สพม.พั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง เข๎ า รํ ว มการอบรมหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 25 ชั่วโมง
3.4 ร๎อยละ 90 ของบุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ผํานการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 เสนอขออนุมัติโครงการ

พฤศจิกายน 2564

2 กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

มกราคม 2565 – กันยายน 2565

3 สรุปโครงการ

กันยายน 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ห๎องประชุม สพม พังงา ภูเก็ต ระนอง....
6. งบประมาณ จานวน ..13,500....บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ทั้งสิ้น
1 คําตอบแทนวิทยากร (ตํางชาติ) ชั่วโมงละ
500 บาท จานวน 25 ชัว่ โมง
2 ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ English
Speaking Day

จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

12,500.-

12,500.-

1,000.-

-

-

-

- 1,000.-
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รวมทั้งสิ้น

13,500.-

12,500.-

- 1,000.-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-ร๎ อ ย ล ะ 90 ข อ ง
บุคลากรสานักงาน ได๎รับ
การการอบรมหลั กสู ต ร
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสาร

-จานวนบุคลากรที่เข๎า
รํวมการอบรม

-การสังเกต

-แบบบันทึกการลงเวลา
เรียน

-จานวนบุคคลากรที่ผําน
การอบรม

-การทดสอบ

-แบบทดสอบ

-ร๎ อ ย ล ะ 90 ข อ ง
บุ คลากรส านั กงานผํ า น
การการอบรมหลั กสู ต ร
ภาษา อั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสาร

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8.2 บุคลากรสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สามารถนาความรู๎ที่ได๎ขากการฝึกอบรมไปประยุกติใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการบูรณาการการนิเทศโดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน
..................................................................................................
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธนา อินทรคุ๎ม
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อเรํงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
ความพื้นฐานความเป็นไทย เน๎นการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาให๎เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจและความ
ถนัดอยํ างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตํางประเทศที่ 2 มีทักษะความรู๎ด๎านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํ
การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได๎จัดทาโครงการบูรณาการการ
นิเทศโดยใช๎สหวิทยาเขตเป็ นฐาน เพื่อสํ งเสริมให๎ โรงเรียนมีระบบการพัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษา แหลํ งเรียนรู๎
สภาพแวดล๎อมหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู๎ที่เอื้ออานวยให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตัวเองอยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิตมีนิสัยใฝุเรียนรู๎ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มีคุณธรรมนาความรู๎ รักความ
เป็นไทย และมีความสามารถก๎าวไกลในระดับสากลและตามจุดเน๎นด๎านผู๎เรียน ด๎านครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
และด๎านการบริหารจัดการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
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2. เพื่อนิเทศ ให๎คาปรึกษา แนะนา ชํวยเหลือโรงเรียนในสังกัดให๎สามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
นโยบายของสพฐ.และจุดเน๎นสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
3. เพื่อสํงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ และการบริหารจัดการให๎กับโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
3.1 นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 27 โรงเรียน จานวน 3 ครั้ง
3.๒ ผู๎อานวยการ/รองผู๎อานวยการโรงเรียน ครูผู๎รับผิดชอบแตํละกลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎/งาน
นโยบาย และครูผู๎สอน จานวน 27 โรงเรียน
- เชิงคุณภาพ
๓.๑ ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
3.2 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สามารถจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
1 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร๎อมกํอนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
๑) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
๒) จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
๓) นิเทศ ติดตามโรงเรียน
๔) สรุปรายงานผล
2 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระ
๑) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
๒) จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
๓) นิเทศ ติดตามโรงเรียน
๔) สรุปรายงานผล
3 การนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช๎ใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
(นโยบายสพฐ.และจุดเน๎น สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง)
๑) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
๒) จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
๓) นิเทศ ติดตามโรงเรียน
๔) รวบรวมข๎อมูลการนิเทศ
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
4 การประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช๎ใช๎สห
วิทยาเขตเป็นฐาน(นโยบายสพฐ.และจุดเน๎น สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง)
๑) ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการสรุปผลการนิเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม ๒๕๖๕

มกราคม – กันยายน
๒๕๖๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน ๒๕๖๕
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๒) แบํงกลุํมคณะทางาน จารวน ๔ กลุํม (๔ สหวิทยาเขต)
๓) นาเสนอการสรุปผลการนิเทศของแตํละสหวิทยาเขต
๔) จัดทาเอกสารสรุปผลการนิเทศ
5. สถานที่ดาเนินการ
-ห๎องประชุม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
-โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
-โรงแรม
6. งบประมาณ จานวน .. 297,460..บาท (...สองแสนเก๎าหมื่นเจ็ดพันสี่ร๎อยหกสิบบาทถ๎วน..)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกการใช๎งบประมาณ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
1 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๓ วัน
๑) การประชุมคณะกรรมการ
84,300.
-คําอาหารกลางวัน
จานวน ๓๐ คน 30x120
3,600.-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน 30x35x2
2,100.-คําที่พัก
จานวน ๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
6,000.๒) การนิเทศติดตามโรงเรียน
- คําเบี้ยเลี้ยง ๓๐ คน 30x๒๔๐x๓ วัน
21,600.- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
15,000.- คําที่พัก จานวน ๑๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๕x๑,๒๐๐ x๒ คืน
36,000.ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

2 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ3 วัน
- คําเบี้ยเลี้ยง จานวน 6 คน 6x๒๔๐x๓ วัน
- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก จานวน 4 ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
4x๑,๒๐๐ x๒ คืน

งบประมาณ
จาแนกการใช๎งบประมาณ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
23,920.
4,320.4,320.10,000.10,000.9,600.-

-

9,600.-

-
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3 การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 3 วัน
๑) การประชุมคณะกรรมการ
-คําอาหารกลางวัน
จานวน ๓๐ คน 30x120
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน 30x35x2
-คําที่พัก
จานวน ๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๒) การนิเทศติดตามโรงเรียน
- คําเบี้ยเลี้ยง 32 คน 32x๒๔๐x๓ วัน
- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก จานวน ๑๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๕x๑,๒๐๐ x๒ คืน
4 การประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามการยกระดับคุณ
ภาพการจัดการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 3
วัน
-คําอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน 30x250x3 มื้อ
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน 30x50x6 มื้อ
-คําอาหารเย็น
จานวน 30 คน 30x350x2 มื้อ
- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก จานวน ๑๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๕x๑,๒๐๐ x๒ คืน
รวมทั้งสิ้น
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
๑.โรงเรียนในสังกัดสพม.
-โรงเรียนในสังกัด
พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน
27 โรงเรียน ได๎รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๒. ครูในสังกัดสพม.พังงา

85,740.
-

3,600.-

-

-

2,100.-

-

-

6,000.-

-

-

23,040.1๕,000.-

-

-

36,000.-

-

-

22,500.

-.

-

9,000.-

-

-

21,000.
15,000.

-

-

36,000.

-

-

297,460

-

103,500

297,460

วิธีการวัดประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
-ประเมินผลการนิเทศ -แบบนิเทศติดตาม
ติดตาม

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 75

ภูเก็ต ระนองได๎รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน

-ครูในสังกัด

-ประเมินผลการนิเทศ
ติดตาม

-แบบนิเทศติดตาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรี ย นในสั งกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎รับการนิเทศ ติดตามเพื่อ ยกระดั บคุณภาพการจั ด
การศึกษา
2. สหวิทยาเขตและศูน ย์ พัฒนาวิชาการกลุํ มสาระการเรียนรู๎มีความเข๎มแข็ง สามารถพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา
3. โรงเรียนในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 27 โรงเรียน ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
............................................................................................................................. .......
£ 1. ด๎านความปลอดภัย
£ 2. ด๎านโอกาส
R 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน. £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
R 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทกานต์บุรพชนก และคณะศึกษานิเทศก์
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดนโยบายในการเรํงรัดสํ งเสริมและพัฒ นาการเรี ยนการสอนภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะการอํานการเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การคิดสร๎างสรรค์ พัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีการเชื่อมโยง
ความรู๎กับกระบวนการเรียนรู๎และการจัดกิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีการพัฒนาทักษะไปสูํศตวรรษที่ 21 โดยมุํงหวัง
ให๎ เกิดผลสั มฤทธิ์แกํผู๎ เรี ย นมากที่สุ ด และสามารถนาความรู๎นี้ ไปใช๎ในการดารงชีวิตหรือศึ กษาตํอในวิช าชีพ ที่
เกี่ยวข๎อง อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาความรู๎ความสามารถในการใช๎
ภาษาไทยของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ต ระนอง จึ งจัดทาโครงการสํ งเสริมและพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาไทยที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน เพื่อสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนภาษาไทยได๎รับการพัฒนา
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงรุก (Active Learning)เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญของผู๎เรียนสูํการ
ประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีตํอวิชาภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทยให๎สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning)
ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และการประเมินการอํานรู๎เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โรงเรียนละ 2 คน จานวน 54คน สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning)ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)สูงขึน้ ร๎อยละ 3
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู๎สอนภาษาไทย ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning)ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)มีพัฒนาการที่สูงขึ้น
4.กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1

ประชุมคณะทางานเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจกรรม

ตุลาคม2564 – กันยายน 2565

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก
(Active Learning)ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
สาหรับครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย”

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

3

นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active
Learning)ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

4

คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

5

สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
5.1 กิจกรรมที่ 1,4,5 จัดกิจกรรมณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.2 กิจกรรมที่ 2,3 จัดกิจกรรมนอกสถานที่
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6. งบประมาณ จานวน71,570บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการการใช๎จําย
เงินงบประมาณ
ที่
เงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
คําตอบแทน

คําใช๎สอย

คําวัสดุ

กิจกรรมที่ 1ประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
700
700
(10×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (10×120)
1,200
1,200
รวม
1,900
กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนสาหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”
1 คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ
16,250
16,250
250 บาท จานวน 65คน
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2มื้อ
6,500
6,500
มื้อละ 50บาท จานวน 65คน
3 คําตอบแทนวิทยากร จานวน 6
3,600
3,600
ชั่วโมง
4 คําวัสดุ/คําถํายเอกสาร
5,000 5,000
5 คําที่พัก จานวน 10 ห๎อง ห๎องละ
12,000
12,000
1,200 บาท
รวม
43,350
กิจกรรมที่3นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 คําเบี้ยเลี้ยง
6,480
6,480
- สหวิทยาเขตพิงกัน
(1,440)
(1,440)
(2x240)x3
- สหวิทยาเขตสิมิลัน
(1,440)
(1,440)
(2x240)x3
- สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
(1,440)
(1,440)
(2x240)x3
- สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
(2,160)
(2,160)
(3x240)x3
2 คําน้ามันเชื้อเพลิง
10,000
10,000
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3 คําที่พัก (4x1,200)
รวม
ที่

4,800
21,280

รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ

4,800

งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (8×35)x2
560
560
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารจัดทาเครื่องมือวิจัยและ
1,000
1,000
จัดทาเลํมรายงานวิจัย
จานวน 3 เลํม
รวม
2,520
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
1 คํ า อ า ห า ร วํ า ง แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
560
560
(8×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารและจัดทาเลํมรายงาน
1,000
1,000
โครงการ
รวม
2,520
รวมทั้งสิ้น
71,570
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น

เป้าหมายตัวชี้วัด

1. ครูผู๎สอนภาษาไทยสามารถ - ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอน
จัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active
ภาษาไทยสามารถจัดการ
Learning)ได๎อยํางมี
เรียนรู๎เชิงรุก (Active
ประสิทธิภาพ
Learning)ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่สาคัญ

วิธีการวัดประเมินผล
- นิเทศ ติดตาม

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สารวจ
กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยบรรลุคําเปูาหมาย
ของโรงเรียน
- ผลการทดสอบระดับ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศ
ติดตาม

- แบบสารวจ
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ชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)สูงขึ้นร๎อยละ 3
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู๎สอนมีแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสูํการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)และการประเมินสรรถนะด๎านการ
อํานรู๎เรื่องตามแนว PISA
8.2 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สาคัญ สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการดาเนินชีวิตประจาวันได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
............................................................................................................................. .......
£ 1. ด๎านความปลอดภัย
£ 2. ด๎านโอกาส
£ 3. ด๎านคุณภาพ
R 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน. £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
£ 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
R 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทกานต์บุรพชนก และคณะศึกษานิเทศก์
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
..............................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได๎ ป ระกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2561ก าหนดให๎
สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให๎ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแตํ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร๎อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํง
รายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัด นอกจากนี้ ได๎ระบุให๎หนํวยงานต๎นสังกัดมีบทบาทในการให๎
คาปรึ กษา ชํว ยเหลื อ แนะน าเกี่ย วกับ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวบรวมและ
สั ง เคราะห์ ร ายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒนา
สถานศึกษา รวมทั้งให๎ความรํวมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองดาเนินการสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแหํง พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา และ
กาหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํ งในสังกัดจัดสํ งรายงานผลการประเมินตนเองให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ประจา ทุกปี เพื่อนาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาสังเคราะห์ผลเป็นภาพรวมระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
นาไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให๎มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ให๎คาปรึกษา ชํวยเหลือ แนะนาผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษาใน
สังกัด ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา สามารถดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเตรียมความพร๎อมรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และนาความรู๎ไปใช๎ในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และเตรียมพร๎อมเข๎ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2.3 เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให๎
ได๎สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 90 คน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2) สถานศึกษาในสังกัด มีผลประเมินตนเองในปีการศึกษา 2564สูงขึ้นกวําปีการศึกษา 2563
อยํางน๎อย 1 ระดับ หรือสามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได๎
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองมีรายงานผลการสังเคราะห์
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจัดสํงให๎โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนละ 1 ฉบับ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู๎ บริห ารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) สถานศึกษาในสังกัดสร๎างแนวปฏิบัติในกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
3) สถานศึกษาในสังกัด สามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4) สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ ผํานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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4.กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3

จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

4

นิเทศติดตาม การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

5

สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

5. สถานที่ดาเนินการ
5.1 กิจกรรมที่ 1,4จัดกิจกรรมนอกสถานที่
5.2 กิจกรรมที่ 2,3,5 จัดกิจกรรม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
6. งบประมาณ จานวน105,680 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ เงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1 คําวิทยากร
3,600
3,600
2 คําที่พัก 10 ห๎อง (10x1,200)
12,000
12,000
3 คําวัสดุและเอกสารการอบรมเชิง
3,200
3,200
ปฏิบัติการ
4 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
9,000
9,000
(90×50)x2
5 คําอาหารกลางวัน (90×250)
22,500
22,500
รวม
50,300
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ที่

รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (37×35)
5,180
5,180
x4
2 คําอาหารกลางวัน (37×120) x2
8,880
8,880
3 คําที่พัก (1,200x10)
12,000
12,000
4 คําจัดทาเลํมรายงาน จานวน
3,000
3,000
30เลํม
รวม
29,060
กิจกรรมที่ 3 จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
560
560
(8×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารจัดทาเครื่องมือวิจัยและ
1,000
1,00
จัดทาเลํมรายงานวิจัย
จานวน 3 เลํม
รวม
2,520
2,520
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1 คําที่พัก (4x1,200)
4,800
4,800
2 คําเบี้ยเลี้ยง
6,480
6,480
- สหวิทยาเขตพิงกัน (2x240)x3
(1,440)
(1,440)
- สหวิทยาเขตสิมิลัน(2x240)x3
(1,440)
(1,440)
- สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
(2x240)x3
(1,440)
(1,440)
- สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
(3x240)x3
(2,160)
(2,160)
3 คําน้ามันเชื้อเพลิง
10,000
10,000
รวม
21,280
21,280
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ที่

รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
560
560
(8×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารและจัดทาเลํมรายงาน
1,000
1,000
จานวน 3 เลํม
รวม
2,520
2,520
รวมทั้งสิ้น
105,680
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งาน/โครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู๎ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
จุดเน้นที่
ผู้รับผิดชอบ
นางจันทณา ชํวยชนะ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
งบประมาณทั้งสิ้น
139,150 (หนึ่งแสนสามหมื่นเก๎าพันหนึ่งร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)
___________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พุทธศั กราช 2556 มาตรา 5 ที่ก ลํ าวถึ งสิ ท ธิทางการศึกษาของคนพิ การในการได๎ รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอยํางมีคุณภาพและดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี ความสุขตาม
ศักยภาพของแตํล ะบุ คคล และมาตรา 19 ที่กลํ าววํา ให๎ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีห น๎าที่ดาเนินการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให๎คนพิการได๎รับสิทธิและโอกาสเข๎าถึงบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพอยํางเทําเทียมกัน
กระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวําเป็นคน
พิการตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให๎คนพิการมีสิทธิได๎รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยได๎ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ให๎คนพิการได๎รับสิทธิชํวยเหลือทางการศึกษา เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาวํา
เป็นคนพิการ และให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต๎นไป โดยสาระของประกาศคือ คน
พิการที่จะได๎รับสิทธิชํวยเหลือทางการศึก ษาต๎องได๎รับการคัดกรองตามแบบที่กาหนด ผู๎ดาเนินการคัดกรองต๎อง
ได๎รับการอบรมวิธีการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษากํอนปฏิบัติหน๎าที่
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงกาหนดให๎มีการอบรมตาม
หลักสูตร “ผู๎ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎และมีทักษะ
ในการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่แนบท๎ายประกาศดังกลําวขึ้น ซึ่งจะสํงผลให๎บุคคลที่
สถานศึกษารับรองวําเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการกาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของ
คนพิการทางทางการศึกษาได๎รับสิทธิชํวยเหลือทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถคัดกรองนักเรียนภายในโรงเรียนได๎
อยํางถูกต๎อง
2.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีทักษะในการใช๎แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 87

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จานวน 27 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ครูที่ได๎รับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได๎
อยํางถูกต๎อง
3.2.2 ครูที่ได๎รับการอบรมมีทักษะในการใช๎แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษาได๎ถูกต๎องยิ่งขึ้น
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

ขั้นตอน/วิธีการ
ประชุมคณะทางานเตรียมความพร๎อมในการจัดอบรมฯ
แจ๎งโรงเรียนสํงครูเข๎ารับการอบรมฯ
จัดอบรม”ผู๎ดาเนินการคัดกรองตนพิการทางการศึกษา”
สรุป/รายงาน สพฐ.

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. – ก.พ.65
ก.พ.65
ก.พ.65
ส.ค.-ก.ย.65

สถานที่ดาเนินการ
สพม.พงภกรน
สพม.พงภกรน
โรงแรม
สพม.พงภกรน

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 139,150 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่

รายละเอียดคําใช๎จําย

1 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทางาน จานวน 15 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (15x35 x2)
- คําอาหารกลางวัน (15x120)
- คําพาหนะวิทยากร
2 การอบรม “ผู๎ดาเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” จานวน 54 คน คณะทางานและวิทยากร
จานวน 16 คน รวม 70 คน จานวน 3 วัน
- คําอาหารกลางวัน ( 70x250x3)
- คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม (50x70x6)
- - คําที่พัก (10x1,200 x3)
- คําวัสดุ / คําถํายเอกสาร
- คําไวนิล
- คําพาหนะวิทยากร
- คําตอบแทนวิทยากร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
1,050
1,800
2,000

52,500
21,000
36,000
10,000
1,000
3,000
139,150

10,800
10,800 118,350 10,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Out put)
1.ร๎อยละ 90 ของผู๎เช๎ารับการอบรม มี
ความรู๎ความเข๎าใจในการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถดาเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษาของโรงเรียนตนเองได๎
ผลลัพธ์ (Out come)
1. ครูที่เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการดาเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาได๎ถูกต๎องมากขึ้น
2. นักเรียนพิการเรียนรวมได๎รับการพัฒนา
ตรงตามศักยภาพของผู๎เรียน

วิธีการประเมิน
- การประเมินกํอนและหลังการอบรม
- การประเมินความพึงพอใจตํอการ
อบรม
- การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
แบบประเมิน
ใบงาน

-การประเมินกํอนและหลังการอบรม

แบบทดสอบ

- การทดสอบ/ดูพัฒนาการของผู๎เรียน

แบบทดสอบ/สังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูที่ได๎รับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง
7.2 ครูที่ได๎รับการอบรมมีเจตคติที่ดีตํอคนพิการ
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โครงการ : อบรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและ
วิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู (ว9/2564) ผํานระบบประชุมทางไกล
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุํมบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) :
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์
โทรสาร
0 7648 1530

โทรศัพท์ 0 7648 1529 ตํอ 107
E-mailwt.nuttida@gmail.com

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด๎ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แหํ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 หมวด 16 การปฏิ รู ป ประเทศ
มาตรา 258 จ. ด๎านการศึกษา (3) บัญญัติวํา “ให๎มีกลไกและระบบการผลิ ต คัดกรอง และพัฒนาผู๎ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ให๎ได๎ผู๎มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู๎ ความสามารถอยํางแท๎จริง ได๎รับคําตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ง มีกลไกสร๎างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู๎ประกอบวิชาชีพครู ” แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 - 2565)
มุํงเน๎ น กิจ กรรมปฏิรู ป ที่จ ะสํงผลให๎ เกิดการเปลี่ ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะกํอให๎ เกิดประโยชน์ตํอผู๎ เรียน
กิจ กรรมปฏิรู ป ที่ 3 การปฏิรู ปกลไกและระบบการผลิ ตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน ให๎ความสาคัญ กับการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎พัฒนาความรู๎และทักษะให๎เกิด
สมรรถนะในการปฏิบัติหน๎าที่ ตลอดจนพัฒนาความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพของตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยมีการปรับปรุง
กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก๎าวหน๎า ในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู และการพัฒนาระบบ
กลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได๎รับการปรับปรุงใหมํ และการคงวิทยฐานะ โดยนาผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็น
สํวนสาคัญในการประเมินและการปรับปรุงคําตอบแทนที่เหมาะสม ประกอบกับ แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.
2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษา ได๎กาหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตาแหนํง
และวิทยฐานะสาหรับตาแหนํงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นระยะ ๆ เพื่อดารงไว๎ซึ่งความรู๎ ความสามารถ
ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตาแหนํง และวิทยฐานะที่ได๎รับการบรรจุและแตํงตั้ง ดังนั้น เพื่อให๎การ
ประเมินวิทยฐานะของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการเชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ โดย
มุํงเน๎นให๎ข๎าราชการครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได๎อยํางเป็นรูปธรรม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 (4) มาตรา 39 ก. (1) (2)
(3) และ (4) มาตรา 54 และมาตรา 55 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหนํงครู
ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ว 9/2564 ได๎กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและวิทย
ฐานะข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหนํ ง ครู รวมทั้ ง ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น การ
ในชํวงระยะเวลาเปลี่ยนผํานตาม ว 17/2552 และ ว 21/2560 โดยให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เป็ น ต๎ น ไป โดยมุํ ง เน๎ น ให๎ ข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได๎ มี ก ารสั่ ง สมความช านาญและ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง และสํงเสริมให๎ครูประพฤติปฏิบัติตน
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เป็นแบบอยํางที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจะชํวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่องและเป็นระบบซึ่งจะสํงผลถึงคุณภาพผู๎เรียนอยํางแท๎จริง
จากการศึ ก ษา รวบรวม และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พบวํ า ข๎ า ราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ต าแหนํ ง ครู ยั ง ขาดความรู๎ ความเข๎ า ใจ และความคาดเคลื่ อ นจากข๎ อ เท็ จ จริ ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู
ตาม ว 9/2564 ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พิจารณาแล๎ว เห็นสม ควร
กาหนดจัดโครงการอบรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและ
วิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู (ว9/2564) ผํานระบบประชุมทางไกลเพื่อให๎
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู สามารถนาไปใช๎เป็นแนวทางในการประเมินตาแหนํงและขอมี
ห รื อ เ ลื่ อ น วิ ท ย ฐ า น ะ ใ ห๎ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ข อ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ด๎ อ ยํ า ง ถู ก ต๎ อ ง เ ห ม า ะ ส ม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดตํอไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ แนวทางการดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหนํ ง และวิ ท ยฐานะข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต าแหนํ ง ครู ตาม ว 9/2564 และ
ชํวงเปลี่ยนผํานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 และ ว 21/2560 เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2.2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานในการนาความรู๎และแนวทางที่ได๎รับ มาประยุกต์ใช๎ในการ
ดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต๎น เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.3 กลุ่มเป้าหมายผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ จานวน 306 คน ประกอบด๎วย
2.3.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู
จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง
2.3.2 ผู๎บริหาร วิทยากร และเจ๎าหน๎าที่โครงการ
2.4 กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตาแหนํงและวิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหนํงครู และแนวทางการดาเนินงานในชํวงเปลี่ยนผําน ตาม
ว17/2552 และ ว 21/2560
2. การเตรียมการ วางแผน ออกแบบกระบวนการจัดการ
ดาเนินประชุมฯ และเสนอโครงการตํอผู๎บริหาร
3. การประสานงานกับกลุํมเปูาหมาย
5. ดาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
6. สรุปรายงานประชุมฯ เพื่อเสนอตํอผู๎บริหารตํอไป

ระยะเวลา
มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

จานวน 300 คน
จานวน 6 คน
สถานที่
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2.5 งบประมาณทั้งสิ้น 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดคําใช๎จําย (ขอถัวจํายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม / รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
720

1. คําอาหารกลางวัน
(1 มื้อ x 120 บาท x 6 คน)
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(2 มื้อ x 35 บาท x 6 คน)
3. คําจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom Meeting

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
720
-

420

-

420

-

1,500

-

1,500

-

2.6 ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 10 กันยายน 2564
2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)
โครงการอบรมข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู
(ว9/2564) ผํานระบบประชุมทางไกล
รวม

แผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
2,640
-

-

-

2,640

-

รวม

2,640

2,640

2.8 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
2.8.1 ผลผลิต (Output)
1) ผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต๎นในการขอมี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในระดับสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สามารถนาความรู๎และเทคนิคที่ได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎จริง
2.9 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
2.9.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ เข๎ารํวมครบตามที่กาหนด (ร๎อยละ 100)
2) การดาเนินโครงการแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด (ไตรมาสที่ 3)
2.9.2 เชิงคุณภาพ
1) ระดับความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมประชุม (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80)
3) ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับมา
ประยุกต์ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ(ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80)
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2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.10.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไป
ใช๎เป็นแนวทางในการประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะได๎อยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.10.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสามารถนาความรู๎
และแนวทางที่ได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการดาเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต๎น
ในการประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะได๎อยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.11 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
2.11.1ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.11.2ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ว 9/2564)ได๎อยํางถูกต๎อง
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โครงการ
ประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38ค.(2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบาย สพฐ.
ด๎านคุณภาพ/ด๎านประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางยุพา อ๎าหมาด
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
...............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด๎วยสานักงาน ก.ค.ศ. ให๎นาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข๎าราชการพลเรือนสามัญ มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหนํงข๎าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช๎โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วําด๎วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อให๎สามารถ
ดาเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพสอดรับกับระบบเงินเดือนและเกิดประสิทธิผลทั้งด๎านการกากับ ติดตามและการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและจากผลการดาเนินการที่ผํานมา การจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) ยังไมํถูกต๎อง ครบถ๎วน กลุํมบริหารงานบุคคล
จึงจัดทาโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา38ค.(2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค (2) จัดทาคารับรอง ตัวชี้วัดและเปูาหมายตามคารับรองการปฏิบัติราชการอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน สอดรับ
กับระบบเงินเดือน สนองตอบความต๎องการของหนํวยงานได๎
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค
(2) จานวน 24 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) สามารถเขียนตัวชี้วัดและเปูาหมายตาม คา
รับรองการปฏิบัติราชการได๎อยํางถูกต๎อง
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
ข๎อมูลปีฐาน เปูาหมาย
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการ
28 คน
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา38ค.(2)

ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ
1 วัน
กลุมํ บริหารงาน
บุคคล

5. งบประมาณ 9,320 บาท (เก๎าพันสามร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ - บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 9,320 บาท
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
งบประมาณ จาแนกตามหมวดรายจําย
รายการ/กิจกรรมการใช๎งบประมาณ
ที่
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
1 คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆละ 120
3,360
บาท จานวน 28 คน
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ ๆ
1,960
ละ 35 บาท จานวน 28 คน
3 คําถํายเอกสาร
2,000
4 คําวัสดุ
2,000
รวม
9,320
หมายเหตุ (ขอถัวจํายทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
เชิงปริมาณ
คารับรองการปฏิบัติราชการของข๎าราชการ คารับรองการปฏิบัติ นับ
เอกสารคารับรอง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
ราชการ จานวน
การปฏิบัติ
มาตรา 38 (2) จานวน 24 คน
24 คน
ราชการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
เชิงคุณภาพ
คารับรองการปฏิบัติราชการของข๎าราชการ ร๎อยละ 80
สังเกต/ตรวจ
สังเกต
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 (2) มีความ ถูกต๎องตาม
หลักเกณฑ์วัดได๎
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎บังคับบัญชาสามารถนาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข๎าราชการในสังกัดไปใช๎ประกอบการ
แตํงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให๎ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตาม
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หลักเกณฑ์และวิธีการได๎ และอาจนาไปใช๎ประกอบการตัดสินใจในด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตํางๆ
เชํน การให๎รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และคําตอบแทนตํางๆ ด๎วยก็ได๎
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แผนงาน/โครงการ คัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
แผนงาน ………………………………………………………………………………………………………….
สนองนโยบาย สพฐ. R 1. ด๎านความปลอดภัย
£ 2. ด๎านโอกาส
£ 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
£ 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
R 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุติมา ฉลองกุล/นางสาวประไพ พิกุลผล
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม – กันยายน 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการเหตุผล
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม เป็นปัญหาสาคัญที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร๎อน
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภัยแล๎ง น้าทํวม และภัยพิบัติตําง ๆ สาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมนั้นเนื่องจาก
กิจกรรมของมนุษย์เป็นเหตุผลหลักสาคัญที่กํองให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนาไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลก ปัญหาจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอย จากการทาลายสมดุลธรรมชาติ การตัดไม๎ทาลายปุา การเพิ่มจานวนของประชากร
โลก การทากิจกรรมที่กํอให๎เกิดมลภาวะทางอากาศการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปุาไม๎ แหลํงต๎นน้า
สภาพแวดล๎อมทางทะเลและทรัพยากรธรณีเป็นเครื่องมือสาคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การสํงออก
และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของไทย แตํการพัฒนาเศรษฐกิจ อยํางรวดเร็วในชํวงหลายทศวรรษที่ผํานมามัก
เกิดขึ้นจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเหลํานี้อยํางไมํยั่งยืน ประเทศไทยจึงเผชิญกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล๎อม
ในหลายภูมิภาครวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรสัตว์ปุาที่ลดลง การตัดไม๎ทาลายปุา
การกลายเป็นทะเลทราย การขาดแคลนน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและทางน้า
ความเสื่อมโทรมของปุาไม๎และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งสํงผลกระทบตํอมนุษย์ทั้งสิ้น
จากปัญหาสิ่งแวดล๎อมดังกลําว ทาให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตระหนักถึงความสาคัญในการสร๎างจิตสานึกในการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนในสังกัด
บางแหํงได๎ดาเนินกิจกรรมด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมที่สามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํโรงเรียนอื่น ๆ ได๎
แตํยังขาดการสํงเสริม สนับสนุน การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ และการยกยํองเชิดชูเกียรติของนักเรียนหรือโรงเรียน
หากโรงเรียนในสังกัดได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน และยกยํองเชิดชูเกียรติฯ ดังกลําวแล๎วจะเป็นแรงบันดาลใจให๎แกํ
โรงเรียนอื่น ๆ และเป็นขวัญและกาลังใจแกํผู๎บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่ทางานด๎านสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได๎จัดโครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมและสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํนักเรียนในการคิดค๎น สร๎างสรรค์ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม
ให๎สามารถนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนอยํางยั่งยืน
2.2 เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ และเผยแพรํผลงานของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดที่มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน โดยมีนวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน ๆ ละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด๎วย ครู 1 คน นักเรียน 3
คน
- เชิงคุณภาพ : โรงเรียน ครู และนักเรียน ในสังกัด มีนวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เป็นต๎นแบบในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
1 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
2 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ
3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา
ดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
4 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อมให๎โรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการ
4 รับสมัครโรงเรียน(นักเรียน)ที่เข๎ารํวมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํน
ด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
5 ให๎โรงเรียนที่สมัครเข๎ารํวมการคัดเลือกฯสํงผลงานโดยการจัดทาเป็น
รายงานผลการดาเนินงาน
6 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากรายงานผลการดาเนินงาน
7 คณะกรรมการลงประเมินพื้นที่เชิงประจักษ์
8 คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํน
ด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
9 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มอบโลํ
และเกียรติบัตรให๎แกํโรงเรียนที่ได๎รับรางวัล/จัดทาสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
10 เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการ

ระยะเวลา
เดือนเมษายน 2565
เดือนเมษายน 2565
เดือนเมษายน – พฤษภาคม2565
เดือนพฤษภาคม 2565
เดือนพฤษภาคม 2565
เดือนกรกฎาคม 2565
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565
เดือนกันยายน 2565
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บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมผํานทางเว็บไซต์
http://www.sesao14.go.th และชํองทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อ
เป็นต๎นแบบให๎แกํโรงเรียนอื่น ๆ ตํอไป
5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ จานวน ......50,000........บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน)
- งบประมาณจาก สพม.พงภกรน จานวน 50,000 บาท
- งบประมาณจาก สพฐ. จานวน...........-......................บาท
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

งบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ

1. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2,850
1,050
จานวน 15 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 15 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
1,800
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
1,900
700
จานวน 10 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
1,200
3. คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานจากรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
1,330
490
จานวน 7 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 7 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
840
4. คณะกรรมการลงประเมินพื้นที่เชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่เข๎ารํวมการประกวด
- คําเบี้ยเลี้ยง
27,480
10,080
จานวน 7 คน ๆ ละ 240 บาท จานวน 6 วัน
- คําที่พัก (เหมาจําย)
11,200
จานวน 7 คน ๆ ละ 800 บาท จานวน 2 คืน
- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง/คําน้ามันเชื้อเพลิง
6,200
5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
1,330
490
จานวน 7 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 7 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
840
6. จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน/มอบรางวัลและเกียรติบัตร
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- คําจ๎างจัดทาโลํรางวัลจานวน 5 อัน ๆ ละ 1,500 บาท
- คํากรอบเกียรติบัตร จานวน 20 อัน ๆ ละ 300 บาท
- คําจ๎างจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนในสังกัดได๎รับรางวัล
การคัดเลือกสถานศึกษา
ดีเดํนด๎านการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อม

เป้าหมายตัวชี้วัด

7,500
6,000
1,610
50,000

-

วิธีการวัดประเมินผล

นักเรียน ครู และผู๎บริหาร การประกวด/คัดเลือก
โรงเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติ และเผยแพรํผลงาน
การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล๎อมดีเดํนใน
โรงเรียน

34,890

7,500
6,000
1,610
15,110

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์การประกวด/
คัดเลือก

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการคิดค๎น สร๎างสรรค์ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถนาไปใช๎ใน
การแก๎ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอยํางยั่งยืน
8.2 โรงเรียน นักเรียน ครู และผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ และ
เผยแพรํผลงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ที่มีนวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ
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แผนการ/โครงการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ. £ 1. ด๎านความปลอดภัย
R 2. ด๎านโอกาส
£ 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
R 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุติมา ฉลองกุล/นางสาวประไพ พิกุลผล
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการเหตุผล
การจัดการศึกษามุํงพัฒนาผู๎เรียนได๎รับความรู๎ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข๎มแข็ง อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่สาคัญคือ
การวัดและประเมินผลเพื่อจะได๎ทราบถึงระดับคุณภาพของนักเรียน นาผลมาแก๎ไขปรับปรุง พัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น
ตลอดจนการยกยํองชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
นโยบายจัดแขํงขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเป็นประจา เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎เกิดพลังและกาลังใจ
ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให๎นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎าน
วิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณคําและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนใน
มรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให๎เด็กได๎แสดงออกตามความสามารถของตนเองอยํางอิสระและสร๎างสรรค์
รวมทั้งการใช๎กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร โดยจัดให๎มีเวทีการประกวดแขํงขันทักษะ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎ตระหนักและเห็นความของกิจกรรม
ดังกลําวอันจะเป็นการสํงเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นที่
ประจักษ์ สร๎างชื่อเสียงให๎กับนักเรียน ครู สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ค๎นหาตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมการแขํงขันของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนเข๎าแขํงขันในระดับภาคตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถในด๎านวิชาการ ศิลปะการแสดงและ
ทักษะด๎านการงานอาชีพอนุรักษ์ และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
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2.2 เพื่อเข๎ารํวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด๎านวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพ ด๎านดนตรี – นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสํงเสริม
เข๎าแขํงขันในระดับชาติ
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ทุกโรงเรียน ( จานวน 3 จังหวัด 27 โรงเรียน) เข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และสนับสนุนตัวแทนเข๎าแขํงขันในระดับชาติ
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ได๎แสดงออกถึงความสามารถในด๎านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด๎านวิชาชีพนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สํงผลตํอคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมประกวดการแขํงขัน มิถุนายน - กันยายน 2565
2. ลงทะเบียนผู๎เข๎าแขํงขันระบบเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช๎โปรแกรมระบบการ
ลงทะเบียนและรายงานผลทางระบบออนไลน์

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

3. จัดประกวดและแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

กันยายน – ตุลาคม 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัดจังหวัดพังงา/ภูเก็ต/ระนอง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 421,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน)
รายละเอียดคําใช๎จําย (ขอถัวจํายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย

คําวัสดุ
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1 จัดสรรให๎โรงเรียนในเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา

185,700

-

185,700

-

2 จัดสรรให๎โรงเรียนในเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

100,000

-

100,000

-

จัดสรรให๎โรงเรียนในเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
3 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระนอง

100,000

-

100,000

-

- คําที่พัก จานวน 10 คน×800บาท×2คืน

14,400

-

14,400

-

- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง/คําน้ามันเชื้อเพลิง

16,000

-

16,000

-

4,900

-

4,900

-

-

421,000

-

คําใช๎จํายในการติดตาม ตรวจเยี่ยม การประกวด แขํงขัน
4 (เจ๎าหน๎าที่ของ สพม.พงภกรน)
- คําเบี้ยเลี้ยง จานวน 10 คน×240บาท×6วัน

รวม 421,000

7. ประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได๎รับการ
พัฒนาทักษะทางด๎าน
วิชาการ วิชาชีพ ได๎
แสดงออกตามความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ การประกวด แขํงขัน
ศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ได๎แสดงออกถึง
ความสามารถในด๎านวิชาการ
ศิลปะการแสดง และทักษะด๎าน
วิชาชีพนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร สํงผลตํอ
คุณภาพการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์การประกวด/
แขํงขัน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถในด๎านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด๎านการงานอาชีพ
อนุรักษ์ และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
8.2 นักเรียน ครู ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แสดงออกด๎านทักษะวิชาชีพสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี – นาฏศิลป์
ศิลปะ การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได๎รับการการสํงเสริมในการประกวดแขํงขัน
ในระดับชาติ
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แผน/โครงการ รณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE)
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.  1. ด๎านความปลอดภัย
R 2. ด๎านโอกาส
 3. ด๎านคุณภาพ
 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน R 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายธีระชล ยอดชู
โทรศัพท์ 097-2809413
ลักษณะโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
1 หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด มีเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์มุํงเน๎นการขับเคลื่อนการแก๎ไปปัญหายาเสพติด ลดระดั บความรุนแรงของ
ปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ และนาไปสูํผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติด” โดยในสํวนมาตรการการปูองกัน
ยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมสาคัญและเป็นภารกิจหลักในการสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดในประชากร
กลุํมเสี่ยงสูง ที่มีชํวงอายุตั้งแตํ 15-24 ปี อยํางเรํงดํวน เพื่อตัดวงจรการแพรํระบาดรายใหมํ กระทรวงศึกษาธิการ
จึ ง ได๎ อ อกประกาศ เรื่ องนโยบายการปู อ งกั น และแก๎ ไขปั ญหายาเสพติด ในสถานศึก ษา ได๎ เ น๎น ย้าให๎ ผู๎ บ ริห าร
หนํ ว ยงาน ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่บุคลากรทางการศึกษาทุกทําน ให๎ ความส าคัญในการ
ดาเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต๎กรอบมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ ประกอบด๎วย
1) มาตรการสร๎างการรับรู๎และการสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2) มาตรการสร๎างพื้นที่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 3) มาตรการเสริ มสร๎ างความเข๎มแข็งในสถานศึกษา และ 4) มาตรการอานวยการ เพื่อสํ งเสริม
สนับสนุน กากับ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษา และโครงการสาคัญที่บรรจุในแผนงานยาเสพติด เชํน
โครงการลู กเสื อต๎ านภั ย ยาเสพติ ด โครงการคํ ายทั กษะชีวิ ตรํว มพลั งเด็ก และเยาวชน การพัฒ นากลไกการให๎
คาปรึกษา การค๎นหา คัดกรอง ดูแลชํวยเหลือ โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติด
ในแตํละกลุํมเปูาหมาย เป็นต๎น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักและให๎ความสาคัญในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด รํวมถึงการสํงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด ในการดาเนินกิจกรรมหรือ
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โครงการเพื่อการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ที่มีความโดดเดํนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสามารถเป็นแบบอยํางให๎สถานศึกษาอื่นๆ กิจกรรมโครงการเหลํานี้ควรได๎รับ
การสํงเสริม สนับสนุน จึงได๎จัดทาโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (TO BE
NUMBER ONE) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน นักเรียนในการแสดงออกผํานกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ สร๎างพลังเชิงบวก
3 เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดที่ได๎เข๎ารํวมแขํงขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีความพร๎อมในการเข๎ารํวมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ เกิดขวัญและกาลังใจในการดาเนินงาน
4.กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
ขั้นเตรียมดาเนินการ
ขั้นเตรียมการดาเนินการ

ระยะเวลา
ปีงบประมาณ
2565

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) วางแผนการดาเนินงาน
2) จัดทา/เสนอโครงการเพื่อให๎ผู๎บริหารพิจารณาอนุมัติ
3) แจ๎งจัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนทราบ
4) แจ๎ งแนวทาง/ขั้น ตอนการด าเนิ น งานให๎ โ รงเรีย นใน
สังกัดทราบ
2. สถานศึกษาในสังกัด
1) ศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานที่ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษากาหนด
2) วางแผนการใช๎จํายงบประมาณ
ขั้นดาเนินการ
ปีงบประมาณ

สถานที่
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
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1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

ปีงบประมาณ
2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

ประสานการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดรูปแบบ
แนวทางการดาเนินงาน/การเบิกจํายงบประมาณ/แก๎ไขปัญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวํางการดาเนินงาน
2. สถานศึกษาในสังกัด
1) ประสานการดาเนินงานกับสานักงานเขตพที่การศึกษา/
การยืมงบประมาณ
2) ดาเนินการตามแผนการใช๎จํายงบประมาณ
3) การสํ ง หลั ก ฐานเบิ ก จํ า ยงบประมาณ (กรณี ใ ช๎ เ งิ น
โรงเรียนทดรองจําย)
หรือสํงหลักฐานล๎างเงินยืม (กรณียืมงบประมาณ)
ขั้นสรุปรายงานผล
1)สรุปผลการดาเนินงาน
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ
ติดตามผลการดาเนินงาน/ปรับปรุงแก๎ไข

ตลอดการดาเนินงาน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
6. งบประมาณ จานวน 45,000

บาท (สี่หมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)
จาแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

1

สนับสนุนสถานศึกษาในการเข๎ารํวมประกวดชมรม TO
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ

45,000

-

45,000

-

45,000

-

45,000

-

รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา/นักเรียนที่เข๎ารํวม
การประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ระดับประเทศมี
ขวัญและกาลังใจในการเข๎า
รํวมประกวด

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

สถานศึกษา/นักเรียนที่เข๎ารํวม สอบถามความพึงพอใจของ
การประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศมีขวัญและกาลังใจ
ในการเข๎ารํวมประกวด และ
ได๎รับรับรางวัลในระดับประเทศ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ
8.2 นักเรียนมีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการประกวด ได๎แสดงออกผํานกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ สร๎างพลัง
เชิงบวกได๎อยํางเต็มความสามารถ
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แผน/โครงการ โครงการสํงเสริมพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.  1. ด๎านความปลอดภัย
R 2. ด๎านโอกาส
 3. ด๎านคุณภาพ
 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
R 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายธีระชล ยอดชู
โทรศัพท์ 097-2809413
ลักษณะโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
1 หลักการและเหตุผล
นโยบายส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ การก าหนดให๎
สถานศึกษาทุกแหํง มีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่เข๎มแข็ง เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ชํวยเหลือนักเรียนทุก
กลุํมเปูาหมาย ให๎สามารถพัฒนาเติมเต็มได๎ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการปูองกันและแก๎ไขปัญหาวิกฤติตํางๆ เชํน
ปัญหายาเสพติด ปัญหาท๎องในวัยเรียน ปัญหาการใช๎ความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบตํอเด็กและเยาวชน เกิด
ปัญหาตํางๆ ตามมาทั้งตํอตัว เด็ก และสั งคม และในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนที่มีความรู๎ความสามารถ มี
พฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียนแตํขาดทุนทรัพย์ ขาดการสํงเสริมสนับสนุนที่เหมาะสมขาดผู๎อุปการะเลี้ยงดู กาพร๎า คนใน
ครอบครัวปุวยเรื้อรัง สํงผลให๎ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือมีความรู๎ความสามารถทางด๎านใดด๎านหนึ่ง เชํนด๎าน
วิ ช าการ ด๎ า นกี ฬ า ด๎ า นศิ ล ปะ ฯลฯ แตํ ไ มํ ไ ด๎ รั บ การสํ ง เสริ ม ในด๎ า นที่ มี ค วามถนั ด ขาดโอกาสในการพั ฒ นา
เพราะฉะนั้นจาเป็นอยํางยิ่งที่สถานศึกษาจะต๎องมีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นระบบ มีข๎อมูล
นักเรียนรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน มีการสํงเสริมสนั บสนุน ปูองกันแก๎ไขปัญหาให๎การชํวยเหลือสํงตํอที่
เหมาะสม เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักและเห็นความสาคัญของระบบการ
ดูแลชํว ยเหลื อนั กเรี ย น คิดวําสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชํว ยเหลื อนักเรียนที่มีประสิทธิภ าพ จะสํ งเสริมให๎
นักเรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด๎านการเรียน ด๎านพฤติกรรม ด๎านชีวิตความเป็นอยูํ เด็กทุกกลุํมได๎รับการสํงเสริม พัฒนา
ปูองกัน และแก๎ไขปัญหา ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของสถานศึกษาจะดีขึ้นตามลาดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงสํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาดาเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎
เกิดความเข๎มแข็ง เป็นระบบ การทางานเกิดเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา ประสานการทางาน
รํวมกับภาคีเครือขําย เพื่อการดูแลชํวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาสามารถขับ เคลื่อนการดาเนินการได๎อยํางทั่วถึง
ตํอเนื่อง เข๎าถึงนักเรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมาย ปูองกัน สํงเสริม สนับสนุน และแก๎ไขปัญหาได๎อยําง ถูกจุด ถูกต๎อง
ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา สามารถชํวยเหลือนักเรียนให๎มีความพร๎อมในการศึกษาหาความรู๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
จึงได๎จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพื่อยกระดับการดาเนินงาน
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดให๎เกิดความเข๎มแข็งเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพเกิดผลกับนักเรียนอยํางแท๎จริง
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อสํงเสริมประสิทธิภาพ ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์การทางาน
เพื่อให๎เกิดการพัฒนา
2.๒ เพื่อให๎สถานศึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนสาหรับสถานศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
2.๓ เพื่อสร๎างเครือขํายในการทางานด๎านการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3 เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประชุมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการดาเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพื่อสํงเสริมการประกวด/
แขํงขัน ระบบการดูแลชํว ยเหลื อนั กเรีย นระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 เชิงคุณภาพ
การดาเนิ นงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง และโรงเรียนในสังกัด เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
4.กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา

สถานที่

ขั้นเตรียมดาเนินการ

พฤษภาคม 2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

สิงหาคม 2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

1)วางแผนการดาเนินงาน
2) จัดทาคาสั่งคณะดาเนินงาน
3) ประสานการดาเนินงานกับผู๎เกี่ยวข๎อง/ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ขั้นดาเนินการ
จัดประชุมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
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ขั้นสรุปรายงานผล

สิงหาคม 2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

1)สรุปผลการดาเนินงาน
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ
ติดตามผลการดาเนินงาน/ปรับปรุงแก๎ไข

ตลอดการดาเนินงาน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
6. งบประมาณ จานวน 20,000
ที่
2

บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน)

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

จาแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให๎ความรู๎จานวน 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจานวน 2 มื้อๆละ

4,200

-

4,200

-

7,200

-

7,200

-

35 บาท จานวน 60 คน
- คําอาหารจานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท
จานวน 60 คน
4

คําตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง

3,600

3,600

-

-

5

คําวัสดุอุปกรณ์/คําจ๎างจัดทาเลํมสรุปรายงานผล

25,000

-

-

25,000

6

จัดประชุมเตรียมความพร๎อม และสรุปผลการดาเนินงาน
1,050

-

1,050

-

20,000

3,600

12,450

3,950

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจานวน 2 มื้อๆละ
35 บาท จานวน15 คน
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎
ความเข๎าใจการดาเนินงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจและรู๎
ความเข๎าใจระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ

แบบ
ประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลาการในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก และเห็นความสาคัญของระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน สามารถบริหารจัดการ พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับผู๎เรียนโดยแท๎จริง
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

อบรมการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและสํงเสริมสร๎างศักยภาพคน
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุํมนโยบายและแผน
นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
โครงการใหมํ
ปีงบประมาณ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได๎เข๎ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด๎าน ไมํวําในด๎านธุรกิจ ด๎านสาธารณสุข
ด๎านการทหารและความมั่นคง ด๎านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได๎วํา หนํวยงานธุรกิจสํวนใหญํจาเป็นต๎องใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร การจัดการในองค์กร อีกทั้งเพิ่มระดับความสาคัญมากขึ้นในแตํละปี มีการจัดสรร
งบประมาณสํวนหนึ่งไว๎ เพื่อการจัดการกับข๎อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะ มีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางกลยุทธ์หาความ
ได๎เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงใช๎เป็นชํองทาง สาหรับเผยแพรํ
สารสนเทศขององค์กรมากขึ้นด๎วย
สาหรับของการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทที่สาคัญเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และเครื่องมือสนับสนุนที่ต๎องจัดหา
และนามาใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อให๎เป็นไปตามลักษณะการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ การ
กาหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงต๎องดาเนินการอยํางเรํงดํวน เพื่อให๎ ทันตํอความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่มีผล
ตํอการกาหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไมํได๎เลยวํา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนสํง
เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหลํานี้ล๎วนมีความก๎าวหน๎าขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหลํานี้มีประโยชน์
ในการเพิ่มศักยภาพการแขํงขันของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต๎องมีการเพิ่มเติมความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมํ ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จะต๎องประกอบด๎วย โครงสร๎างพื้นฐานด๎านชํองทาง
และสื่อ คือ 1.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (E-communication) เทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่สาคัญได๎แกํ การสื่อสารผํานดาวเทียม
เครือขํายความถี่การสื่อสาร เครือขํายเส๎นใยแก๎วนาแสง เครือขํายคอมพิวเตอร์ 2.ระบบการสอนผํานจอภาพ (On -Screen
Interactive Instruction) ได๎แกํ การสอนด๎วยคอมพิวเตอร์ การสอนด๎วยโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ การสอนด๎วยการประชุมทางไกล การ
สอนด๎วยเครือขํายโลก 3.ระบบสื่อตามต๎องการ
(Media On Demand) เชํน สัญญาณภาพตามต๎องการ เสียงตามต๎องการ
บทเรียนตามต๎องการ และหากจะกลําวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาในลักษณะที่ชัดเจนที่สุดนั้ น จะอยูํใน
รูปลักษณ์ของสื่อตําง ๆ ที่รวมเรียกวํา สื่อการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการศึกษาแล๎ววําสื่อการศึกษา โดยเฉพาะสื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสํวนสาคัญในการผลักดันให๎กลไกการจัดการศึกษา การเรียนรู๎ สามารถสํงผลโดยตรงให๎กับผู๎เรียนเข๎าถึง
องค์ความรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว ได๎อยํางกว๎างขวางและเป็นผลตํอพัฒนาการเรียนรู๎ได๎มากที่สุด อาจจะสรุปได๎วําสื่อการศึกษา สามารถ
สํงผลตํอการเรียนรู๎และการศึกษาในด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านคุณภาพการเรียนรู๎ สื่อการศึกษาจะสามารถชํวยให๎คุณภาพการเรียนรู๎ดีขึ้น
ในด๎านเวลาผู๎เรียนผํานสื่อสามารถเรียนรู๎ได๎มากขึ้น การตรึงพฤติกรรมการเรียนรู๎ สื่อการศึกษาสามารถสร๎างแรงจูงใจและเร๎าความ
สนใจได๎เป็นอยํางดี ฯลฯ จากความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได๎กลําวข๎างต๎น กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์เรํงดํวนที่ต๎องดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 คือ จุดเน๎นที่ 5 ยุทธศาสตร์ ICT เพื่อการศึกษา
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ทั้งนี้เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินไปตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัง งา ภูเก็ต
ระนอง จึงได๎จัดทาโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้น เพื่อให๎หนํวยงานในสังกัดสามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช๎การจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.2 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นปัจจุบัน
2.3 เพื่อปรับปรุงข๎อมูลผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศให๎เป็นปัจจุบัน
2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรจัดทาข๎อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ที่รับผิดชอบงานใหมํได๎เข๎าใจมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. ผูจ๎ ัดทาข๎อมูลสารสนเทศ DMC และ BOBEC อยํางละ 1 คน รวม 2 คน
3.1.2.ผู๎บริหารสถานศึกษาหรือรองผู๎อานวยการที่รับผิดชอบงานข๎อมูลสารสนเทศ 1 คน
3.1.3. วิทยากรทีม่ ีความเชียวชาญโดยตรง 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. สถานศึกษาทุกแหํง มีระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน
3.2.2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีข๎อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด
3.2.3. ผู๎จัดทาข๎อมูลและรับรองข๎อมูลสารสนเทศสามารถจัดทาข๎อมูลได๎ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดจัดโครงการใน ปีงบประมาณ 2565 ประชุม 3 จุด 3 จังหวัด(หากสถานการณ์ โควิดยังไมํดีขนึ้ จัดประชุมผําน
ระบบประชุมทางไกล) มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
ที่
1

2
3

ขั้นตอน/วิธีการ
เตรียมดาเนินการ
1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตดิ าเนินการ
2) จัดทาคูํมือ ข๎อมูลและเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3) ประสานวิทยากร ที่มีความชานาญและเชี่ยวชาญ
ขั้นดาเนินการ
-จัดกิจกกรมอบรมการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา
ขั้นสรุปรายงานผล
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการฯ

5. งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 79,800บาท (เจ็ดหมื่นเก๎าพันแปดร๎อยบาทถ๎วน)

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2565

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2565
สถานที่ โรงเรียน 3 จุด
มิถุนายน 2565
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รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 84
17,640
คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน
2 คําอาหารกลางวัน จานวน 84 คน x
30,240
120 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน
3 คําตอบแทนวิทยากร(1 คน x 600 x
9,000
5ชม. x 3วัน)
4 คําเดินทางวิทยากร (2500x2เที่ยว)
5,000
5 คําที่พักวิทยากร (1คน x 600 x3 คืน)
1,800
6 คําที่พักคณะทางาน (600x3ห๎องx3
5,400
คืน)
7 คําเดินเบีย้ เลีย้ ง (240x1วันx3คน)
720
8 คําน้ามันเชื้อเพลิง
5,000
9 คําวัสดุ
5,000
รวมทั้งสิ้น
79,800
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงประมาณ :
ผู๎เข๎าอบรมเข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70
เชิงคุณภาพ :
1.สถานศึกษามีข๎อมูล
สารสนเทศในระบบ Data
Management Center
(DMC) ที่ถูกต๎องครบถ๎วน
สมบูรณ์
2. สถานศึกษาสามรถจัดทา
ข๎อมูลระบบ BOBEC ได๎
ถูกต๎องและครบถ๎วน

จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
17,640

-

-

30,240

-

9,000

-

-

5,000
1,800
5,400

-

-

720
21,920

5,000
52,880

5,000
5,000

เป้าหมายตัวชี้วัด
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 70

วิธีการวัดประเมินผล
ใบลงทะเบียน

เครื่องมือที่ใช้
ใบลงทะเบียน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให๎ความสาคัญของการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศมากขึ้น
2. สถานศึกษาในสังกัด มีระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มคี ุณภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีข๎อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ถูกต๎อง
4. ผู๎จดั ทาข๎อมูลและรับรองข๎อมูลสารสนเทศสามารถจัดทาข๎อมูลได๎ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 115

โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุ
แผนงาน
............................................................................................................................. .......
สนองนโยบาย สพฐ.
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรัลธรณ์อริยธนธีรรัฐ, นางเสาวรส เอํงฉ๎วน, นางสาวสุปาณี ตั้นเลํง, และเจ๎าหน๎าที่
กลุํมบริหารงานการเงินทุกคน
ลักษณะโครงการ
...................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2565
1. หลักการเหตุผล
ปัจจุบันหนํวยงานของรัฐมักจะประสบปัญหาในหลายๆด๎านอาทิเชํนปัญหาในการจัดซื้อจัดจ๎าง
การตั้งงบประมาณการใช๎จํายเงินตามหลักเกณฑ์ที่มาของเงินการกาหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ๎างการ
จัดทาราคากลางเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและกรณีศึกษาแนวทางการบริหารงานพัสดุตามแนวคาวินิจฉัย
ของศาลและบทกาหนดโทษเป็นกรณีศึกษารวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข๎องล๎วนแล๎วแตํเป็นปัญหาที่ทาให๎เจ๎าหน๎าที่ของ
รัฐไมํวําจะเป็นในสํวนราชการรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือปฏิบัติไมํถูกต๎อง
และนาไปสูํการถูกทักท๎วงจากหนํวยงานตรวจสอบได๎แกํสานักงานการตรวจเงินแผํนดินสานักงานปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหํงชาติหรือหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องแล๎วแตํกรณีซึ่งอาจจะกํอให๎เกิดความเสียหายแกํทาง
ราชการและถูกลงโทษทางอาญาละเมิดและทางวินัยเป็นจานวนมากโดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงและ
ผู๎บริหาร ต๎องได๎รับโทษโดยไมํเจตนาและปัจจุบันได๎บังคับใช๎กฎหมายฉบับใหมํด๎วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังวําการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและกฎกระทรวงอีกหลายฉบับให๎หนํวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยนาระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังมามีบทบาทหน๎าที่แทนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อลดขั้นตอนการทางานและการปูองกันการทุจริตและ
สํงผลให๎รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได๎อยํางเต็มเม็ดเต็มหนํวยเพื่อการพัฒนาประเทศตํอไป
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได๎ตระหนักถึงความสาคัญในการใช๎กฎหมายการจัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐวํามีความสาคัญอยํางยิ่งในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐทุกคนที่จะต๎อง
ดาเนินการด๎วยความระมัดระวังให๎เป็นไปด๎วยความรอบคอบถูกต๎องดังนั้นเพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาด๎านองค์ความรู๎
เพื่อลดความเสี่ยงในการนี้จึงได๎จัดทาโครงการที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงานด๎านการพัสดุกฎหมายที่เกี่ยวข๎องขึ้น
เพื่อให๎ผู๎บริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีความรู๎และนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู๎อยูํ
ตลอดเวลาให๎ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอและการพัฒนาคนให๎มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตํอ
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องค์การมีความโปรํงใสตรวจสอบได๎และเกิดความคุ๎มคําและเป็นธรรมตํอสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกทั้งยัง
เป็นการปูองกันการทุจริตของเจ๎าหน๎าที่รัฐและเอกชนที่เป็นผู๎เสนองานและเป็นคูํสัญญากับรัฐอีกทางหนึ่งด๎วย
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม ได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข๎อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎อง
2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
3 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ ข๎อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค
ตํางๆ ในการปฏิบัติงานพัสดุ ระหวํางผู๎เข๎ารํวมอบรมด๎วยกันและวิทยากร
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
1ผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จานวน 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
2 ผู๎อานวยการกลุํม / หนํวย จานวน 9 กลุํม กลุํมละ 1 คน
ระยะเวลา 2 วัน
- เชิงคุณภาพ
1. ให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดการเรียนรู๎อยูํตลอดเวลาในสิ่งที่ถูกต๎องและ
สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
ทางราชการ
2 ผู๎เข๎ารับการอบรม ได๎มีแนวทางในการปฏิบัติงานให๎ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ขั้นเตรียมดาเนินการ
1. เสนอโครงการ/จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2565

2. ประชุมคณะทางาน / วางแผนการดาเนินงาน

เมษายน 2565

3. แจ๎งกาหนดการ

เมษายน 2565

4. จัดทาเอกสาร

เมษายน – พฤษภาคม 2565
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ขั้นดาเนินการ
1. ดาเนินการประชุม

พฤษภาคม 2565

ขั้นสรุปรายงานผล

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ของเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 241,400.- บาท ( สองแสนสี่หมื่นหนี่งพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน )
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1 อบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ๎างและการ

ค่าวัสดุ

บริหารพัสดุสาหรับผู๎บริหารสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง
- คําตอบแทนวิทยากร (1,200 * 6 * 2)
- คําอาหารกลางวัน (300 * 2 * 78)
- คําพาหนะวิทยากร
- คําอาหารเย็น (300 * 1 * 78)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(50 * 4 *78)

14,400.46,800.6,000.23,400.15,600.-

- คําที่พัก (1,200 * 2 * 33)
- คําเชําห๎องประชุม (5,000 * 2)
- คําน้ามันรถยนต์
- คําวัสดุ / ถํายเอกสาร

79,200.10,000.6,000.40,000.-
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( ขอถัวจํายทุกรายการ )
รวมทั้งสิ้น

14,400.-

181,000.- 46,000.-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. ปริมาณ
- ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจ - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจํายติดตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
และประเมินผล

- แบบสอบถาม
- หลักฐานการเบิกจํายเงิน

2. คุณภาพ
2.1 การบริหารงบประมาณของ สพม.14
เป็นไปอยํางถูกต๎องครบถ๎วน ตรงตาม
กาหนดเวลา

- ความถูกต๎องของหลักฐานการเบิกจําย

- เอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน

- เบิกจํายได๎ทันตามเวลาที่กาหนด

- รายงานผลการเบิกจํายราย
ไตรมาส

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข๎อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎อง
8.2 ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
8.3 ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ ข๎อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคตํางๆ ในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ ระหวํางผู๎เข๎ารํวมอบรมด๎วยกันและวิทยากร
8.4 การบริหารงบประมาณ ของสพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นไปอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน ตรงตามกาหนดเวลา

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 119

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเครื่องมือ สาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ,สหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต และสถานศึกษาในสังกัด ในการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของทุกปี การปฏิบัติงานเพื่อ
สํงมอบผลผลิตการให๎บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ภายใต๎งบประมาณ
ที่ได๎รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผํานกระบวนการนาแผนสูํการปฏิบัติ และ
ปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดแนวทางการจั ดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์และ
จุดเน๎น ซึ่งมีทั้งงบประมาณในสํวนของงบการดาเนินงานตามภารกิจกลุํมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นเงินงบประมาณเพียงสํวนน๎อยที่เจียดจํายมาจากงบดาเนินงาน
2. งบประมาณดาเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม สาหรับสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง ได๎จัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1 จั ด สรรงบประมาณตามความจ าเป็ น พื้ น ฐานหรื อ งบประจ าส าหรั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาใช๎สาหรับบริหารจัดการสานักงานเป็นคําใช๎จํายในการประชุมคณะกรรมการ คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการคําวัสดุ คําซํอมแซมครุภัณฑ์สิ่งกํอสร๎าง คําจ๎าง คําสาธารณูปโภค คําตอบแทน ฯลฯ
2.2 จัดสรรโดยคณะกรรมการฝุายบริหารการศึกษา เพื่อให๎มีการกาหนดรายละเอียดในการจัด
กิจกรรมตํางๆ ให๎เกิดความคุ๎มคําของเงินงบประมาณ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
2.3 งบประมาณรายการงบดาเนินงานเหลือจําย จัดสรรให๎สถานศึกษาในสังกัดเพื่อให๎สถานศึกษา
ใช๎ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได๎รับ
มาตรการและแนวทางการเรํงรัดติดตามการเบิกจํายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดมาตรการและแนวทางการเรํงรัด
ติดตามการใช๎จํายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 มุํงเน๎นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช๎จํายงบประมาณ
ภาครัฐ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะผลักดันการดาเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการและเบิกจําย
งบประมาณตามปฏิทินการดาเนินงานโดยเครํงครัด และเบิกจํายงบประมาณให๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 หรือไตรมาส ที่ 4 ยกเว๎นได๎รับจัดสรรงบประมาณภายหลังให๎เรํงรัดดาเนินการโดยดํวน กรณีมีเหตุจาเป็นไมํ
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สามารถดาเนินการตามปฏิทินที่กาหนดได๎ให๎เสนอผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง อนุมัติเป็นรายกรณี
การติดตามและรายงานผล
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
สาระสาคัญของรายงานประกอบด๎ว ย วิธีดาเนินโครงการ ผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ ภาพถํายการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข๎อเสนอแนะ เพื่อนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางานตลอดจนใช๎เป็นข๎อมูล
สารสนเทศในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตํอไป
เงื่อนไขความสาเร็จ
1.ผู๎บริหารการศึกษาทุกระดับให๎ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
ทางานแบบมีสํวนรํวมที่เอื้อตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดไว๎
2. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรสํงเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการต๎องเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมี สํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาลและสํงเสริมให๎ทุก
ภาคสํวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา
4. สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให๎บุคลากรทุกระดับ รับรู๎
และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให๎การนากลยุทธ์และจุดเน๎นสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก๎าวหน๎ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร๎างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีสูํสาธารณชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
นโยบายสูํ การปฏิบัติ : การบริ หารจัดการโดยสหวิทยาเขตและเครือขํายสํ งเสริมประสิ ทธิภ าพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
ประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นสิ่งที่สาคัญและเป็นหัวใจ
ของการปฏิบัติงานดังจะเห็นได๎จากทฤษฎี ทางการบริหารทั้งหลายล๎วนมุํงไปสูํการบริหารงาน ให๎เกิดประสิทธิผล
องค์กรทั้งสิ้นนักทฤษฎีองค์กรตํางมีความเห็นวําประสิทธิผลองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอยํางมากตํอการพัฒนา
องค์กรเพราะเป็นสิ่งที่สะท๎อนให๎เห็นถึงระดับหรือขอบเขตของความสาเร็จในการวิเคราะห์ออกแบบและพั ฒนา
องค์กรเพื่อตอบสนองความต๎องการ การทางานขององค์กรจึงเกิดคาถามวําประสิทธิผลองค์กรในการทางานของ
องค์กรนั้นเป็นอยํางไร ควรจะปรับปรุงอยํางไร จึงจะทาให๎สมาชิกและสังคมโดยรวมได๎รับผลประโยชน์ ซึ่งในการ
ตอบประเด็นคาถามเหลํานี้จาเป็นต๎องมีการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร โดยทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องวํามีความ
คุ๎มคําหรือไมํในการประเมินประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้นพระราชกฤษฎีวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช๎
ตั้งแตํวัน ที่ 10 ตุล าคม 2546 ได๎กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารราชการเพื่อให๎ เกิดการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐโดยกาหนดให๎สํวนราชการต๎องจัด
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ให๎มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
ระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได๎ ก าหนดแนวทางการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณเพื่อใช๎เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการ โดยนาแนวคิดการประเมินองค์การ
แบบสมดุล มาประยุกต์ใช๎เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให๎การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
ตามเปูาหมายได๎อยํ างมีประสิ ทธิภาพและบังเกิดประสิ ทธิผลคุ๎มคํา กลุํ มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นกลุํมที่มีหน๎าที่สํงเสริม สนั บสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ ใช๎ระบบ
งบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน๎นความโปรํงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสํวนรํวม (Participation) สํงเสริม สนับสนุนการบริหารโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน การกากับติดตาม
ผลอยํางเป็นระบบรวมทั้งการเผยแพรํตํอสาธารณชน เป็นกลุํมที่รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนให๎มีการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
เพื่อให๎เป็นแผนที่มีความสอดคล๎องเชื่อมโยงกันอันจะนาไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม และสํงผลตํอการศึกษาที่
เป็นเอกภาพเชิงนโยบายแตํมีความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายหลักคือประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและหลักการ“การบริหารแบบมีสํวนรํวม”(Participative Management) : PM เป็นกรอบ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตํอยอดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นการดาเนินการของฝุายบริหารที่จะจูงใจ ให๎
โอกาสแกํผู๎ปฏิบัติงาน รวมถึงผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการจัดการศึกษา ได๎มีโอกาสในการเสนอแนะ รํวมคิด รํวม
ตัดสินใจและรํวมกระบวนการนานโยบายไปสูํการปฏิบัติด๎วยความเต็มกาลังในกระบวนการบริหารในการนานโยบาย
ไปสูํการปฏิบัติโดยความรํวมมือของคณะกรรมการบริหารกลุํมเครือขํ ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เข๎ามามี
สํวนรํวมในการบริหารการนานโยบายสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ ตั้งแตํการรํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมปฏิบัติ
ชํวยเหลือ สนับสนุน รํวมรับผิดชอบและรํวมภาคภูมิใจในความสาเร็จดังนี้
1.การวิเคราะห์นโยบาย
2.การวิเคราะห์บริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
3.การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโยบาย
4.การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
6.การสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจในนโยบาย
7.การบริหารงบประมาณประจาปี/การจัดสรรงบประมาณ/พิจารณาโครงการ
8. การวางแผน ควบคุม กากับ และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/การติดตามของคณะกรรมการ
ติดตามการแก๎ปัญหาและรายงานผลในระบบรายงานตํางๆ ของ สพฐ.
9.การสรุปสังเคราะห์และจัดทารายงานเผยแพรํผลการดาเนินงาน
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

พัฒนาสํงเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
....................................................................................................................................
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
................................................................................................................................................................................................
1. หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิ จหลักในการจัดและสํงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ได๎กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรี ยนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การเพิ่มโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลตําง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข๎าด๎วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
สํงผลตํอวิถีการดารงชีพของสังคมอยํางทั่วถึง ครูจึงต๎องมีความตื่นตัวและเตรียมพร๎อมในการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะ
สาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษ ที่ 21 สํงผลให๎มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎เด็กในศตวรรษที่ 21 มี
ความรู๎ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
เตรียมความพร๎อมด๎านตําง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให๎เกิดการเรียนรู๎ดังกลําว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนาสํงเสริม สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและ
สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ตลอดจนผู๎เรียนเกิดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎รูปแบบและเทคนิคการสอนอยําง
หลากหลาย
2.2 เพื่อพัฒนาสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎ความสามารถในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ
2.3 เพื่อจัดรวบรวมเป็นคลังสื่อ นวัตกรรม วีดิทัศน์สาหรับเผยแพรํที่สามารถเป็นแบบอยํางในการจัดการเรียนการสอนได๎
2.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม การผลิตสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนรูเ๎ พื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
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ครูผสู๎ อน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 27 โรงเรียน โรงละ 4 คน จานวน
108 คน
- เชิงคุณภาพ
- ครูทุกคนมีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับความต๎องการตามกลุํมสาระการเรียนรู๎
- มีคลังสื่อ นวัตกรรม วีดิทัศน์ที่เป็นแบบอยํางในการจัดการเรียนรู๎
- โรงเรียนได๎รับการนิเทศ ติดตาม อยํางเป็นรูปธรรม
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

ขั้นตอน/วิธีการ
กิจกรรมที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564

เสนอโครงการ
2

กิจกรรมที่ 2

มกราคม 2565

แตํงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
3

กิจกรรมที่ 3

มกราคม 2565

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
4

กิจกรรมที่ 4

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
5

กิจกรรมที่ 5

มีนาคม – สิงหาคม 2565

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
6

กิจกรรมที่ 6

กันยายน 2565

จัดทาวิดีทัศน์ภาพความสาเร็จการบริหารการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019
5. สถานที่ดาเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.............................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................
6. งบประมาณ จานวน 101,140 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน)
1...........................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................................
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
การใช๎งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ทั้งสิ้น

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน

คําใช๎สอย

3,800

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (20 คนx

1,400

35 บาทx2 มื้อ)
- คําอาหารกลางวัน (20 คน x 120
บาท x 1 วัน)
2 กิจกรรมที่ 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2วัน

2,400
67,440

จุดที่ 1 พังงา (13 โรงเรียน)
- คําอาหารกลางวัน (62 คน x 120
บาท x 2 วัน)

14,880

- อาหารวํางและเครื่องดื่ม (62 คน x
35 บาท x 4 มื้อ)

8,680

- คําที่พักสาหรับผู๎เข๎าอบรม 1200
บาท/ห๎อง/คืน (1200*2)

2,400

จุดที่ 2 ภูเก็ต (7 โรงเรียน)
- คําอาหารกลางวัน (38 คน x 120
บาท x 2 วัน)

9,120

- อาหารวํางและเครื่องดื่ม (38 คน x
35 บาท x 4 มื้อ)

5,320

- คําที่พักสาหรับผู๎เข๎าอบรม 1200
บาท/ห๎อง/คืน (1200x4)

4,800

คําวัสดุ
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- คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง

1,000

จุดที่ 3 ระนอง (7 โรงเรียน)
- คําอาหารกลางวัน (38 คน x 120
บาท x 2 วัน)

9,120

- อาหารวํางและเครื่องดื่ม (38 คน x
35 บาท x 4 มื้อ)

5,320

- คําที่พักสาหรับผู๎เข๎าอบรม 1200
บาท/ห๎อง/คืน (1200x4)

4,800

- คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
2,000

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

3 กิจกรรมที่ 3 การจัดรวบรวมสื่อ/
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยํางในการ
จัดการเรียนการสอน (จัดเก็บในรูปแบบ
ออนไลน์) พร๎อมคัดเลือกผลงานเพื่อเผยแพรํ
ในเว็บไซต์โรงเรียน

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน

1,900

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (10 คนx35
บาทx2 มื้อ)

700

- คําอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท
x1 วัน)
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม ผลการ
ดาเนินงาน

คําใช๎สอย

1,200
20,000

- คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
- คําเบี้ยเลี้ยง
5 กิจกรรมที่ 6

5,000
8,000

15,000

คําวัสดุ
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- จัดทาวีดิทัศน์ภาพความสาเร็จการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส 2019
- คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
1,000

- คําเบี้ยเลี้ยง

1,000

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (12 คน
x35 บาทx4 มื้อ)
- คําอาหารกลางวัน (12คน x 120
บาท x 2 วัน)

1,440
1,680
2,880

รวมทั้งสิ้น

101,140

7,000

92,700

1,440

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
ครูผู๎สอน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง 27 โรง โรงเรียน
ละ 4 คน รวม 108 คน

เป้าหมายตัวชี้วัด
1 ผลผลิต (Output)
1) ร๎อยละของผู๎เรียนได๎
รับการสนับสนุนการใช๎
เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอยํางทั่วถึง

วิธีการวัดประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2 เชิงคุณภาพ
1) ครูทุกคนมีความรู๎
ความสามารถในการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
2) ครูทุกคนพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนที่

เป้าหมายตัวชี้วัด
2) ร๎อยละของสื่อ และ
นวัตกรรม ที่ครูสร๎างขึ้น
2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ร๎อยละความพึงพอใจ
ของครูที่ได๎รับการพัฒนา
สํงเสริม การผลิต สื่อ
นวัตกรรม

วิธีการวัดประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความ
พึงพอใจ
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สอดคล๎องกับความ
ต๎องการตามกลุํมสาระการ
เรียนรู๎
3) มีคลังสื่อ นวัตกรรม
วีดิทัศน์ที่เป็นแบบอยํางใน
การจัดการเรียนรู๎
4) โรงเรียนได๎รับการ
นิเทศ ติดตาม อยํางเป็น
รูปธรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูมีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8.2 ครูได๎พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูต๎ ามกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ต๎องการ
8.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดรวบรวมผลงานเพื่อเป็นคลังสื่อ นวัตกรรม สาหรับ
เผยแพรํ และเป็นแนวทางในการนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตํอไป
8.4 ครูได๎รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ในศตวรรษที่ 21
....................................................................................................................................
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
...................................................................................................................................................................................................
1. หลักการเหตุผล
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันกับนานาประเทศปัจจัยที่สาคัญ คือ "การพัฒนาคน" ซึ่งเป็นโจทย์ที่สาคัญของ
การจัดระบบการศึกษา และปฏิรูประบบการเรียนรู๎ของประเทศไทยสูํการสร๎างและพัฒนาพลเมืองให๎มีคุณลักษณะในสังคมโลกของ
ศตวรรษที่ ๒๑ อันมีเหตุผลมาจากการปฏิวัติด๎าน Digital Revolution และความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ที่ ท าให๎ โ ลกทั้ ง โลกเชื่ อ มโยงและสื่ อ สารถึ งกั น ได๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว การพั ฒ นาให๎ นั ก เรี ย นเป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ทั ก ษะความรู๎
ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ จึงมีความสาคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศให๎มีศักยภาพพร๎อมที่จะแขํงขันกับประเทศอื่น การเตรียม
พลเมืองให๎มีทักษะคิด ทักษะงาน และทักษะชีวิต รองรับการพัฒนางาน ให๎สร๎างรายได๎สูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล๎องกับ
ภูมิลาเนาถิ่นฐาน สร๎างฐานที่แข็งแกรํงของการสร๎างเศรษฐกิจสูํเวทีการแขํงขันในเวทีโลก ซึ่งการจัดการศึกษาจะเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ์ (Experience) จากแหลํงจัดประสบการณ์จริง โดยเรียนรู๎จากการสร๎างกระบวนการคิดที่ประยุกต์ใช๎หลักทฤษฎีความรู๎
ไปสูํการลงมือปฏิบัติในสถานการจาลองเสมือนจริงหรือจากสถานการณ์จริง และเรียนรู๎จ ากการสร๎างกระบวนการแก๎ปัญหา เพื่อให๎
ได๎คาตอบตามประเด็นที่ตั้งไว๎ ตามทฤษฎี learning by doing ของ John Dewey ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เรํงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการวัดและประเมินผล โดยนาเอาเทคโนโลยี และเครือขําย
อินเทอร์เน็ตมาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ โดยใช๎ภาคีเครือขํายความรวมมือภาครัฐ และเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและตํางประเทศเข๎ามามีสํวนจัดและชํวยจัดการศึกษา
ตามนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปีงบประมาณ 2564 ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยังได๎ตระหนักถึงความสาคัญและเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาชีพให๎ผู๎เรียน
ทุกระดับการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพตําง ๆ โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักตนเอง สารวจความสนใจ ความถนัด และ
มองเห็นเส๎นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตํอ หรือเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎อยํางมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครูให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูศ๎ ตวรรษที่ 21
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2.2.2 เพื่อสํงเสริมให๎ครูจดั กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ ศตวรรษที่ 21 อยํางมีประสิทธิภาพ
2.2.3 เพื่อสํงเสริมให๎ครูมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศทีส่ ามารถเป็นแบบอยํางในการจัดการเรียนการสอนด๎านทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง จานวน 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาผูเ๎ รียน ด๎าน ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
2) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํง
ศตวรรษที่ 21
3) ครูผสู๎ อนกลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการเรียนการสอนด๎านทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

ขั้นตอน/วิธีการ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑
สูํระดับห๎องเรียน
- ขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ทสี่ อดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ สูรํ ะดับ
ห๎องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ

2

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่ครอบคลุมดานชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ตามบริบทของโรงเรียน

ต.ค.64 – เม.ย. 65

3

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 จัดการประกวด/แขํงขัน/จัดคําย/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาทักษะแหํง
ศตวรรษที่ ๒๑ สาหรับครูและนักเรียน ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาและ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เม.ย. –ส.ค.65

4
5

ต.ค.64 – เม.ย. 65

เม.ย. –ส.ค.65
ต.ค.64 – ส.ค.65

5. สถานที่ดาเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. โรงเรียน
2. กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. งบประมาณ จานวน 89,000 บาท
1...........................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................................
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

1.

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผู๎เรียนด๎านทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ศตวรรษที่ 21 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน
ศึกษานิเทศก์ ผู๎เชี่ยวชาญและเจ๎าหน๎าที่ 10 คน
รวมทั้งหมด 64 คน

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย

คําวัสดุ

76,000

- คําอาหารกลางวัน (64×*2*250)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(64×4x50)

32,000

- คําที่พักคนละ 600 บาท/คน/คืน จานวน
40 คน

12,800
24,000

- คําตอบแทนวิทยากร ชม.600 2 วัน
7,200
2

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา
และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

13,000

- คําชดเชยน้ามันเชื่อเพลิง
- คําเบี้ยเลี้ยง

5,000
8,000

รวมทั้งสิ้น
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ผลผลิต (Output)
1) ครูผสู๎ อนกลุํมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพ ได๎รับองค์ความรู๎และมี

89,000
เป้าหมายตัวชี้วัด
1 เชิงปริมาณ
ร๎อยละ 80 ของครูผสู๎ อนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ

7,200
วิธีการวัด
ประเมินผล
ประเมินโครงการ

81,800
เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
โครงการ
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กระบวนการวิธีการจัดการเรียนรูท๎ ี่
สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
มีกระบวนการวิธีการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21

2 เชิงคุณภาพ
1) ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู๎ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัด
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

2) ร๎อยละ 80 ของครูผสู๎ อนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
3) ร๎อยละ 60 ของครูผู๎สอน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด๎านการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. ครูผสู๎ อนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนรูเ๎ พื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูศ๎ ตวรรษที่ 21
8.2. ครูผสู๎ อนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูศ๎ ตวรรษที่ 21 และมีการเผยแพรํ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
8.3. นักเรียนได๎รับการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อสามารถนาไปปรับ ประยุกต์สูํชีวิตจริง
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แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับบุคลากรสานักงาน
(English Communication Skills Development for Office Personnel)
แผนงาน
............................................................................................................................. .......
สนองนโยบาย สพฐ.
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธนา อินทรคุ๎ม
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2565 – กันยายน 2565
....................................................................................................................................................................................................

1. หลักการเหตุผล
ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู๎ใหมํๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และสามารถรับรู๎ได๎
อยํางรวดเร็วหลากหลายชํองทาง ประชากรโลกสามารถติดตํอสื่อสารผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ต
โดยสถานที่
เวลา และระยะทางไมํเป็นอุปสรรคอีกตํอไป มีการเคลื่อนย๎ายของผู๎คนในทุกภูมิภาคบนโลกใบนี้ ทั้งเพื่อการทางาน
และการทํองเที่ยว ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษากลางของโลกในการติดตํอสื่อสาร
ของประชากรที่มีความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประชากร กวํา 360 ล๎านคน อีกทั้งยัง
เป็นภาษาที่สองของประชากรกวํา 750 ล๎านคน นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทางราชการของ 61
ประเทศ และเป็นภาษาหลักในหลายรัฐทั่วโลกอีกด๎วย ด๎วยเหตุผลนี้ทุกประเทศจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สองรองลงมาจากภาษาประจาชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาความสามารถด๎านภาษาอังกฤษของประเทศไทยจึงถูกระบุไว๎ใน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 –
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํ งชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนการศึกษาแหํงชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึง นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เห็นความสาคัญของการสํงเสริมการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษให๎กับบุคลากรในสานักงาน เพื่อให๎บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
สอดคล๎องกับสังคมแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 จึงได๎จัดทาโครงการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับบุคลากรสานักงาน (English Communication Skills Development for Office Personnel)
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎บุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 เพื่อให๎บุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สามารถนาความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
3.1 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 25 ชั่วโมง
3.2 บุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 40 คน
- เชิงคุณภาพ
3.3 ร๎ อ ยละ 90 ของบุ ค ลากร สพม.พั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง เข๎ า รํ ว มการอบรมหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 25 ชั่วโมง
3.4 ร๎อยละ 90 ของบุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ผํานการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 เสนอขออนุมัติโครงการ

พฤศจิกายน 2564

2 กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

มกราคม 2565 – กันยายน 2565

3 สรุปโครงการ

กันยายน 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ห๎องประชุม สพม พังงา ภูเก็ต ระนอง....
6. งบประมาณ จานวน .. 13,500....บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ทั้งสิ้น
1 คําตอบแทนวิทยากร (ตํางชาติ) ชั่วโมงละ
500 บาท จานวน 25 ชัว่ โมง
2 ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ English
Speaking Day
รวมทั้งสิ้น

จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

12,500.-

12,500.-

-

-

1,000.-

-

- 1,000.-

13,500.-

12,500.-

- 1,000.-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-ร๎ อ ย ล ะ 90 ข อ ง
บุคลากรสานักงาน ได๎รับ
การการอบรมหลั กสู ต ร
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสาร

-จานวนบุคลากรที่เข๎า
รํวมการอบรม

-การสังเกต

-แบบบันทึกการลงเวลา
เรียน

-จานวนบุคคลากรที่ผําน
การอบรม

-การทดสอบ

-แบบทดสอบ

-ร๎ อ ย ล ะ 90 ข อ ง
บุ คลากรส านั กงานผํ า น
การการอบรมหลั กสู ต ร
ภาษา อั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสาร

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8.2 บุคลากรสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สามารถนาความรู๎ที่ได๎ขากการฝึกอบรมไปประยุกติใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ...................................................ผู๎เสนอโครงการ
(.....นายยุทธนา อินทรคุ๎ม....)

ลงชื่อ...................................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(..............................................)

ลงชื่อ.................................................. .ผู๎อนุมัติโครงการ
(................................................)
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการบูรณาการการนิเทศโดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน
..................................................................................................
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธนา อินทรคุ๎ม
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อเรํงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
ความพื้นฐานความเป็นไทย เน๎นการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่ จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาให๎เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจและความ
ถนัดอยํ างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตํางประเทศที่ 2 มีทั กษะความรู๎ด๎านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํ
การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่ นได๎ ภายใต๎
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได๎จัดทาโครงการบูรณาการการ
นิเทศโดยใช๎สหวิทยาเขตเป็ นฐาน เพื่อสํ งเสริมให๎ โรงเรียนมีระบบการพัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษา แหลํ งเรียนรู๎
สภาพแวดล๎อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ที่เอื้ออานวยให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตัวเองอยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีคุณธรรมนาความรู๎ รัก
ความเป็นไทย และมีความสามารถก๎าวไกลในระดับสากล และตามจุดเน๎นด๎านผู๎เรียน ด๎านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และด๎านการบริหารจัดการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
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2. เพื่อนิเทศ ให๎คาปรึกษา แนะนา ชํวยเหลือโรงเรียนในสังกัดให๎สามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
นโยบายของสพฐ. และจุดเน๎นสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
3. เพื่อสํงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ และการบริหารจัดการให๎กับโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
3.1 นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 27 โรงเรียน จานวน 3 ครั้ง
3.๒ ผู๎อานวยการ/รองผู๎อานวยการโรงเรียน ครูผู๎รับผิดชอบแตํละกลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎/งาน
นโยบาย และครูผู๎สอน จานวน 27 โรงเรียน
- เชิงคุณภาพ
๓.๑ ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
3.2 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สามารถจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
1 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร๎อมกํอนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
๑) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
๒) จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
๓) นิเทศ ติดตามโรงเรียน
๔) สรุปรายงานผล
2 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระ
๑) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
๒) จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
๓) นิเทศ ติดตามโรงเรียน
๔) สรุปรายงานผล
3 การนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช๎ใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
(นโยบายสพฐ.และจุดเน๎น สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง)
๑) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
๒) จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
๓) นิเทศ ติดตามโรงเรียน
๔) รวบรวมข๎อมูลการนิเทศ
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
4 การประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช๎ใช๎สห
วิทยาเขตเป็นฐาน (นโยบายสพฐ.และจุดเน๎น สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง)
๑) ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการสรุปผลการนิเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม ๒๕๖๕

มกราคม – กันยายน
๒๕๖๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน ๒๕๖๕
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๒) แบํงกลุํมคณะทางาน จารวน ๔ กลุํม (๔ สหวิทยาเขต)
๓) นาเสนอการสรุปผลการนิเทศของแตํละสหวิทยาเขต
๔) จัดทาเอกสารสรุปผลการนิเทศ
5. สถานที่ดาเนินการ
-ห๎องประชุม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
-โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
-โรงแรม
6. งบประมาณ จานวน .. 297,460..บาท (...สองแสนเก๎าหมื่นเจ็ดพันสี่ร๎อยหกสิบบาทถ๎วน..)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกการใช๎งบประมาณ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
1 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๓ วัน
๑) การประชุมคณะกรรมการ
84,300.
-คําอาหารกลางวัน
จานวน ๓๐ คน 30x120
3,600.-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน 30x35x2
2,100.-คําที่พัก
จานวน ๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
6,000.๒) การนิเทศติดตามโรงเรียน
- คําเบี้ยเลี้ยง ๓๐ คน 30x๒๔๐x๓ วัน
21,600.- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
15,000.- คําที่พัก จานวน ๑๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๕x๑,๒๐๐ x๒ คืน
36,000.ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

งบประมาณ
จาแนกการใช๎งบประมาณ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
2 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 3 วัน 23,920.
- คําเบี้ยเลี้ยง จานวน 6 คน 6x๒๔๐x๓ วัน
4,320.4,320.- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
10,000.10,000.- คําที่พัก จานวน 4 ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
4x๑,๒๐๐ x๒ คืน
9,600.9,600.-
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3 การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 3 วัน
๑) การประชุมคณะกรรมการ
-คําอาหารกลางวัน
จานวน ๓๐ คน 30x120
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน 30x35x2
-คําที่พัก
จานวน ๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๒) การนิเทศติดตามโรงเรียน
- คําเบี้ยเลี้ยง 32 คน 32x๒๔๐x๓ วัน
- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก จานวน ๑๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๕x๑,๒๐๐ x๒ คืน
4 การประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามการยกระดับคุณ
ภาพการจัดการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 3
วัน
-คําอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน 30x250x3 มื้อ
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จานวน 30 คน 30x50x6 มื้อ
-คําอาหารเย็น
จานวน 30 คน 30x350x2 มื้อ
- คําพาหนะ /น้ามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก จานวน ๑๕ ห๎องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๕x๑,๒๐๐ x๒ คืน
รวมทั้งสิ้น
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
๑.โรงเรียนในสังกัดสพม.
-โรงเรียนในสังกัด
พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน
27 โรงเรียน ได๎รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๒. ครูในสังกัดสพม.พังงา

85,740.
-

3,600.-

-

-

2,100.-

-

-

6,000.-

-

-

23,040.1๕,000.-

-

-

36,000.-

-

-

22,500.

-.

-

9,000.-

-

-

21,000.
15,000.

-

-

36,000.

-

-

297,460

-

103,500

297,460

วิธีการวัดประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
-ประเมินผลการนิเทศ -แบบนิเทศติดตาม
ติดตาม
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ภูเก็ต ระนอง ได๎รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ -ครูในสังกัด
การจัดการเรียนการสอน

-ประเมินผลการนิเทศ
ติดตาม

-แบบนิเทศติดตาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรี ย นในสั งกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎รับการนิเทศ ติดตามเพื่อ ยกระดั บคุณภาพการจั ด
การศึกษา
2. สหวิทยาเขตและศูน ย์ พัฒนาวิชาการกลุํ มสาระการเรียนรู๎มีความเข๎มแข็ง สามารถพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา
3. โรงเรียนในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 27 โรงเรียน ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น

ลงชื่อ......................................................ผู๎เสนอโครงการ
(......นายยุทธนา อินทรคุ๎ม.......)
ลงชื่อ.......................................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(.................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(..................................................)

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน

สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
............................................................................................................................. .......
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สนองนโยบาย สพฐ.

£ 1. ด๎านความปลอดภัย
£ 2. ด๎านโอกาส
R 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน. £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
R 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทกานต์ บุรพชนก และคณะศึกษานิเทศก์
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดนโยบายในการเรํงรัดสํ งเสริมและพัฒ นาการเรี ยนการสอนภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะการอํานการเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การคิดสร๎างสรรค์ พัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีการเชื่อมโยง
ความรู๎กับกระบวนการเรียนรู๎และการจัดกิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีการพัฒนาทักษะไปสูํศตวรรษที่ 21 โดยมุํงหวัง
ให๎ เกิดผลสั มฤทธิ์แกํผู๎ เรี ย นมากที่สุ ด และสามารถนาความรู๎นี้ ไปใช๎ในการดารงชีวิตหรือศึกษาตํอในวิช าชีพ ที่
เกี่ยวข๎อง อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาความรู๎ความสามารถในการใช๎
ภาษาไทยของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงจัดทาโครงการสํงเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาไทยที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน เพื่อสํงเสริมให๎ครูผู๎ สอนภาษาไทยได๎รับการพัฒนา
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญของผู๎เรียนสูํการ
ประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีตํอวิชาภาษาไทย
4. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทยให๎สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning)
ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการประเมินการอํานรู๎เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน
PISA
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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1) ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โรงเรียนละ 2 คน จานวน 54 คน สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงขึ้นร๎อยละ 3
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู๎สอนภาษาไทย ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มีพัฒนาการที่สูงขึ้น
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1

ประชุมคณะทางานเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจกรรม

ตุลาคม2564 – กันยายน 2565

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก
(Active Learning) ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของ
ผู๎เรียน สาหรับครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย”

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

3

นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุก (Active
Learning) ที่สํงผลตํอสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

4

คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

5

สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
5.1 กิจกรรมที่ 1,4,5 จัดกิจกรรม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.2 กิจกรรมที่ 2,3 จัดกิจกรรมนอกสถานที่

6. งบประมาณ จานวน 71,570 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการการใช๎จําย
เงินงบประมาณ
ที่
เงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
คําตอบแทน

คําใช๎สอย

คําวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
700
700
(10×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (10×120)
1,200
1,200
รวม
1,900
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน สาหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”
1 คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ
16,250
16,250
250 บาท จานวน 65 คน
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
6,500
6,500
มื้อละ 50 บาท จานวน 65 คน
3 คําตอบแทนวิทยากร จานวน 6
3,600
3,600
ชั่วโมง
4 คําวัสดุ/คําถํายเอกสาร
5,000 5,000
5 คําที่พัก จานวน 10 ห๎อง ห๎องละ
12,000
12,000
1,200 บาท
รวม
43,350
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 คําเบี้ยเลี้ยง
6,480
6,480
- สหวิทยาเขตพิงกัน
(1,440)
(1,440)
(2x240)x3
- สหวิทยาเขตสิมิลัน
(1,440)
(1,440)
(2x240)x3
- สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
(1,440)
(1,440)
(2x240)x3
- สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
(2,160)
(2,160)
(3x240)x3
2 คําน้ามันเชื้อเพลิง
10,000
10,000
3 คําที่พัก (4x1,200)
4,800
4,800
รวม
21,280
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ที่

รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (8×35)x2
560
560
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารจัดทาเครื่องมือวิจัยและ
1,000
1,000
จัดทาเลํมรายงานวิจัย
จานวน 3 เลํม
รวม
2,520
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
1 คํ า อ า ห า ร วํ า ง แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
560
560
(8×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารและจัดทาเลํมรายงาน
1,000
1,000
โครงการ
รวม
2,520
รวมทั้งสิ้น
71,570
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น

เป้าหมายตัวชี้วัด

3. ครูผู๎สอนภาษาไทยสามารถ - ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอน
จัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active
ภาษาไทยสามารถจัดการ
Learning) ได๎อยํางมี
เรียนรู๎เชิงรุก (Active
ประสิทธิภาพ
Learning) ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
4. นักเรียนได๎รับการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่สาคัญ

วิธีการวัดประเมินผล
- นิเทศ ติดตาม

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สารวจ
กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยบรรลุคําเปูาหมาย
ของโรงเรียน
- ผลการทดสอบระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงขึ้นร๎อยละ 3

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศ
ติดตาม

- แบบสารวจ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู๎สอนมีแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสูํการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการประเมินสรรถนะด๎าน
การอํานรู๎เรื่องตามแนว PISA
8.2 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สาคัญ สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการดาเนินชีวิตประจาวันได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ......................................................ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางนันทกานต์ บุรพชนก)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจันทณา ชํวยชนะ)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ...................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายนรินธรณ์ เซํงล้า)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
............................................................................................................................. .......
£ 1. ด๎านความปลอดภัย
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£ 2. ด๎านโอกาส
£ 3. ด๎านคุณภาพ
R 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน. £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
£ 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
R 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทกานต์ บุรพชนก และคณะศึกษานิเทศก์
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
..............................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการเหตุผล
กระทรวงศึ กษาธิ การได๎ป ระกาศ กฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ.2561 กาหนดให๎
สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให๎ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแตํ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร๎อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํง
รายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัด นอกจากนี้ ได๎ระบุให๎หนํวยงานต๎นสังกัดมีบทบาทในการให๎
คาปรึ กษา ชํว ยเหลื อ แนะน าเกี่ย วกับ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวบรวมและ
สั ง เคราะห์ ร ายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
สถานศึกษา รวมทั้งให๎ความรํวมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินการสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา
ในสังกัดทุกแหํง พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา และ
กาหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํ งในสังกัดจัดสํ งรายงานผลการประเมินตนเองให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ประจา ทุกปี เพื่อนาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาสังเคราะห์ผลเป็นภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นาไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให๎มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ให๎คาปรึกษา ชํวยเหลือ แนะนาผู๎บริหารสถานศึก ษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษาใน
สังกัด ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา สามารถดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเตรียมความพร๎อมรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
5. วัตถุประสงค์
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2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และนาความรู๎ไปใช๎ในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสัง กัด และเตรียมพร๎อมเข๎ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2.3 เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ให๎ได๎สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 90 คน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2) สถานศึกษาในสังกัด มีผลประเมินตนเองในปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นกวําปีการศึกษา 2563
อยํางน๎อย 1 ระดับ หรือสามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได๎
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีรายงานผลการสังเคราะห์
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสํงให๎โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนละ 1 ฉบับ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู๎ บริห ารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) สถานศึกษาในสังกัดสร๎างแนวปฏิบัติในกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
3) สถานศึกษาในสังกัด สามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4) สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ ผํานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
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การศึกษา
2

ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3

จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

4

นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

5

สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

5. สถานที่ดาเนินการ
5.1 กิจกรรมที่ 1,4 จัดกิจกรรมนอกสถานที่
5.2 กิจกรรมที่ 2,3,5 จัดกิจกรรม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
6. งบประมาณ จานวน 105,680 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ เงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1 คําวิทยากร
3,600
3,600
2 คําที่พัก 10 ห๎อง (10x1,200)
12,000
12,000
3 คําวัสดุและเอกสารการอบรมเชิง
3,200
3,200
ปฏิบัติการ
4 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
9,000
9,000
(90×50)x2
5 คําอาหารกลางวัน (90×250)
22,500
22,500
รวม
50,300
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ที่

รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (37×35)
5,180
5,180
x4
2 คําอาหารกลางวัน (37×120) x2
8,880
8,880
3 คําที่พัก (1,200x10)
12,000
12,000
4 คําจัดทาเลํมรายงาน จานวน
3,000
3,000
30 เลํม
รวม
29,060
กิจกรรมที่ 3 จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
560
560
(8×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารจัดทาเครื่องมือวิจัยและ
1,000
1,00
จัดทาเลํมรายงานวิจัย
จานวน 3 เลํม
รวม
2,520
2,520
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1 คําที่พัก (4x1,200)
4,800
4,800
2 คําเบี้ยเลี้ยง
6,480
6,480
- สหวิทยาเขตพิงกัน (2x240)x3
(1,440)
(1,440)
- สหวิทยาเขตสิมิลัน (2x240)x3
(1,440)
(1,440)
- สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
(2x240)x3
(1,440)
(1,440)
- สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
(3x240)x3
(2,160)
(2,160)
3 คําน้ามันเชื้อเพลิง
10,000
10,000
รวม
21,280
21,280
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ที่

รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
560
560
(8×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารและจัดทาเลํมรายงาน
1,000
1,000
จานวน 3 เลํม
รวม
2,520
2,520
รวมทั้งสิ้น
105,680

แผนงาน/โครงการ

รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ ประจาปี 2565
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แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

............................................................................................................................. .......
£ 1. ด๎านความปลอดภัย
£ 2. ด๎านโอกาส
R 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน. £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
R 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทกานต์ บุรพชนก และคณะศึกษานิเทศก์
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจา
ชาติซึ่งทุกคนต๎องเรี ยนรู๎ เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการใช๎ภ าษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิช าชีพ รวมทั้งเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให๎ สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให๎
หนํวยงาน สถานศึกษา มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริมสมรรถนะด๎านภาษาไทย และเผยแพรํความรู๎
ภาษาไทยรูปแบบตําง ๆ ไปสูํสาธารณชน ทั้งในฐานะเป็นภาษาประจาชาติและฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของ
ทุกคนในชาติ สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความสามารถด๎านภาษา อํานคิด
วิเคราะห์และเขียน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรํวมกับนานาชาติ (PISA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทักษะ
ด๎านภาษาไทยของนักเรียน จึงกาหนดให๎มีการแขํงขันทักษะความสามารถด๎านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในด๎านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เข๎ารํวมแขํงขันในระดับประเทศตํอไป
6. วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมทักษะด๎านภาษาไทยของนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข๎ารํวมการ
แขํงขันทักษะภาษาไทย 5 รายการ รายการละ 2 คน จานวน 27 โรงเรียน รวม 270 คน
3.1.2 ตัวแทนครูผู๎สอน โรงเรียนละ 2 คน จานวน 27 โรงเรียน รวม 54 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะภาษาไทย มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารเพิ่มมากขึ้น
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1

ประชุมคณะทางานเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจกรรม

พ.ค. 2565

2

จัดแขํงขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มิ.ย. 2565

3

สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

ส.ค. - ก.ย. 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
5.1 กิจกรรมที่ 1,3 จัดกิจกรรม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา
6. งบประมาณ จานวน 99,670 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
1,400
1,400
(20×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (20×120)
2,400
2,400
รวม
3,800
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ที่

รายการการใช๎จํายเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 120
44,400
5,180
บาท จานวน 370 คน
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
12,950
12,950
มื้อละ 35 บาท จานวน 370 คน
3 คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คน
9,000
9,000
ละ 300 บาท จานวน 30 คน
4 คําวัสดุ/คําถํายเอกสาร
5,000
5,000
5 คําพาหนะ
10,000
10,000
6 คําที่พัก จานวน 10 ห๎อง ห๎องละ
12,000
12,000
1,200 บาท
รวม
93,350
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
560
560
(8×35)x2
2 คําอาหารกลางวัน (8×120)
960
960
3 คําถํายเอกสารและจัดทาเลํมรายงาน
1,000
1,000
จานวน 3 เลํม
รวม
2,520
2,520
รวมทั้งสิ้น
99,670
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูและนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมแขํงขันทักษะ
ทางภาษาไทย

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

- ร๎อยละ 80 ของตัวแทนนักเรียน - สารวจ
เข๎ารํวมแขํงขันในแตํละรายการ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสารวจ

- ร๎อยละ 80 ของตัวแทนครูผู๎สอน
เข๎ารํวมโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนที่เข๎ารับการแขํงขันมีทักษะความสามารถด๎านภาษาไทยเพิ่มขึ้น
8.2 นักเรียนที่ได๎เป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับประเทศ ได๎รับประสบการณ์การแขํงขันในระดับที่สูงขึ้น
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ลงชื่อ......................................................ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางนันทกานต์ บุรพชนก)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจันทณา ชํวยชนะ)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ...................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายนรินธรณ์ เซํงล้า)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 154

งาน/โครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู๎ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
จุดเน้นที่
ผู้รับผิดชอบ
นางจันทณา ชํวยชนะ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
งบประมาณทั้งสิ้น
139,150 (หนึ่งแสนสามหมื่นเก๎าพันหนึ่งร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)
___________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พุทธศั กราช 2556 มาตรา 5 ที่ก ลํ าวถึ งสิ ท ธิทางการศึกษาของคนพิ การในการได๎ รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอยํางมีคุณภาพและดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขตาม
ศักยภาพของแตํล ะบุ คคล และมาตรา 19 ที่กลํ าววํา ให๎ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีห น๎าที่ดาเนินการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให๎คนพิการได๎รับสิทธิและโอกาสเข๎าถึงบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพอยํางเทําเทียมกัน
กระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวําเป็นคน
พิการตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให๎คนพิการมีสิทธิได๎รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยได๎ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ให๎คนพิการได๎รับสิทธิชํวยเหลือทางการศึกษา เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาวํา
เป็นคนพิการ และให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต๎นไป โดยสาระของประกาศคือ คน
พิการที่จะได๎รับสิทธิชํวยเหลือทางการศึกษาต๎องได๎รับการคัดกรองตามแบบที่กาหนด ผู๎ดาเนินการคัดกรองต๎อง
ได๎รับการอบรมวิธีการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษากํอนปฏิบัติหน๎าที่
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงกาหนดให๎มีการอบรมตาม
หลักสูตร “ผู๎ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎และมีทักษะ
ในการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่แนบท๎ายประกาศดังกลําวขึ้น ซึ่งจะสํงผลให๎บุคคลที่
สถานศึกษารับรองวําเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการกาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของ
คนพิการทางทางการศึกษาได๎รับสิทธิชํวยเหลือทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถคัดกรองนักเรียนภายในโรงเรียนได๎
อยํางถูกต๎อง
2.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีทักษะในการใช๎แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
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3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จานวน 27 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ครูที่ได๎รับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได๎
อยํางถูกต๎อง
3.2.2 ครูที่ได๎รับการอบรมมีทักษะในการใช๎แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษาได๎ถูกต๎องยิ่งขึ้น
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

ขั้นตอน/วิธีการ
ประชุมคณะทางานเตรียมความพร๎อมในการจัดอบรมฯ
แจ๎งโรงเรียนสํงครูเข๎ารับการอบรมฯ
จัดอบรม”ผู๎ดาเนินการคัดกรองตนพิการทางการศึกษา”
สรุป/รายงาน สพฐ.

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. – ก.พ.65
ก.พ.65
ก.พ.65
ส.ค.-ก.ย.65

สถานที่ดาเนินการ
สพม.พงภกรน
สพม.พงภกรน
โรงแรม
สพม.พงภกรน

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 139,150 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่

รายละเอียดคําใช๎จําย

1 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทางาน จานวน 15 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (15x35 x2)
- คําอาหารกลางวัน (15x120)
- คําพาหนะวิทยากร
2 การอบรม “ผู๎ดาเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” จานวน 54 คน คณะทางานและวิทยากร
จานวน 16 คน รวม 70 คน จานวน 3 วัน
- คําอาหารกลางวัน ( 70x250x3)
- คําอาหารวําง และ เครื่องดื่ม (50x70x6)
- - คําที่พัก (10x1,200 x3)
- คําวัสดุ / คําถํายเอกสาร
- คําไวนิล
- คําพาหนะวิทยากร
- คําตอบแทนวิทยากร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
1,050
1,800
2,000

52,500
21,000
36,000
10,000
1,000
3,000
139,150

10,800
10,800 118,350 10,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Out put)
1.ร๎อยละ 90 ของผู๎เช๎ารับการอบรม มี
ความรู๎ความเข๎าใจในการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถดาเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษาของโรงเรียนตนเองได๎
ผลลัพธ์ (Out come)
1. ครูที่เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการดาเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาได๎ถูกต๎องมากขึ้น
2. นักเรียนพิการเรียนรวมได๎รับการพัฒนา
ตรงตามศักยภาพของผู๎เรียน

วิธีการประเมิน
- การประเมินกํอนและหลังการอบรม
- การประเมินความพึงพอใจตํอการ
อบรม
- การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
แบบประเมิน
ใบงาน

-การประเมินกํอนและหลังการอบรม

แบบทดสอบ

- การทดสอบ/ดูพัฒนาการของผู๎เรียน

แบบทดสอบ/สังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูที่ได๎รับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง
7.2 ครูที่ได๎รับการอบรมมีเจตคติที่ดีตํอคนพิการ
ลงชื่อ.......................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจันทณา ชํวยชนะ)
ตาแหนํง ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลงชื่อ.......................................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(
)
ตาแหนํง .............................................................................
ลงชือ่ .......................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(
)
ตาแหนํง .............................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(
)
ตาแหนํง .............................................................................
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โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และนาเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
กลุํม/หนํวย
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ
นางจันทณา ชํวยชนะ และคณะศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สอดคล๎องกับนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม
การมีสํวนรํวม กลยุทธ์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ 1.5 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. หลักการและเหตุผล
จากการดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะให๎ประชากรวัย
เรียนทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึงและระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย และที่สาคัญเปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner
Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 (3rs8cs)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎กาหนดการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงมั่นในการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานให๎เป็น การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ ที่มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษาและ
สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและบริหารจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได๎จัดทาโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และนาเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสํงเสริมให๎เครือขํายสหวิทยาเขตและเครือขําย
สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด และศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎
ตําง ๆ สามารถบริหารจัดการทางวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได๎ตามความต๎องการของ
โรงเรียนในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎
2. เพื่อสํงเสริมให๎ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีเวทีในการสาธิต แสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เผยแพรํผลงานการเรียนรู๎ที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) และเป็นแบบอยํางได๎ ที่มีคุณคําทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตพิงกัน สหวิทยาเขต สิมิลัน
สหวิทยาเขตเทพกษัตรี สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ รํวมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให๎สูงขึ้น
i
2) ผู๎ บ ริ ห าร ครู แ ละนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 14 จานวน 450 คน เข๎าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ
3.2 เชิงคุณภาพ
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1) การนิเทศโดยใช๎สหวิทยาเป็นฐาน ทาให๎เกิดความรํวมมือระหวํางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กับโรงเรียนในสังกัด สํงผลให๎ระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
2) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
จานวน 27 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ และมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ที่มีคุณคําทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอน/วิธีการ
ขั้นเตรียมดาเนินการ
1. แตํงตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามฯ
2. แจ๎งคณะกรรมการฯ/ประชุม
ขั้นดาเนินการ
1) จัดทาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามฯ
2) แจ๎งโรงเรียนเตรียมรับการนิเทศ ติดตามฯ
3) แจ๎งโรงเรียนสํงผลงานเข๎ารับการคัดเลือก
กิจกรรม
1. นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน
3. การคัดเลือกนาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
( Best Practice )
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการและ
การนาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best
Practice )
ขั้นสรุปรายงานผล
1) รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

ระยะเวลา

สถานที่

ธันวาคม - มกราคม 65
ธันวาคม – มกราคม 65

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

ธันวาคม – มกราคม 65 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ธันวาคม – มกราคม 65
กรกฎาคม – สิงหาคม 65
มกราคม – กุมภาพันธ์ 65 โรงเรียนในสังกัด
กรกฎาคม - สิงหาคม 65 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กันยายน 2565

โรงแรม

กันยายน 2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

5 งบประมาณทั้งสิ้น 342,350 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสามร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)
รายละเอียดคําใช๎จําย (ขอถัวจํายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
- นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน
กิจกรรมที่ 2
- การคัดเลือกนาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็น

2

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ

4,750
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3

4

เลิศในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คําอาหารกลางวัน (25 x120)
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (25 x 35 x2)
กิจกรรมที่ 3
337,600
- การประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และนาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
-คําอาหารกลางวัน (500 x 250)
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (500x50
x2)
- คําที่พัก (100x600)
- คําพาหนะสาหรับคณะทางาน/วิทยากร
- คําตอบแทนวิทยากร
- คําวัสดุ/กรอบรูป
- คําโลํ
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
(สาหรับโรงเรียนที่จัดนิทรรศการ
15x3,000)
กิจกรรมที่ 4
สรุป/รายงานผล
รวมงบประมาณ
342,350

3,000
1,750

125,000
50.000
60,000
20,000
3,600
10,000
24,000
45,000

3,600

328,750

6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช๎จํายงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
1. นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4,750
( Best Practice )
แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ
และการนาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. สรุป/รายงานผล
รวม

แผนการใช๎จํายงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564

10,000

รวม

4,750

รวม
337,350

337,600
342,350

342,350
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สูงขึ้น
2) ผู๎บริหาร ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีการจัด
กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
2) ผู๎บริหาร และครูในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นาผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สูํการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
2) ร๎อยละ 80 ของผู๎บริหาร ครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เข๎าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ
8.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
จานวน 27 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2) ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ และมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ที่มีคุณคําทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
2. สหวิทยาเขตพิงกัน สหวิทยาเขตสิมิลัน สหวิทยาเขตเทพกษัตรี สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ และศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎มีความเข๎มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้น
3. ผู๎บริหาร และครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต
ระนอง สามารถบริหารจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ...............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจันทณา ชํวยชนะ)
ตาแหนํง ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ลงชื่อ...........................................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(
)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ลงชื่อ................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(
)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
√
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
√ 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายศราวุธ เตียวสร๎างตระกูล และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พงภกรน
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2565 – กันยายน 2565
1. หลักการเหตุผล
ปัจจุบันการเจริญเติบโตด๎านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว และเกี่ยวข๎อง
กับ วิถี ชีวิ ตของประชาชนทั่ ว ไปมากยิ่ ง ขึ้น สํ งผลให๎ ก ารด าเนิน ชีวิ ตของทุก ๆ คน มีก ารพัฒ นาและปรับ ตัว ให๎
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยูํตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต๎องสร๎างเด็กและเยาวชน ให๎มี
ความรู๎ ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเตรียมพร๎อมให๎เด็กและเยาวชนเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ใช๎ความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอยํางเต็มความสามารถ โดยกาหนดให๎ทุกโรงเรียนดาเนินการจัดสอบ Pre O-Net ให๎กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยข๎อสอบกลางในระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมสาหรับการประเมินในระดับตําง ๆ เพื่อนาผลการประเมินที่ได๎
เป็ น ข๎ อมูล ส าคัญ ที่ส ะท๎ อนคุ ณภาพการด าเนิ นงานการจัดการศึกษาของสถานศึก ษา และเป็ นตัว บํงชี้คุ ณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ ตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายและการวางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้ น ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงจัดทาโครงการพัฒ นา
กระบวนการวัด และประเมิน ผลเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึก ษาอยํางยั่งยืน เพื่อวัดและประเมินผลผู๎ เรีย น
ระดับชั้นตํางๆ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการแก๎ไข ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเรํงดํวน ในการที่จะ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตํอไป
2. วัตถุประสงค์
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๒.๑ เพื่อพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
๒.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล และมีทักษะในการออกข๎อสอบตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดในชั้นเรียน
๒.๓ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํบุคลากรสถานศึกษา เกี่ยวกับงานวัดผลในยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให๎สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
หัวหน๎าวิชาการและผู๎รับผิดชอบด๎านการวัดและประเมินผลของโรงเรียน จานวน 27 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 54 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 หั ว หน๎ า วิ ช าการและผู๎ รั บ ผิ ด ชอบด๎ า นการวั ด และประเมิ น ผลของโรงเรี ย น สามารถวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 หัวหน๎าวิชาการและผู๎รับผิดชอบด๎านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนสามารถออกข๎อสอบได๎
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 256๕ ของโรงเรียนในสังกัด สูงขึ้นทุกกลุํมสาระ
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
ขั้นเตรียมการ
1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 แตํงตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
3 ประชุมคณะทางาน/ประสานงาน/เตรียมสถานที่
4 จัดเตรียมเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ
1 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
๓ นิเทศ ติดตามฯ
ขั้นสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
สรุปผลและประเมินผล
5. สถานที่ดาเนินการ
๕.๑ จัดในสถานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมาศึกษา
๕.๒ จัดนอกสถานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมาศึกษา
๕.๑ โรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2565
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565
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6. งบประมาณ จานวน 82,860 บาท (แปดหมื่นสองพันแปดร๎อยหกสิบบาทถ๎วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ประชุมเพื่อเตรียมความพร๎อม ปรึกษาหารือ
*ประชุมคณะทางานเพื่อปรึกษา หารือ
จานวน 1 ครั้ง 1 วัน 12 คน
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 35
420
420
บาท จานวน 12 คน เป็นเงิน
-คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆละ 120 1,440
1,440
บาท จานวน 12 คน เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน
1,860
1,860
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
*จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประ
มินผลการเรียนรู๎ โรงเรียนละ 2 คน รวม
54 คน ศึกษานิเทศก์และบุคลากร 10 คน
รวมทั้งหมด 64 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
ละ 50 บาท จานวน 64 คน เป็นเงิน
- คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆละ
300 บาท จานวน 64 คน เป็นเงิน
- คําที่พัก จานวน 16 คนๆละ 600
บาท จานวน 1 คืน เป็นเงิน
- คําตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน 8
ชั่วโมงๆ 1,200 บาท
- คําถํายเอกสารจัดทารูปเลํม

6,400

6,400

19,200

19,200

9,600

9,600

9,600

ค่าวัสดุ

-

9,600

3,000
1,000
4,000

3,000
1,000
4,000

- คําปูายไวนิล
- คําวัสดุ
รวมเป็นเงิน

52,800

9,600

39,200

4,000
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

การนิเทศ ติดตาม ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ของโรงเรียน
- คําเอกสารการนิเทศ
- คําน้ามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก จานวน 7 คน ๆละ 600 บาท
จานวน 3 คืน เป็นเงิน

1,000
6,000
12,600

1,000
6,000
12,600

8,640

8,640

- คําเบี้ยเลี้ยงในการการออกนิเทศ
รวมเป็นเงิน

28,240

-

27,240

1,000

รวมเงินงบประมาณ

82,860

9,600

69,260

5,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1.1 หัวหน๎าวิชาการและ
ผู๎รับผิดชอบด๎านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน ร๎อย
ละ 80 มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการวัด และประเมินผล
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน
1.2 หัวหน๎าวิชาการและ
ผู๎รับผิดชอบด๎านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน ร๎อย
ละ 80 มีการพัฒนารูปแบบ/
เทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผล และมีทักษะใน
การออกข๎อสอบตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1.3 ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-ทดสอบวัดความ เข๎าใจ
กํอนและหลัง การอบรม

- แบบทดสอบความรู๎
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู๎

-สอบถามความ คิดเห็น
และความพึง พอใจ
-นิเทศ ติดตามผลการ
- สอบถามความ
ทดสอบระดับชาติ O-Net คิดเห็นและความพึง
พอใจ

-แบบนิเทศ ติดตามผล
การทดสอบระดับชาติ
O-Net

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 166

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2564 ของโรงเรียนในสังกัด
เพิ่มขึ้น มากกวําปีการศึกษา
2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ผลลัพธ์ (Outcome)
2.1 หัวหน๎าวิชาการและครู
ผู๎รับผิดชอบการวัดและ
ประเมินผลมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู๎และสามารถ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 หัวหน๎าวิชาการและครู
ผู๎รับผิดชอบการวัดและ
ประเมินผล สามารถพัฒนา
รูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผล มีทักษะในการ
ออกข๎อสอบและสามารถออก
ข๎อสอบ ได๎ตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2564 ของโรงเรียนในสังกัด
สูงขึน้

-ประเมินภายใน

-แบบประเมินภายใน

-นิเทศ ติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
ของโรงเรียนใน สังกัด

-แบบนิเทศ ติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนใน
สังกัด
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 หั ว หน๎ าวิ ช าการและครู ผู๎ รั บ ผิ ดชอบการวั ดและประเมิน ผลมี ความรู๎ ความเข๎ าใจเกี่ ยวกั บการวั ดและ
ประเมินผล การจัดการเรียนรู๎และ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
8.2 หัวหน๎าวิชาการและครูผู๎รับผิดชอบการวัดและประเมินผล สามารถพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและ
ประเมิน ผล มี ทักษะในการออกข๎อสอบและสามารถออกข๎อสอบ ได๎ตรงตามมาตรฐานและตั ว ชี้วัดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น
ลงชื่อ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายศราวุธ เตียวสร๎างตระกูล)
ศึกษานิเทศก์
ลงชื่อ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางจันทณา ชํวยชนะ)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู๎พิจารณาโครงการ

(นายนรินธรณ์ เซํงล้า)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลงชื่อ
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณกลุํมสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
√
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
√
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายศราวุธ เตียวสร๎างตระกูล และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พงภกรน
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2565 – กันยายน 2565
1. หลักการเหตุผล
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให๎ความสาคัญกับการสํงเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแตํ
ระดับประถมศึกษา สร๎างนักวิจัยใหมํและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบ
การศึกษาทั่วโลกให๎ความสาคัญตํอการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคานวณตั้งแตํระดับ
ประถมศึกษา เป็นการสร๎างกระบวนการคิด เชํน logical thinking, computational thinking, systematic
thinking, analytic thinking เป็นต๎น ซึ่งกระบวนการคิดเหลํานี้เป็นสิ่งสาคัญที่เด็กทุกคนควรได๎รับการปลูกฝังตั้งแตํ
ระดับประถมและมัธยมต๎น เพื่อเป็นรากฐานของการสร๎างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนาประเทศไปสูํการพัฒนา
ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได๎มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) กาหนดให๎วิทยาการคานวณเป็นมาตรฐาน ว4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาการคานวณใน
ระดับตําง ๆ มาอยํางตํอเนื่อง
จากนโยบายข๎างต๎น ประกอบกับความต๎องการกาลังคนของประเทศในกลุํมอาชีพสะเต็มศึกษา และผู๎สร๎าง
นวัตกรรม กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงวางแผนการดาเนินการให๎มีความสอดคล๎องกับ
ความต๎องการดังกลําว โดยดาเนินการอยํางตํอเนื่องตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลา ย
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาตํอยอดอยํางตํอเนื่องตํอไป
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถจัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณกลุํมสาระวิยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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๒.๒ เพื่อนิเทศติดตามและให๎คาปรึกษาด๎านการจัดการเรียนรู๎ให๎มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎ วิทยาการ
คานวณและการออกแบบเทคโนโลยีครูโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง
๒.๓ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก๎ปัญหา และความสามารถด๎านการ
จัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณให๎เด็กไทยยุคใหมํเกํงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎อยํางมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนละ 2 คน จานวน 27 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน 54 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎รับการฝึกอบรมให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ วิทยาการคานวณให๎เด็กไทยยุคใหมํเกํงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได๎อยํางมีคุณภาพ
3.2.2 โรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎รับการนิเทศ
ติดตามและให๎คาปรึกษา เพื่อจัดการเรียนรู๎ วิทยาการคานวณให๎เด็กไทยยุคใหมํเกํงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎
อยํางมีคุณภาพ
3.2.3 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีความรู๎
ความเข๎าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก๎ปัญหา และความสามารถด๎านการจัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณให๎
เด็กไทยยุคใหมํเกํงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎อยํางมีคุณภาพ
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
ขั้นเตรียมการ
1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 แตํงตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
3 ประชุมคณะทางาน/ประสานงาน/เตรียมสถานที่
4 จัดเตรียมเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง

ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
ขั้นดาเนินการ
1 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณกลุํม
สาระวิทยาศาสตร์
๓ นิเทศ ติดตามฯ
ขั้นสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2565
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
สิงหาคม 2565
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สรุปผลและประเมินผล

กันยายน 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
๕.๑ จัดในสถานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมาศึกษา
๕.๒ จัดนอกสถานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมาศึกษา
๕.๑ โรงเรียน
6. งบประมาณ จานวน 82,860 บาท (แปดหมื่นสองพันแปดร๎อยหกสิบบาทถ๎วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ประชุมเพื่อเตรียมความพร๎อม ปรึกษาหารือ
*ประชุมคณะทางานเพื่อปรึกษา หารือ
จานวน 1 ครั้ง 1 วัน 12 คน
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 35
420
420
บาท จานวน 12 คน เป็นเงิน
-คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆละ 120 1,440
1,440
บาท จานวน 12 คน เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน
1,860
1,860
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎วิทยาการ
คานวณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ค่าวัสดุ

-

*จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎
วิทยาการคานวณกลุํมสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
ศึกษานิเทศก์และบุคลากร 10 คน รวม
ทั้งหมด 64 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
ละ 50 บาท จานวน 64 คน เป็นเงิน

6,400

6,400

19,200

19,200

งบประมาณ

จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

- คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆละ
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
300 บาท จานวน 64 คน เป็นเงิน
- คําที่พัก จานวน 16 คนๆละ 600

9,600

9,600

ค่าวัสดุ
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บาท จานวน 1 คืน เป็นเงิน
- คําตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน 8
ชั่วโมงๆ 1,200 บาท
- คําถํายเอกสารจัดทารูปเลํม
- คําปูายไวนิล
- คําวัสดุ
รวมเป็นเงิน
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู๎วิทยาการ
คานวณของโรงเรียนในสังกัด
- คําเอกสารการนิเทศ
- คําน้ามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก จานวน 7 คน ๆละ 600 บาท
จานวน 3 คืน เป็นเงิน

9,600

9,600

3,000
1,000
4,000

3,000
1,000

52,800

4,000

9,600

39,200

1,000
6,000
12,600

6,000
12,600

8,640

8,640

4,000

1,000

- คําเบี้ยเลี้ยงในการการออกนิเทศ
รวมเป็นเงิน

28,240

-

27,240

1,000

รวมเงินงบประมาณ

82,860

9,600

69,260

5,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)

เป้าหมายตัวชี้วัด

-ครูร๎อยละ 80 มีความรู๎
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน จัดการเรียนรู๎วิทยาการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
คานวณ
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนองได๎รับการ
ฝึกอบรมให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
และความสามารถในการ
จัดการเรียนรู๎ตามนโยบาย
สํงเสริมให๎เด็กไทยยุคใหมํเกํง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- ทดสอบความรู๎ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู๎วิทยาการ
คานวณ

- แบบทดสอบความรู๎
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู๎
วิทยาการคานวณ

- สอบถามความ คิดเห็น
และความพึง พอใจ

- แบบสอบถามความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจ
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2564 ของโรงเรียนในสังกัด
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ผลลัพธ์ (Outcome)
2.1 โรงเรียน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ได๎รับการนิเทศติดตามและให๎
คาปรึกษา เพื่อจัดการเรียนรู๎ให๎
เด็กไทยยุคใหมํเกํงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-มีการประเมินภายในปี
ละ 2 ครั้ง
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 5

-ประเมินภายใน

-แบบประเมินภายใน

-นิเทศ ติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
ของโรงเรียนใน สังกัด

-แบบนิเทศ ติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนใน
สังกัด

2.2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ
กระบวนการคิด การแก๎ปัญหา
และความสามารถด๎านการ
จัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณ
ให๎เด็กไทยยุคใหมํเกํง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎
อยํางมีคุณภาพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คุณภาพการศึกษาด๎านวิทยาการคานวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สูงขึ้น
8.2 ครูกลุํมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณได๎ดี
ยิ่งขึ้น
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น

ลงชื่อ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายศราวุธ เตียวสร๎างตระกูล)
ศึกษานิเทศก์
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ลงชื่อ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางจันทณา ชํวยชนะ)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู๎พิจารณาโครงการ

(นายนรินธรณ์ เซํงล้า)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลงชื่อ
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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โครงการ : อบรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและ
วิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู (ว9/2564) ผํานระบบประชุมทางไกล
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุํมบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) :
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์
โทรสาร
0 7648 1530

โทรศัพท์ 0 7648 1529 ตํอ 107
E-mail wt.nuttida@gmail.com

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด๎ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แหํ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 หมวด 16 การปฏิ รู ป ประเทศ
มาตรา 258 จ. ด๎านการศึกษา (3) บัญญัติวํา “ให๎มีกลไกและระบบการผลิ ต คัดกรอง และพัฒนาผู๎ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ให๎ได๎ผู๎มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู๎ ความสามารถอยํางแท๎จริง ได๎รับคําตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ง มีกลไกสร๎างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู๎ประกอบวิชาชีพครู ” แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 - 2565)
มุํงเน๎ น กิจ กรรมปฏิรู ป ที่จ ะสํงผลให๎ เกิดการเปลี่ ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะกํอให๎ เกิดประโยชน์ตํอผู๎ เรียน
กิจ กรรมปฏิรู ป ที่ 3 การปฏิรู ปกลไกและระบบการผลิ ตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน ให๎ความสาคัญกับการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎พัฒนาความรู๎และทักษะให๎เกิด
สมรรถนะในการปฏิบัติหน๎าที่ ตลอดจนพัฒนาความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพของตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยมีการปรับปรุง
กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณ ภาพ ประสิทธิภาพและมีความก๎าวหน๎าในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู และการพัฒนาระบบ
กลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได๎รับการปรับปรุงใหมํ และการคงวิทยฐานะ โดยนาผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็น
สํวนสาคัญในการประเมินและการปรับปรุงคําตอบแทนที่เหมาะสม ประกอบกับแผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.
2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษา ได๎กาหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตาแหนํง
และวิทยฐานะสาหรับตาแหนํงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดารงไว๎ซึ่งความรู๎ ความสามารถ
ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตาแหนํง และวิทยฐานะที่ได๎รับการบรรจุและแตํงตั้ง ดังนั้น เพื่อให๎การ
ประเมินวิทยฐานะของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการเชื่อมโยงกันอยํ างเป็นระบบ โดย
มุํงเน๎นให๎ข๎าราชการครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได๎อยํางเป็นรูปธรรม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 (4) มาตรา 39 ก. (1) (2)
(3) และ (4) มาตรา 54 และมาตรา 55 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหนํงครู
ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ว 9/2564 ได๎กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและวิทย
ฐานะข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหนํ ง ครู รวมทั้ ง ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น การ
ในชํวงระยะเวลาเปลี่ยนผํานตาม ว 17/2552 และ ว 21/2560 โดยให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เป็ น ต๎ น ไป โดยมุํ ง เน๎ น ให๎ ข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได๎ มี ก ารสั่ ง สมความช านาญและ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง และสํงเสริมให๎ครูประพฤติปฏิ บัติตน
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เป็นแบบอยํางที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจะชํวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่องและเป็นระบบซึ่งจะสํงผลถึงคุณภาพผู๎เรียนอยํางแท๎จริง
จากการศึ ก ษา รวบรวม และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พบวํ า ข๎ า ราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ต าแหนํ ง ครู ยั ง ขาดความรู๎ ความเข๎ า ใจ และความคาดเคลื่ อ นจากข๎ อ เท็ จ จริ ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู
ตาม ว 9/2564 ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พิจารณาแล๎ว เห็นสมควร
กาหนดจัดโครงการอบรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหนํงและ
วิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู (ว9/2564) ผํานระบบประชุมทางไกล เพื่อให๎
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู สามารถนาไปใช๎เป็นแนวทางในการประเมินตาแหนํงและขอมี
ห รื อ เ ลื่ อ น วิ ท ย ฐ า น ะ ใ ห๎ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ข อ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ด๎ อ ยํ า ง ถู ก ต๎ อ ง เ ห ม า ะ ส ม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดตํอไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ แนวทางการดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ต าแหนํ ง และวิ ท ยฐานะข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต าแหนํ ง ครู ตาม ว 9/2564 และ
ชํวงเปลี่ยนผํานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 และ ว 21/2560 เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2.2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานในการนาความรู๎และแนวทางที่ได๎รับ มาประยุกต์ใช๎ในการ
ดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต๎น เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.3 กลุ่มเป้าหมาย ผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ จานวน 306 คน ประกอบด๎วย
2.3.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู
จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง
2.3.2 ผู๎บริหาร วิทยากร และเจ๎าหน๎าที่โครงการ
2.4 กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตาแหนํงและวิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหนํงครู และแนวทางการดาเนินงานในชํวงเปลี่ยนผําน ตาม
ว17/2552 และ ว 21/2560
2. การเตรียมการ วางแผน ออกแบบกระบวนการจัดการ
ดาเนินประชุมฯ และเสนอโครงการตํอผู๎บริหาร
3. การประสานงานกับกลุํมเปูาหมาย
5. ดาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
6. สรุปรายงานประชุมฯ เพื่อเสนอตํอผู๎บริหารตํอไป

ระยะเวลา
มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

2.5 งบประมาณทั้งสิ้น 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดคําใช๎จําย (ขอถัวจํายทุกรายการ)

จานวน 300 คน
จานวน 6 คน
สถานที่
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ที่

กิจกรรม / รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
720

1. คําอาหารกลางวัน
(1 มื้อ x 120 บาท x 6 คน)
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(2 มื้อ x 35 บาท x 6 คน)
3. คําจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom Meeting

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
720
-

420

-

420

-

1,500

-

1,500

-

2.6 ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 10 กันยายน 2564
2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)
โครงการอบรมข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงครู
(ว9/2564) ผํานระบบประชุมทางไกล
รวม

แผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
2,640
-

-

-

2,640

-

รวม

2,640

2,640

2.8 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
2.8.1 ผลผลิต (Output)
1) ผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต๎นในการขอมี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในระดับสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สามารถนาความรู๎และเทคนิคที่ได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎จริง
2.9 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
2.9.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ เข๎ารํวมครบตามที่กาหนด (ร๎อยละ 100)
2) การดาเนินโครงการแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด (ไตรมาสที่ 3)
2.9.2 เชิงคุณภาพ
1) ระดับความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมประชุม (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80)
3) ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับมา
ประยุกต์ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80)
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2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.10.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไป
ใช๎เป็นแนวทางในการประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะได๎อยํางถูกต๎อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.10.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสามารถนาความรู๎
และแนวทางที่ได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการดาเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต๎น
ในการประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะได๎อยํางถูกต๎อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.11 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
2.11.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2.11.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ว 9/2564) ได๎อยํางถูกต๎อง
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โครงการ

ประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38ค.(2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบาย สพฐ.
ด๎านคุณภาพ/ด๎านประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางยุพา อ๎าหมาด
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
...............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

ด๎วยสานักงาน ก.ค.ศ. ให๎นาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข๎าราชการพลเรือนสามัญ มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหนํงข๎าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช๎โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วําด๎วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อให๎สามารถ
ดาเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพสอดรับกับระบบเงินเดือนและเกิดประสิทธิผลทั้งด๎านการกากับ ติดตามและการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และจากผลการดาเนินการที่ผํานมา การจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) ยังไมํถูกต๎อง ครบถ๎วน กลุํมบริหารงานบุคคล
จึงจัดทาโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา38ค.(2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค (2) จัดทาคารับรอง ตัวชี้วัดและเปูาหมายตามคารับรองการปฏิบัติราชการ อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน สอดรับ
กับระบบเงินเดือน สนองตอบความต๎องการของหนํวยงานได๎
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค
(2) จานวน 24 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดทา คารับรองการปฏิบัติราชการของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) สามารถเขียนตัวชี้วัดและเปูาหมายตาม คา
รับรองการปฏิบัติราชการ ได๎อยํางถูกต๎อง
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
ข๎อมูลปีฐาน เปูาหมาย
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการ
28 คน
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา38ค.(2)

ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ
1 วัน
กลุมํ บริหารงาน
บุคคล

5. งบประมาณ 9,320 บาท (เก๎าพันสามร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ - บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 9,320 บาท
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
งบประมาณ จาแนกตามหมวดรายจําย
รายการ/กิจกรรมการใช๎งบประมาณ
ที่
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
1 คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆละ 120
3,360
บาท จานวน 28 คน
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ ๆ
1,960
ละ 35 บาท จานวน 28 คน
3 คําถํายเอกสาร
2,000
4 คําวัสดุ
2,000
รวม
9,320
หมายเหตุ (ขอถัวจํายทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
เชิงปริมาณ
คารับรองการปฏิบัติราชการของข๎าราชการ คารับรองการปฏิบัติ นับ
เอกสารคารับรอง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
ราชการ จานวน
การปฏิบัติ
มาตรา 38 (2) จานวน 24 คน
24 คน
ราชการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
เชิงคุณภาพ
คารับรองการปฏิบัติราชการของข๎าราชการ ร๎อยละ 80
สังเกต/ตรวจ
สังเกต
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 (2) มีความ ถูกต๎องตาม
หลักเกณฑ์ วัดได๎
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎บังคับบัญชาสามารถนาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข๎าราชการในสังกัดไปใช๎ประกอบการ
แตํงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให๎ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตาม
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หลักเกณฑ์และวิธีการได๎ และอาจนาไปใช๎ประกอบการตัดสินใจในด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตํางๆ
เชํน การให๎รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และคําตอบแทนตํางๆ ด๎วยก็ได๎
ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ผู๎เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................
(นางยุพา อ๎าหมาด)
ตาแหนํง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

(ลงชื่อ)..............................................
(นางสาวสุปรียา ไขํมุกข์)
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล

ผู๎เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ............................................
(.................................................)
ผู๎อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................
(.................................................)
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แผนงาน/โครงการ คัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
แผนงาน ………………………………………………………………………………………………………….
สนองนโยบาย สพฐ. R 1. ด๎านความปลอดภัย
£ 2. ด๎านโอกาส
£ 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
£ 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
R 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุติมา ฉลองกุล/นางสาวประไพ พิกุลผล
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม – กันยายน 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการเหตุผล
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม เป็นปัญหาสาคัญที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร๎อน
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภัยแล๎ง น้าทํวม และภัยพิบัติตําง ๆ สาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมนั้นเนื่องจาก
กิจกรรมของมนุษย์เป็นเหตุผลหลักสาคัญที่กํองให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนาไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลก ปัญหาจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอย จากการทาลายสมดุลธรรมชาติ การตัดไม๎ทาลายปุา การเพิ่มจานวนของประชากร
โลก การทากิจกรรมที่กํอให๎เกิดมลภาวะทางอากาศ การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปุาไม๎ แหลํงต๎นน้า
สภาพแวดล๎อมทางทะเลและทรัพยากรธรณีเป็นเครื่องมือสาคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การสํงออก
และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของไทย แตํการพัฒนาเศรษฐกิจ อยํางรวดเร็วในชํวงหลายทศวรรษที่ผํานมามัก
เกิดขึ้นจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเหลํานี้อยํางไมํยั่งยืน ประเทศไทยจึงเผชิญกับความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล๎อมในหลายภูมิภาครวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรสัตว์ปุาที่ลดลง การตัดไม๎
ทาลายปุา การกลายเป็นทะเลทราย การขาดแคลนน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและ
ทางน้า ความเสื่อมโทรมของปุาไม๎ และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งสํงผลกระทบตํอมนุษย์ทั้งสิ้น
จากปัญหาสิ่งแวดล๎อมดังกลําว ทาให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตระหนักถึงความสาคัญในการสร๎างจิตสานึกในการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนในสังกัด
บางแหํงได๎ดาเนินกิจกรรมด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมที่สามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํโรงเรียนอื่น ๆ ได๎
แตํยังขาดการสํงเสริม สนับสนุน การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ และการยกยํองเชิดชูเกียรติของนักเรียนหรือโรงเรียน
หากโรงเรียนในสังกัดได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน และยกยํองเชิดชูเกียรติฯ ดังกลําวแล๎วจะเป็นแรงบันดาลใจให๎แกํ
โรงเรียนอื่น ๆ และเป็นขวัญและกาลังใจแกํผู๎บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่ทางานด๎านสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได๎จัดโครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมและสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํนักเรียนในการคิดค๎น สร๎างสรรค์ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม
ให๎สามารถนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนอยํางยั่งยืน
2.2 เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ และเผยแพรํผลงานของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดที่มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน โดยมีนวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน ๆ ละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด๎วย ครู 1 คน นักเรียน 3
คน
- เชิงคุณภาพ : โรงเรียน ครู และนักเรียน ในสังกัด มีนวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เป็นต๎นแบบในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/วิธีการ
1 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
2 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ
3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา
ดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
4 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อมให๎โรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการ
4 รับสมัครโรงเรียน(นักเรียน)ที่เข๎ารํวมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํน
ด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
5 ให๎โรงเรียนที่สมัครเข๎ารํวมการคัดเลือกฯสํงผลงานโดยการจัดทาเป็น
รายงานผลการดาเนินงาน
6 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากรายงานผลการดาเนินงาน
7 คณะกรรมการลงประเมินพื้นที่เชิงประจักษ์
8 คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํน
ด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
9 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มอบโลํ
และเกียรติบัตรให๎แกํโรงเรียนที่ได๎รับรางวัล/จัดทาสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
10 เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการ

ระยะเวลา
เดือนเมษายน 2565
เดือนเมษายน 2565
เดือนเมษายน – พฤษภาคม2565
เดือนพฤษภาคม 2565
เดือนพฤษภาคม 2565
เดือนกรกฎาคม 2565
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565
เดือนกันยายน 2565
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บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมผํานทางเว็บไซต์
http://www.sesao 14.go.th และชํองทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
เพื่อเป็นต๎นแบบให๎แกํโรงเรียนอื่น ๆ ตํอไป
5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ จานวน ......50,000........บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน)
- งบประมาณจาก สพม.พงภกรน จานวน 50,000 บาท
- งบประมาณจาก สพฐ. จานวน...........-......................บาท
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

งบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ

1. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2,850
1,050
จานวน 15 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 15 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
1,800
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
1,900
700
จานวน 10 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
1,200
3. คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานจากรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
1,330
490
จานวน 7 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 7 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
840
4. คณะกรรมการลงประเมินพื้นที่เชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่เข๎ารํวมการประกวด
- คําเบี้ยเลี้ยง
27,480
10,080
จานวน 7 คน ๆ ละ 240 บาท จานวน 6 วัน
- คําที่พัก (เหมาจําย)
11,200
จานวน 7 คน ๆ ละ 800 บาท จานวน 2 คืน
- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง/คําน้ามันเชื้อเพลิง
6,200
5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
1,330
490
จานวน 7 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- คําอาหาร จานวน 7 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
840
6. จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน/มอบรางวัลและเกียรติบัตร
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- คําจ๎างจัดทาโลํรางวัล จานวน 5 อัน ๆ ละ 1,500 บาท
- คํากรอบเกียรติบัตร จานวน 20 อัน ๆ ละ 300 บาท
- คําจ๎างจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนในสังกัดได๎รับรางวัล
การคัดเลือกสถานศึกษา
ดีเดํนด๎านการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อม

เป้าหมายตัวชี้วัด

7,500
6,000
1,610
50,000

-

วิธีการวัดประเมินผล

นักเรียน ครู และผู๎บริหาร การประกวด/คัดเลือก
โรงเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติ และเผยแพรํผลงาน
การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล๎อมดีเดํนใน
โรงเรียน

34,890

7,500
6,000
1,610
15,110

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์การประกวด/
คัดเลือก

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการคิดค๎น สร๎างสรรค์ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถนาไปใช๎ใน
การแก๎ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอยํางยั่งยืน
8.2 โรงเรียน นักเรียน ครู และผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ และ
เผยแพรํผลงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ที่มีนวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ......................................................ผู๎เสนอ
โครงการ
(นางสาวจุติมา ฉลองกุล)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ลงชื่อ...................................................ผู๎พิจารณา
โครงการ
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติ
โครงการ
(......................................................)
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แผนงาน/โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ. £ 1. ด๎านความปลอดภัย
R 2. ด๎านโอกาส
£ 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน £ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
R 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุติมา ฉลองกุล/นางสาวประไพ พิกุลผล
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการเหตุผล
การจัดการศึกษามุํงพัฒนาผู๎เรียนได๎รับความรู๎ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข๎มแข็ง อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่สาคัญคือ
การวัดและประเมินผลเพื่อจะได๎ทราบถึงระดับคุณภาพของนักเรียน นาผลมาแก๎ไขปรับปรุง พัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น
ตลอดจนการยกยํองชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
นโยบายจัดแขํงขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเป็นประจา เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎เกิดพลังและกาลังใจ
ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให๎นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎าน
วิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณคําและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนใน
มรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให๎เด็กได๎แสดงออกตามความสามารถของตนเองอยํางอิสระและสร๎างสรรค์
รวมทั้งการใช๎กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร โดยจัดให๎มีเวทีการประกวดแขํงขันทักษะ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎ตระหนักและเห็นความของกิจกรรม
ดังกลําวอันจะเป็นการสํงเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นที่
ประจักษ์ สร๎างชื่อเสียงให๎กับนักเรียน ครู สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ค๎นหาตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมการแขํงขันของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนเข๎าแขํงขันในระดับภาคตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถในด๎านวิชาการ ศิลปะการแสดงและ
ทักษะด๎านการงานอาชีพ อนุรักษ์ และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
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2.2 เพื่อเข๎ารํวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด๎านวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพ ด๎านดนตรี – นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสํงเสริม
เข๎าแขํงขันในระดับชาติ
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ทุกโรงเรียน ( จานวน 3 จังหวัด 27 โรงเรียน) เข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และสนับสนุนตัวแทนเข๎าแขํงขันในระดับชาติ
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ได๎แสดงออกถึงความสามารถในด๎านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด๎านวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สํงผลตํอคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมประกวดการแขํงขัน มิถุนายน - กันยายน 2565
2. ลงทะเบียนผู๎เข๎าแขํงขันระบบเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช๎โปรแกรมระบบการ
ลงทะเบียนและรายงานผลทางระบบออนไลน์

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

3. จัดประกวดและแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

กันยายน – ตุลาคม 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัดจังหวัดพังงา/ภูเก็ต/ระนอง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 421,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน)
รายละเอียดคําใช๎จําย (ขอถัวจํายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

จาแนกประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย

คําวัสดุ

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 187

1 จัดสรรให๎โรงเรียนในเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา

185,700

-

185,700

-

2 จัดสรรให๎โรงเรียนในเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

100,000

-

100,000

-

จัดสรรให๎โรงเรียนในเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
3 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระนอง

100,000

-

100,000

-

- คําที่พัก จานวน 10 คน×800บาท×2คืน

14,400

-

14,400

-

- คําพาหนะ/คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง/คําน้ามันเชื้อเพลิง

16,000

-

16,000

-

4,900

-

4,900

-

-

421,000

-

คําใช๎จํายในการติดตาม ตรวจเยี่ยม การประกวด แขํงขัน
4 (เจ๎าหน๎าที่ของ สพม.พงภกรน)
- คําเบี้ยเลี้ยง จานวน 10 คน×240บาท×6วัน

รวม 421,000

7. ประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได๎รับการ
พัฒนาทักษะทางด๎าน
วิชาการ วิชาชีพ ได๎
แสดงออกตามความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ การประกวด แขํงขัน
ศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ได๎แสดงออกถึง
ความสามารถในด๎านวิชาการ
ศิลปะการแสดง และทักษะด๎าน
วิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร สํงผลตํอ
คุณภาพการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์การประกวด/
แขํงขัน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถในด๎านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด๎านการงานอาชีพ
อนุรักษ์ และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
8.2 นักเรียน ครู ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แสดงออกด๎านทักษะวิชาชีพสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี – นาฏศิลป์
ศิลปะ การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได๎รับการการสํงเสริมในการประกวดแขํงขัน
ในระดับชาติ
ลงชื่อ......................................................ผู๎เสนอ
โครงการ
(นางสาวจุติมา ฉลองกุล)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ลงชื่อ...................................................ผู๎พิจารณา
โครงการ
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติ
โครงการ
(......................................................)
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แผน/โครงการ รณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE)
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.  1. ด๎านความปลอดภัย
R 2. ด๎านโอกาส
 3. ด๎านคุณภาพ
 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน R 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายธีระชล ยอดชู
โทรศัพท์ 097-2809413
ลักษณะโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
1 หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด มีเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์มุํงเน๎นการขับเคลื่อนการแก๎ไปปัญหายาเสพติด ลดระดับความรุนแรงของ
ปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ และนาไปสูํผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติด” โดยในสํวนมาตรการการปูองกัน
ยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมสาคัญและเป็นภารกิจหลักในการสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดในประชากร
กลุํมเสี่ยงสูง ที่มีชํวงอายุตั้งแตํ 15-24 ปี อยํางเรํงดํวน เพื่อตัดวงจรการแพรํระบาดรายใหมํ กระทรวงศึกษาธิการ
จึ ง ได๎ อ อกประกาศ เรื่ องนโยบายการปู อ งกั น และแก๎ ไขปั ญหายาเสพติด ในสถานศึก ษา ได๎ เ น๎น ย้าให๎ ผู๎ บ ริห าร
หนํ ว ยงาน ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่บุคลากรทางการศึกษาทุกทําน ให๎ ความส าคัญในการ
ดาเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต๎กรอบมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ ประกอบด๎วย
1) มาตรการสร๎างการรับรู๎และการสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2) มาตรการสร๎างพื้นที่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 3) มาตรการเสริ มสร๎ างความเข๎มแข็งในสถานศึกษา และ 4) มาตรการอานวยการ เพื่อสํ งเสริม
สนับสนุน กากับ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษา และโครงการสาคัญที่บรรจุในแผนงานยาเสพติด เชํน
โครงการลู กเสื อต๎ านภั ย ยาเสพติ ด โครงการคํ ายทั กษะชีวิ ตรํว มพลั งเด็ก และเยาวชน การพัฒ นากลไกการให๎
คาปรึกษา การค๎นหา คัดกรอง ดูแลชํวยเหลือ โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติด
ในแตํละกลุํมเปูาหมาย เป็นต๎น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักและให๎ความสาคัญในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด รํวมถึงการสํงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด ในการดาเนินกิจกรรมหรือ
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โครงการเพื่อการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ที่มีความโดดเดํนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสามารถเป็นแบบอยํางให๎สถานศึกษาอื่นๆ กิจกรรมโครงการเหลํานี้ควรได๎รับ
การสํงเสริม สนับสนุน จึงได๎จัดทาโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (TO BE
NUMBER ONE) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน นักเรียนในการแสดงออกผํานกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ สร๎างพลังเชิงบวก
3 เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดที่ได๎เข๎ารํวมแขํงขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีความพร๎อมในการเข๎ารํวมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ เกิดขวัญและกาลังใจในการดาเนินงาน
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
ขั้นเตรียมดาเนินการ
ขั้นเตรียมการดาเนินการ

ระยะเวลา
ปีงบประมาณ
2565

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) วางแผนการดาเนินงาน
2) จัดทา/เสนอโครงการเพื่อให๎ผู๎บริหารพิจารณาอนุมัติ
3) แจ๎งจัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนทราบ
4) แจ๎ งแนวทาง/ขั้น ตอนการด าเนิ น งานให๎ โ รงเรีย นใน
สังกัดทราบ
2. สถานศึกษาในสังกัด
1) ศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานที่ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษากาหนด
2) วางแผนการใช๎จํายงบประมาณ
ขั้นดาเนินการ
ปีงบประมาณ

สถานที่
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
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1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

ปีงบประมาณ
2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

ประสานการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดรูปแบบ
แนวทางการดาเนินงาน/การเบิกจํายงบประมาณ/แก๎ไขปัญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวํางการดาเนินงาน
2. สถานศึกษาในสังกัด
1) ประสานการดาเนินงานกับสานักงานเขตพที่การศึกษา/
การยืมงบประมาณ
2) ดาเนินการตามแผนการใช๎จํายงบประมาณ
3) การสํ ง หลั ก ฐานเบิ ก จํ า ยงบประมาณ (กรณี ใ ช๎ เ งิ น
โรงเรียนทดรองจําย)
หรือสํงหลักฐานล๎างเงินยืม (กรณียืมงบประมาณ)
ขั้นสรุปรายงานผล
1) สรุปผลการดาเนินงาน
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ
ติดตามผลการดาเนินงาน/ปรับปรุงแก๎ไข

ตลอดการดาเนินงาน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
6. งบประมาณ จานวน 45,000

บาท (สี่หมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)
จาแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

1

สนับสนุนสถานศึกษาในการเข๎ารํวมประกวดชมรม TO
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ

45,000

-

45,000

-

45,000

-

45,000

-

รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา/นักเรียนที่เข๎ารํวม
การประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ระดับประเทศมี
ขวัญและกาลังใจในการเข๎า
รํวมประกวด

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

สถานศึกษา/นักเรียนที่เข๎ารํวม สอบถามความพึงพอใจของ
การประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศมีขวัญและกาลังใจ
ในการเข๎ารํวมประกวด และ
ได๎รับรับรางวัลในระดับประเทศ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ
8.2 นักเรียนมีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการประกวด ได๎แสดงออกผํานกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ สร๎างพลัง
เชิงบวกได๎อยํางเต็มความสามารถ

ลงชื่อ..................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายธีระชล ยอดชู)
ลงชื่อ.................................................ผู๎ พิจารณา
โครงการ
(...............................................)
ลงชื่ อ ..................................................ผู๎ อ นุ มั ติ
โครงการ
(................................................)
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แผน/โครงการ โครงการสํงเสริมพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.  1. ด๎านความปลอดภัย
R 2. ด๎านโอกาส
 3. ด๎านคุณภาพ
 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
R 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายธีระชล ยอดชู
โทรศัพท์ 097-2809413
ลักษณะโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
1 หลักการและเหตุผล
นโยบายส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ การก าหนดให๎
สถานศึกษาทุกแหํง มี ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่เข๎มแข็ง เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ชํวยเหลือนักเรียนทุก
กลุํมเปูาหมาย ให๎สามารถพัฒนาเติมเต็มได๎ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการปูองกันและแก๎ไขปัญหาวิกฤติตํางๆ เชํน
ปัญหายาเสพติด ปัญหาท๎องในวัยเรียน ปัญหาการใช๎ความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบตํอ เด็กและเยาวชน เกิด
ปัญหาตํางๆ ตามมาทั้งตํอตัว เด็ก และสั งคม และในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนที่มีความรู๎ความสามารถ มี
พฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียนแตํขาดทุนทรัพย์ ขาดการสํงเสริมสนับสนุนที่เหมาะสมขาดผู๎อุปการะเลี้ยงดู กาพร๎า คนใน
ครอบครัวปุวยเรื้อรัง สํงผลให๎ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือมีความรู๎ความสามารถทางด๎านใดด๎านหนึ่ง เชํนด๎าน
วิ ช าการ ด๎ า นกี ฬ า ด๎ า นศิ ล ปะ ฯลฯ แตํ ไ มํ ไ ด๎ รั บ การสํ ง เสริ ม ในด๎ า นที่ มี ค วามถนั ด ขาดโอกาสในการพั ฒ นา
เพราะฉะนั้นจาเป็นอยํางยิ่งที่สถานศึกษาจะต๎องมีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นระบบ มีข๎อมู ล
นักเรียนรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน มีการสํงเสริมสนับสนุน ปูองกันแก๎ไขปัญหาให๎การชํวยเหลือสํงตํอที่
เหมาะสม เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักและเห็นความสาคัญของระบบการ
ดูแลชํว ยเหลื อนั กเรี ย น คิดวําสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชํว ยเหลื อนักเรียนที่มีประสิทธิภ าพ จะสํ งเสริมให๎
นักเรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด๎านการเรียน ด๎านพฤติกรรม ด๎านชีวิตความเป็นอยูํ เด็กทุกกลุํมได๎รับการสํงเสริม พัฒนา
ปูองกัน และแก๎ไขปัญหา ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของสถานศึ กษาจะดีขึ้นตามลาดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงสํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาดาเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎
เกิดความเข๎มแข็ง เป็นระบบ การทางานเกิดเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา ประสานการทางาน
รํวมกับภาคีเครือขําย เพื่อการดูแลชํวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการดาเนินการได๎อยํางทั่วถึง
ตํอเนื่อง เข๎าถึงนักเรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมาย ปูองกัน สํงเสริม สนับสนุน และแก๎ไขปัญหาได๎อยําง ถูกจุด ถูกต๎อง
ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา สามารถชํวยเหลือนักเรียนให๎มีความพร๎อมในการศึกษาหาความรู๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
จึงได๎จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพื่อยกระดับการดาเนินงาน
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดให๎เกิดความเข๎มแข็งเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพเกิดผลกับนักเรียนอยํางแท๎จริง
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อสํงเสริมประสิทธิภาพ ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์การทางาน
เพื่อให๎เกิดการพัฒนา
2.๒ เพื่อให๎สถานศึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนสาหรับสถานศึก ษาที่
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
2.๓ เพื่อสร๎างเครือขํายในการทางานด๎านการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3 เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประชุมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการดาเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพื่อสํงเสริมการประกวด/
แขํงขัน ระบบการดูแลชํว ยเหลื อนั กเรีย นระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 เชิงคุณภาพ
การดาเนิ นงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง และโรงเรียนในสังกัด เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา

สถานที่

ขั้นเตรียมดาเนินการ

พฤษภาคม 2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

สิงหาคม 2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

1) วางแผนการดาเนินงาน
2) จัดทาคาสั่งคณะดาเนินงาน
3) ประสานการดาเนินงานกับผู๎เกี่ยวข๎อง/ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ขั้นดาเนินการ
จัดประชุมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
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ขั้นสรุปรายงานผล

สิงหาคม 2565

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

1) สรุปผลการดาเนินงาน
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ
ติดตามผลการดาเนินงาน/ปรับปรุงแก๎ไข

ตลอดการดาเนินงาน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
6. งบประมาณ จานวน 20,000

บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน)

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

2

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให๎ความรู๎ จานวน 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อๆละ

งบประมาณ

จาแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

4,200

-

4,200

-

7,200

-

7,200

-

35 บาท จานวน 60 คน
- คําอาหาร จานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท
จานวน 60 คน
4

คําตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง

3,600

3,600

-

-

5

คําวัสดุอุปกรณ์/คําจ๎างจัดทาเลํมสรุปรายงานผล

25,000

-

-

25,000

6

จัดประชุมเตรียมความพร๎อม และสรุปผลการดาเนินงาน
1,050

-

1,050

-

20,000

3,600

12,450

3,950

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อๆละ
35 บาท จานวน 15 คน
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ หน้าที่ 196

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎
ความเข๎าใจการดาเนินงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจและรู๎
ความเข๎าใจระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ

แบบ
ประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลาการในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนัก และเห็นความสาคัญของระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน สามารถบริหารจัดการ พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับผู๎เรียนโดยแท๎จริง
ลงชื่อ..................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายธีระชล ยอดชู)
ลงชื่อ.................................................ผู๎ พิจารณา
โครงการ
(...............................................)
ลงชื่ อ ..................................................ผู๎ อ นุ มั ติ
โครงการ
(................................................)
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แผนงาน/โครงการ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนในสถานศึกษา
แผนงาน ………………………………………………………………………………………………………….
สนองนโยบาย สพฐ. £ 1. ด๎านความปลอดภัย
£ 2. ด๎านโอกาส
R 3. ด๎านคุณภาพ
£ 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน R 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
£ 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
£ 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
£ 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
£ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
£ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวประไพ พิกุลผล
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม – กันยายน 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสาคัญตามมาตรา 6 วําการจัดการศึกษา
ต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข การสํงเสริมกิจกรรมที่จะสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นสํวนหนึ่งจะชํวยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม
และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติคํานิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให๎นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ เป็นต๎นกล๎าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข๎มแข็งของสังคมไทย สํงเสริมพฤติกรรมสร๎างสรรค์ให๎เกิดกับ
นักเรียนทุกคน ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง ทาให๎รู๎จักคิดเป็น ทาเป็น แก๎ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมูํคณะ รู๎จัก
ใช๎สิทธิและหน๎าที่ในทางที่ถูกต๎อง มีความรับผิดชอบ กล๎าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น เคารพ
ในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให๎เกียรติผู๎อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณคําตํอสังคม และเป็นอนาคตของ
ชาติสืบไป และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนใน ให๎มีความเข๎มแข็ง ยั่งยืนและตํอเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของ
นักเรียนและองค์กรนักเรียนดังกลําว เพื่อเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนได๎ดาเนินงานสภานักเรียนได๎อยําง
เข๎มแข็งและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง นักเรียนในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และหํางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม จึงได๎จัดทาโครงการสํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
2.2 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให๎สามารถดาเนินการได๎โดยใช๎หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร๎าง
ประสิทธิภาพ สร๎างสังคมโรงเรียนให๎เป็นสังคมประชาธิปไตยด๎วยความสมานฉันท์
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนในสังกัดได๎มีการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง
และพร๎อมที่จะก๎าวสูํการเป็นโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
- ครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด จานวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน
รวม 54 คน
- สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวม 108 คน
- วิทยากร/เจ๎าหน๎าที่/วิทยากรพี่เลี้ยง 12 คน (รวมทั้งสิ้น 174 คน)
- เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการดาเนินงานสภานักเรียนและมีความเข๎มแข็งพัฒนาพร๎อมที่จะก๎าวสูํการเป็นโรงเรียน
ต๎นแบบสภานักเรียน
4. กิจกรรม/ขั้นตอนวิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
1. ดาเนินการเสนอโครงการ/ขออนุมติโครงการ
เดือนมกราคม – กันยายน 2565
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ประชุมเตรียมการ
3. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตัวแทนสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรมสภานักเรียน
4. สรุปรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนของครูและสภา
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด
5. ติดตามการดาเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน
5. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรม/สถานที่เหมาะสม
6. งบประมาณ จานวน 386,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ๎วน)
จากงบประมาณจาก สพม.พงภกรน
รายละเอียดการใชช๎งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ)
จาแนกประเภทคําใช๎จําย
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดคําใช๎จํายงบประมาณ
ทั้งสิ้น
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรมสภา
นักเรียน จานวน 174 คน เจ๎าหน๎าที่/วิทยากร/
วิทยากรพี่เลี้ยง 2 วัน 1 คืน
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-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 174 คน
34,800
มื้อละ 50 บาท 4 มื้อ
174,000
-คําอาหารกลางวัน-เย็น 174 คน
102,000
มื้อละ 250 บาท 3 มื้อ
-คําที่พัก 1 คืน 85 ห๎อง ๆ 1,200 บาท
2 คําตอบแทนวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง
20,000
3 คําวัสดุ/จัดทาเอกสาร/ไวนิล
5,000
คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ 174 ชิ้น
4
34,800
ชิ้นละ 200 บาท
5 คําพาหนะ/น้ามันเชื้อเพลิง
15,400
รวมทั้งสิ้น 386,000
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
โรงเรียนดาเนินงานสภา
นักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาลได๎อยําง
เป็นรูปธรรมมีความเข๎มแข็ง
และยั่งยืน

34,800
174,000
102,000
20,000
5,000
34,800
20,000 310,800
วิธีการวัด
ประเมินผล

15,400
55,200

เครื่องมือที่ใช้

โรงเรียนในสังกัด ที่ดาเนินกิจกรรม
สภานักเรียนได๎อยํางเข๎มแข็ง
สามารถเป็นโรงเรียนต๎นแบบสภา
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ และเข๎า
รํวมประกวดโรงเรียนต๎นแบบสภา
นักเรียนระดับภาคและ
ระดับประเทศตํอไป

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนทุกโรงมีการดาเนินงานกิจการสภานักเรียนอยํางเข๎มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล หลักการ
กระจาย อานาจ หลักการมีสํวนรํวม หลักการเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
8.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีโรงเรียนที่เป็นต๎นแบบในการ
ดาเนินงานสภานักเรียน
ลงชื่อ......................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวประไพ พิกุลผล)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ลงชื่อ...................................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(......................................................)
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แผน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การสํงเสริมศักยภาพครูนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ. R 1. ด๎านความปลอดภัย
R 2. ด๎านโอกาส
 3. ด๎านคุณภาพ
 4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
R 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน์
โทรศัพท์ 099-3109889
ลักษณะโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนา “คน” เป็นกระบวนการตํอเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแตํอยูํ
ในครรภ์มารดาสูํวัยเด็ก วัยรุํน วัยทางาน และวัยชรา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงวัยเด็กเป็นวัยที่จะต๎องได๎รับการปลุก
ฝั่งสร๎างคุณคําให๎กับตนเองและเห็นคุณคําของผู๎อื่นในการอยูํรํวมกัน โดยให๎ได๎รับการพัฒนาทางด๎านอารมณ์ สังคม
สติปัญญาและจิตใจ
เด็กและวัยรุํนเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได๎มากที่สุดวัยหนึ่ง ซึ่งแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรม
หลายประการ เชํน ดื้อ ไมํเชื่อฟัง ละเมิดกฎเกณฑ์กติกาตํางๆ มีแฟนและมีเพศสัมพันธ์ ใช๎ยาเสพติด ทาผิดกฎหมาย
ปัญหาพฤติกรรมบางอยํางมักเกิดขึ้นมานาน จนทาให๎การแก๎ไขมักทาได๎ยาก การปูองกันปัญหาจึงมีความจาเป็น
และสาคัญมากกวําการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล๎ว การปูองกันดังกลําวควรเริ่มตั้งแตํการสํงเสริมสุขภาพจิตตั้งแตํเด็ก
ควรเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุกๆด๎าน
ปั ญ หาพฤติก รรมเด็ ก และเยาวชนที่ พ บบํอ ยในสั ง คมปั จ จุ บั น นี้ เชํ น ไมํเ รี ย นหนั งสื อ ติ ด เกม
ติดมือถือ ติดการพนัน มีเพศสัมพันธ์กํ อนวัยอันควร การใช๎สารเสพติด การปรับตัวเข๎ากับสังคม สาเหตุของปัญหา
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน คือ จิตใจ บุคลิกภาพ ความคิด การมองโลก การปรับตัว การเลี้ยงดู ปัญหาของพํอแมํ
เทคโนโลยี และการสื่อสารตํางๆเชํน อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ เด็กและเยาวชนจึงควรมี “วงจรชีวิตที่สร๎าง
สุ ข” เพื่อให๎ ส ามารถดาเนิ น ชีวิตอยํ างมีความสุ ขได๎อยํา งถูกต๎องในเวลาวําง หรือในเวลาที่มีความเสี่ ยงเกิดขึ้ น
ตัวอยํางของวงจรความสุขที่ดี คือ การอําน การเขียน ศิลปะ วาดรูป ระบายสี เลํนดนตรี เลํนกีฬา การทํองเที่ยวเชิง
เรียนรู๎ ทัศนศึกษา เป็นต๎น
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎ความสาคัญกับสถานศึกษาในการปูองกัน ดูแล
นักเรียนไมํให๎ได๎รับผลกระทบจากปัญหา ซึ่งมีครูเป็นผู๎ใกล๎ชิดกับนักเรียนมากที่สุด พร๎อมให๎บริการปรับทุกข์ สร๎าง
สุข แก๎ไขปัญหา ให๎คาปรึกษา โดยนาหลักจิตวิทยามาชํวยเหลือนักเรียนให๎พ๎นภาวะวิกฤติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในฐานะเป็นองค์กรในการจัดและสํงเสริม
สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นความสาคัญของนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและหน๎าที่ในการ
นาหลักจิตวิทยามาดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต๎บริบทและสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม จึงได๎
จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติและแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎การสํ งเสริมศักยภาพครูนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อเป็นการเรียนรู๎ เสริมสร๎าง และ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการอยูํรํวมกันกับผู๎อื่นในสังคม การปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมรอบข๎าง การใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎เกิดความเหมาะสม โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. วัตถุประสงค์
ครูที่ปฏิบัติหน๎ าที่นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษาสามารถนาความรู๎ทางหลักจิตวิทยาไปใช๎แก๎ไขปัญหา
ชํวยปรับทุกข์ สร๎างสุขนักเรียน
3 เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูที่ปฏิบัติหน๎าที่นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา จานวน 43 คน
เชิงคุณภาพ
ครูที่ปฏิบัติหน๎าที่นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษาสามารถนาความรู๎ทางหลักจิตวิทยา ไปใช๎แก๎ไขปัญหา
ชํวยปรับทุกข์ สร๎างสุขนักเรียน แนะนาทางออกที่ถูกต๎องและเหมาะสมที่สุด และทราบชํองทางในการสํงตํอข๎อมูล
ไปยังเครือขํายสหวิชาชีพ
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
ขั้นเตรียมดาเนินการ
1) วางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
มีน าคม - เมษายน
2565

2) จัดทาคาสั่งคณะดาเนินงาน
3) ประสานการดาเนินงานกับผู๎เกี่ยวข๎อง/ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ขั้นดาเนินการ
ดาเนินการจัดโครงการฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การสํงเสริมศักยภาพครูนักจิตวิทยาประจา พฤษภาคม 2565
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สถานศึ กษา โรงเรี ย นในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาพัง งา ภู เก็ ต
ระนอง
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุํน
- โรคทางจิตเวชที่พบมากในเด็กและวัยรุํนและการคัดกรอง 4 กลุํมโรค
- การสร๎างภูมิคุ๎มกันเด็กวัยเรียน ยุติความรุนแรงในสถานศึกษา และกรณีศึกษา
- ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
- การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- ทักษะการให๎คาปรึกษา
- ตั้งครรภ์ไมํพร๎อม
ขั้นสรุปรายงานผล

มิถุนายน 2565

1) สรุปผลการดาเนินงาน
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ
ติดตามผลการดาเนินงาน/ปรับปรุงแก๎ไข

ตลอดกาดาเนินงาน

5. สถานที่ดาเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา
6. งบประมาณ จานวน 148,270 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร๎อยเจ็ดสิบบาทถ๎วน)
การอบรมเชิง ปฏิบั ติการและแลกเปลี่ ย นเรีย นรู๎สํ งเสริมศัก ยภาพครู สูํ การเป็ นนัก จิตวิ ทยาประจาสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
จาแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

1

จัดประชุมคณะทางาน จานวน 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 1 มื้อๆละ
35 บาท จานวน 8 คน ( 1 มื้อx 35 บาท x 8 คน)
- คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆละ 120
บาท จานวน 8 คน ( 1 มื้อx 120 บาท x 8 คน)

280

-

280

-

960

-

960

-

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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3

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให๎ความรู๎ จานวน 3 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 6 มื้อๆละ
35 บาท จานวน 55 คน (6 มื้อx 35 บาทx55 คน)
- คําอาหาร จานวน 6 มื้อๆละ 120 บาท
จานวน 55 คน (6 มื้อx 120 บาทx55 คน)
- คําเชําที่พัก 55 คน คืนละ 1,200 บาท (2 คืน)
(26 ห๎อง x 2 คืน x 1,200 บาท)

11,550

-

11,550

-

39,600

-

39,600

-

38,400

-

38,400

4

คําตอบแทนวิทยากร

16,200

16,200

-

-

5

คําวัสดุอุปกรณ์/คําจ๎างจัดทาเลํมสรุปรายงานผล

25,000

-

-

25,000

6

จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 1 มื้อๆละ
35 บาท จานวน 8 คน ( 1 มื้อx 35 บาท x 8 คน)
- คําอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆละ 120
บาท จานวน 8 คน ( 1 มื้อx 120 บาท x 8 คน)

280

-

280

-

960

-

960

-

15,040

15,040

-

-

148,270

31,240

92,030

25,000

7

คําลํวงเวลาจัดเตรียมโครงการและสรุปผลการ
ดาเนินงาน จานวน 8 คน
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ : รายละเอียดคําใช๎จําย (ขอถัวจํายทุกรายการ)
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง มีครูที่
ได๎รับการพัฒนาให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่นักจิตวิทยา

ครูที่ปฏิบัติหน๎าที่นักจิตวิทยา
ประจาสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกโรงเรียน
ได๎รับการอบรม

จานวนครูที่เข๎ารับการ
อบรม

แบบ
ลงทะเบียน

2. ครูที่ปฏิบัติหน๎าที่
นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา
สามารถนาความรู๎ทางหลัก
จิตวิทยาไปใช๎แก๎ไขปัญหา ชํวย
ปรับทุกข์ สร๎างสุขนักเรียน
แนะนาทางออกที่ถูกต๎องและ

ครูที่ปฏิบัติหน๎าที่นักจิตวิทยา
ประจาสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง สามารถนา
ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ได๎

การวัดความรู๎ หลังและ
กํอนการอบรม

แบบประเมิน
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เหมาะสมที่สุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีครูที่ได๎รับการ
พัฒนาให๎ปฏิบัติหน๎าที่นักจิตวิทยาครบทุกโรงเรียน
2. ครูที่ปฏิบัติหน๎าที่นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษาสามารถนาความรู๎ทางหลักจิตวิทยาไปใช๎แก๎ไข
ปัญหา ชํวยปรับทุกข์ สร๎างสุขนักเรียน แนะนาทางออกที่ถูกต๎องและเหมาะสมที่สุด
ลงชื่อ..................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน์)
ลงชื่อ.................................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(...............................................)
ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(................................................)
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

อบรมการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและสํงเสริมสร๎างศักยภาพคน
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุํมนโยบายและแผน
นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
โครงการใหมํ
ปีงบประมาณ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได๎เข๎ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด๎าน ไมํวําในด๎านธุรกิจ ด๎านสาธารณสุข
ด๎านการทหารและความมั่นคง ด๎านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได๎วํา หนํวยงานธุรกิจสํวนใหญํจาเป็นต๎องใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร การจัดการในองค์กร อีกทั้งเพิ่มระดับความสาคัญมากขึ้นในแตํละปี มีการจัดสรร
งบประมาณสํวนหนึ่งไว๎ เพื่อการจัดการกับข๎อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะ มีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางกลยุทธ์หาความ
ได๎เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงใช๎เป็นชํองทาง สาหรับเผยแพรํ
สารสนเทศขององค์กรมากขึ้นด๎วย
สาหรับของการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทที่สาคัญเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และเครื่องมือสนับสนุนที่ต๎องจัดหา
และนามาใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อให๎เป็นไปตามลักษณะการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ การ
กาหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงต๎องดาเนินการอยํางเรํงดํวน เพื่อให๎ทันตํอความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่มีผล
ตํอการกาหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไมํได๎เลยวํา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนสํง
เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหลํานี้ล๎วนมีความก๎าวหน๎าขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหลํานี้มีประโยชน์
ในการเพิ่มศักยภาพการแขํงขันของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต๎องมีการเพิ่มเติมความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมํ ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จะต๎ องประกอบด๎วย โครงสร๎างพื้นฐานด๎านชํองทาง
และสื่อ คือ 1.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (E-communication) เทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่สาคัญได๎แกํ การสื่อสารผํานดาวเทียม
เครือขํายความถี่การสื่อสาร เครือขํายเส๎นใยแก๎วนาแสง เครือขํายคอมพิวเตอร์ 2.ระบบการสอนผํานจอภาพ (On -Screen
Interactive Instruction) ได๎แกํ การสอนด๎วยคอมพิวเตอร์ การสอนด๎วยโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ การสอนด๎วยการประชุมทางไกล การ
สอนด๎วยเครือขํายโลก 3.ระบบสื่อตามต๎องการ
(Media On Demand) เชํน สัญญาณภาพตามต๎องการ เสียงตามต๎องการ
บทเรียนตามต๎องการ และหากจะกลําวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาในลักษณะที่ชัดเจนที่สุดนั้น จะอยูํใน
รูปลักษณ์ของสื่อตําง ๆ ที่รวมเรียกวํา สื่อการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการศึกษาแล๎ววําสื่อการศึกษา โดยเฉพาะสื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสํวนสาคัญในการผลักดันให๎กลไกการจัดการศึกษา การเรียนรู๎ สามารถสํงผลโดยตรงให๎กับผู๎เรียนเข๎าถึง
องค์ความรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว ได๎อยํางกว๎างขวางและเป็นผลตํอพัฒนาการเรียนรู๎ได๎มากที่สุด อาจจะสรุปได๎วําสื่อการศึกษา สามารถ
สํงผลตํอการเรียนรู๎และการศึกษาในด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านคุณภาพการเรียนรู๎ สื่อการศึกษาจะสามารถชํวยให๎คุณภาพการเรียนรู๎ดีขึ้น
ในด๎านเวลาผู๎เรียนผํานสื่อสามารถเรียนรู๎ได๎มากขึ้น การตรึงพฤติกรรมการเรียนรู๎ สื่อการศึกษาสามารถสร๎างแรงจูงใจและเร๎าความ
สนใจได๎เป็นอยํางดี ฯลฯ จากความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได๎กลําวข๎างต๎น กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหน ดเป็น
ยุทธศาสตร์เรํงดํวนที่ต๎องดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 คือ จุดเน๎นที่ 5 ยุทธศาสตร์ ICT เพื่อการศึกษา
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ทั้งนี้เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินไปตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง จึงได๎จัดทาโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้น เพื่อให๎หนํวยงานในสังกัดสามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช๎การจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.2 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นปัจจุบัน
2.3 เพื่อปรับปรุงข๎อมูลผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศให๎เป็นปัจจุบัน
2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรจัดทาข๎อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ที่รับผิดชอบงานใหมํได๎เข๎าใจมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. ผูจ๎ ัดทาข๎อมูลสารสนเทศ DMC และ BOBEC อยํางละ 1 คน รวม 2 คน
3.1.2. ผู๎บริหารสถานศึกษาหรือรองผู๎อานวยการที่รับผิดชอบงานข๎อมูลสารสนเทศ 1 คน
3.1.3. วิทยากรทีม่ ีความเชียวชาญโดยตรง 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. สถานศึกษาทุกแหํง มีระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน
3.2.2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีข๎อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด
3.2.3. ผู๎จัดทาข๎อมูลและรับรองข๎อมูลสารสนเทศสามารถจัดทาข๎อมูลได๎ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดจัดโครงการใน ปีงบประมาณ 2565 ประชุม 3 จุด 3 จังหวัด (หากสถานการณ์ โควิดยังไมํดขี ึ้น จัดประชุมผําน
ระบบประชุมทางไกล) มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
ที่
1

2
3

ขั้นตอน/วิธีการ
เตรียมดาเนินการ
1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตดิ าเนินการ
2) จัดทาคูํมือ ข๎อมูลและเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3) ประสานวิทยากร ที่มีความชานาญและเชี่ยวชาญ
ขั้นดาเนินการ
- จัดกิจกกรมอบรมการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา
ขั้นสรุปรายงานผล
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2565

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2565
สถานที่ โรงเรียน 3 จุด
มิถุนายน 2565
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5. งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 79,800 บาท (เจ็ดหมื่นเก๎าพันแปดร๎อยบาทถ๎วน)
รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จานวน 84
17,640
คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน
2 คําอาหารกลางวัน จานวน 84 คน x
30,240
120 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน
3 คําตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 x
9,000
5ชม. x 3วัน)
4 คําเดินทางวิทยากร (2500x2เที่ยว)
5,000
5 คําที่พักวิทยากร (1คน x 600 x3 คืน)
1,800
6 คําที่พักคณะทางาน (600x3ห๎องx3
5,400
คืน)
7 คําเดินเบีย้ เลีย้ ง (240x1วันx3คน)
720
8 คําน้ามันเชื้อเพลิง
5,000
9 คําวัสดุ
5,000
รวมทั้งสิ้น
79,800
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงประมาณ :
ผู๎เข๎าอบรมเข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70
เชิงคุณภาพ :
1.สถานศึกษามีข๎อมูล
สารสนเทศในระบบ Data
Management Center
(DMC) ที่ถูกต๎องครบถ๎วน
สมบูรณ์
2. สถานศึกษาสามรถจัดทา
ข๎อมูลระบบ BOBEC ได๎
ถูกต๎องและครบถ๎วน

จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
17,640

-

-

30,240

-

9,000

-

-

5,000
1,800
5,400

-

-

720
21,920

5,000
52,880

5,000
5,000

เป้าหมายตัวชี้วัด
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 70

วิธีการวัดประเมินผล
ใบลงทะเบียน

เครื่องมือที่ใช้
ใบลงทะเบียน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให๎ความสาคัญของการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศมากขึ้น
2. สถานศึกษาในสังกัด มีระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มคี ุณภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีข๎อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ถูกต๎อง
4. ผู๎จดั ทาข๎อมูลและรับรองข๎อมูลสารสนเทศสามารถจัดทาข๎อมูลได๎ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น
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โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุ
แผนงาน
............................................................................................................................. .......
สนองนโยบาย สพฐ.
1. ด๎านความปลอดภัย
2. ด๎านโอกาส
3. ด๎านคุณภาพ
4. ด๎านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพม.พงภกรน.
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ, นางเสาวรส เอํงฉ๎วน, นางสาวสุปาณี ตั้นเลํง, และ
เจ๎าหน๎าที่
กลุํมบริหารงานการเงินทุกคน
ลักษณะโครงการ
...................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2565
1. หลักการเหตุผล
ปัจจุบันหนํวยงานของรัฐมักจะประสบปัญหาในหลายๆด๎าน อาทิเชํน ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ๎าง
การตั้งงบประมาณ การใช๎จํายเงินตามหลักเกณฑ์ที่มาของเงิน การกาหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ๎าง
การจัดทาราคากลาง เจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและกรณีศึกษา แนวทางการบริหารงานพัสดุตามแนวคา
วินิจฉัยของศาล และบทกาหนดโทษเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง ล๎วนแล๎วแตํเป็นปัญหาที่ทาให๎
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ไมํวําจะเป็นในสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือ
ปฏิบัติไมํถูกต๎องและนาไปสูํการถูกทักท๎วงจากหนํวยงานตรวจสอบ ได๎แกํ สานักงานการตรวจเงินแผํนดิน สานักงาน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติหรือหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องแล๎วแตํกรณี ซึ่งอาจจะกํอให๎เกิดความ
เสียหายแกํทางราชการและถูกลงโทษทางอาญา ละเมิดและทางวินัย เป็นจานวนมากโดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวข๎องโดยตรงและผู๎บริหาร ต๎องได๎รับโทษโดยไมํเจตนา และปัจจุบันได๎บังคับใช๎กฎหมายฉบับใหมํด๎วย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังวํา
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎกระทรวงอีกหลายฉบับ ให๎หนํวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยนา
ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมามีบทบาทหน๎าที่แทนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพื่อลดขั้นตอนการ
ทางานและการปูองกันการทุจริต และสํงผลให๎รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได๎อยํางเต็มเม็ดเต็มหนํวย เพื่อการพัฒนา
ประเทศตํอไป
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได๎ตระหนักถึงความสาคัญในการใช๎กฎหมายการจัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐวํามีความสาคัญอยํางยิ่งในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐทุกคนที่จะต๎อง
ดาเนินการด๎วยความระมัดระวัง ให๎เป็นไปด๎วยความรอบคอบถูกต๎อง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาด๎านองค์ความรู๎
เพื่อลดความเสี่ยงในการนี้จึงได๎จัดทาโครงการที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงานด๎านการพัสดุ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ขึ้น
เพื่อให๎ผู๎บริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีความรู๎และนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู๎อยูํ
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ตลอดเวลาให๎ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ และการพัฒนาคนให๎มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ตํอองค์การ มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎และเกิดความคุ๎มคําและเป็นธรรมตํอสังคมและประเทศชาติโดยรวม อีกทั้ง
ยังเป็นการปูองกันการทุจริตของเจ๎าหน๎าที่รัฐและเอกชนที่เป็นผู๎เสนองานและเป็นคูํสัญญากับรัฐอีกทางหนึ่งด๎วย
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม ได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข๎อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎อง
2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
3 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ ข๎อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค
ตํางๆ ในการปฏิบัติงานพัสดุ ระหวํางผู๎เข๎ารํวมอบรมด๎วยกันและวิทยากร
3. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
1 ผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จานวน 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
2 ผูอ๎ านวยการกลุํม / หนํวย จานวน 9 กลุํม กลุํมละ 1 คน
ระยะเวลา 2 วัน
- เชิงคุณภาพ
1. ให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดการเรียนรู๎อยูํตลอดเวลาในสิ่งที่ถูกต๎องและ
สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
ทางราชการ
2 ผู๎เข๎ารับการอบรม ได๎ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให๎ถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ขั้นเตรียมดาเนินการ
1. เสนอโครงการ/จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2565

2. ประชุมคณะทางาน / วางแผนการดาเนินงาน

เมษายน 2565

3. แจ๎งกาหนดการ

เมษายน 2565
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4. จัดทาเอกสาร

เมษายน – พฤษภาคม 2565

ขั้นดาเนินการ
1. ดาเนินการประชุม

พฤษภาคม 2565

ขั้นสรุปรายงานผล

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

5. สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ของเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 241,400.- บาท ( สองแสนสี่หมื่นหนี่งพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน )
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ จาแนกการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1 อบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ๎างและการ

ค่าวัสดุ

บริหารพัสดุสาหรับผู๎บริหาร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
- คําตอบแทนวิทยากร (1,200 * 6 * 2)
- คําอาหารกลางวัน (300 * 2 * 78)
- คําพาหนะวิทยากร
- คําอาหารเย็น (300 * 1 * 78)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(50 * 4 *78)

14,400.46,800.6,000.23,400.15,600.-

- คําที่พัก (1,200 * 2 * 33)
- คําเชําห๎องประชุม (5,000 * 2)
- คําน้ามันรถยนต์
- คําวัสดุ / ถํายเอกสาร

79,200.10,000.6,000.40,000.-
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( ขอถัวจํายทุกรายการ )
รวมทั้งสิ้น

14,400.-

181,000.- 46,000.-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. ปริมาณ
- ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจ - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจํายติดตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
และประเมินผล

- แบบสอบถาม
- หลักฐานการเบิกจํายเงิน

2. คุณภาพ
2.1 การบริหารงบประมาณของ สพ
- ความถูกต๎องของหลักฐานการเบิกจําย
ม.14 เป็นไปอยํางถูกต๎องครบถ๎วน ตรงตาม - เบิกจํายได๎ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนดเวลา

- เอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน
- รายงานผลการเบิกจํายราย
ไตรมาส

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข๎อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎อง
8.2 ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
8.3 ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ ข๎อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคตํางๆ ในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ ระหวํางผู๎เข๎ารํวมอบรมด๎วยกันและวิทยากร
8.4 การบริหารงบประมาณ ของสพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นไปอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน ตรงตามกาหนดเวลา
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ลงชื่อ..........................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ )
ลงชื่อ..........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
( นางเสาวรส เอํงฉ๎วน )
ลงชื่อ..........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
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1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ภายใต้แผนงาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐานความมั่นคง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการที่ใช้งบประมาณ
3. วิธีดาเนินการ
ด้าเนินการเอง
4. สถานะโครงการ/ดาเนินงาน
อยู่ระหว่างด้าเนินการ

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
จัดจ้าง
ยังไม่ด้าเนินการ

ด้าเนินการเสร็จแล้ว

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ*
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
อธิบายความสอดคล้อง
......................................................................................................................................................................................
...............
2. ความสอดคล้องกัลป์ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เป้าหมายที่ 2.1 คนไทยเป็น
ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูป
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อม กระบวนการเรียนรู้ที่
ทรัพยากรมนุษย์
ส้าหรับวิถีชีวิตในศตรรษที่ 21 ตอบสนองต่อการ
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เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง
(เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
........................................................

เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

ประเด็นที่ ....
ประเด็นที่ ....

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
........................................................

เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

ประเด็นที่ ....
ประเด็นที่ ....

แผนระดับที่ 2
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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แผนปฏิรูปประเทศด้าน
........................................................

เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม

แผนปฏิรูปประเทศด้าน
........................................................

เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม

2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
แนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่..............
ยุทธศาสตร์ที่..............
4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่..............
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
แผนที่สอดคล้อง.......................................
แผนที่สอดคล้อง.......................................
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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นโยบายการลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ นวัตกรรม
นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.............................................................................................
.............................................................................................
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการมี ก าร
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงต้องมีการด้าเนินงานที่
สอดคล้องกับนโยบายที่ส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศชาติไปสู่การปฏิบัติบุคลากร
ภายในองค์กรต้องมีความตื่นตัว และพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท้างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ และน้าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มา
พัฒนาองค์กร ซึ่งน้าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถใช้และพั ฒนา
ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม
เพื่อให้ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ประสบผลส้าเร็จตามวิสัยทัศน์
“นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”จึงมีความตระหนัก
และให้ความส้าคัญ ในการพัฒนาองค์กรเพื่อสู่ความเป็นเลิศในการบริหารและจัดการศึกษา จึงได้จัดท้าโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายและแนวทางการศึกษา น้านโยบาย จุดเน้นการบริหารและ
แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาผ่านระบบ VDO Conference จ้านวน 4 ครั้ง และแบบสัญจร จ้านวน 3
ครั้ง
จั ด ประชุ ม สั ม มนาผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา/ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/ผู้ อ้ า นวยการกลุ่ ม -หน่ ว ย/ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จ้านวน 7 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการฯ สพม.พงภกรน รวมจ้านวน 50
คน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงาน ณ สถานที่เอกชน จ้านวน 1 ครั้ง
จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จ้านวน
1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้ วย ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
คณะกรรมการฯ
สพม.พงภกรน รวมจ้านวน 50 คน
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด น้านโยบาย จุดเน้น การบริหาร และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน้าไปปฏิบัติได้
ทันตามก้าหนด และเป็นสื่อกลางในการพบปะปรึกษาหารือ โดยระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดเดียวกัน อันที่จะก่อให้เกิดศักยภาพที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.2.2 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นองค์กรที่มีระบบการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับการ
บริการที่ดีและมีคุณภาพ
4. ผลที่คาดว่าจะเกิด
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้าง ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก้าหนดไว้
4.2 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษา เป็นองค์กรที่มีระบบ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการด้าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
การด้าเนินการตามเป้าหมายที่ก้าหนด
6. กลุม่ เป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อ้านวยการกลุ่ม-หน่วย
7. พื้นที่การดาเนินการ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โรงเรียนในสังกัดและสถานที่เอกชน
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8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
เริ่มโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

กุมภาพันธ์ 2565
กันยายน 2565

ส่วนที่ 4 : แนวทางการดาเนินการ
แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนา
ผ่านระบบ VDO Conference
และแบบสัญจร
1.1 ผ่านระบบ VDO Conference
จ้านวน 4 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ้านวน 20 คน x35บาท x 8 มื้อ
รวม 5,600.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จ้านวน 20 คน x120 บาท x 4 มื้อ
รวม 9,600.-บาท
1.2 ประชุมสัมมนาสัญจร
จ้านวน 3 ครั้ง
จังหวัดพังงา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ้านวน 50 คนx35 บาท x 3 มื้อ
รวม 5,250.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จ้านวน 50 คน x120 บาท
รวม 6,000.-บาท
- ค่าอาหารเย็น
จ้านวน 50 คน x120 บาท
รวม 6,000.-บาท
- ค่าเรือ จ้านวน 20 คน x600
บาท (ไป-กลับ) รวม 12,000 บาท
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
รวม 3,000.-บาท

ไตรมาสที่
1/2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
2/2565
3/2565

ไตรมาสที่
4/2565

รวม

-

3,800

7,600

3,800

15,200

-

44,250

-

-

44,250
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- ค่าที่พัก จ้านวน 10 ห้อง
ห้องละ 1,200.-บาท
รวม 12,000.-บาท

ยอดยกไป

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)
ยอดยกมา
จังหวัดภูเก็ต
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ้านวน 50 คนx35 บาท x 2 มื้อ
รวม 3,500.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จ้านวน 50 คน x120 บาท
รวม 6,000.-บาท
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
รวม 6,000.-บาท
จังหวัดระนอง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ้านวน 50 คนx35 บาท x 3 มื้อ
รวม 5,250.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จ้านวน 50 คน x120 บาท
รวม 6,000.-บาท- ค่าอาหารเย็น
จ้านวน 50 คน x120 บาท
รวม 6,000.-บาท

-

ไตรมาสที่
1/2564
-

-

48,050

7,600

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
2/2565
3/2565
48,050
7,600
15,500

-

-

3,800

59,450

ไตรมาสที่
4/2565
3,800
-

รวม
59,450
15,500

37,250

37,250
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- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
รวม 8,000.-บาท
- ค่าที่พัก จ้านวน 10 ห้อง
ห้องละ 1,200.-บาท
รวม 12,000.-บาท
ยอดยกไป

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)
ยอดยกมา
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษาดูงาน จ้านวน 1 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ้านวน 50 คน x50 บาทx 8 มื้อ
รวม 20,000.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 50 คน
X 4 มื้อx 300 บาท
รวม 60,000.-บาท
- ค่าอาหารเย็น จ้านวน 50 คน
X 3 มื้อ x300 บาท
รวม 45,000.-บาท
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
รวม 25,000 บาท
- ค่าที่พัก
*จ้านวน 8 ห้อง x 1,000
รวม 8,000.-บาท
*จ้านวน 29 ห้อง x1,200x2คืน
รวม 69,000.-บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 21 คน x240
รวม 5,040.-บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 7 คน x240
บาท x 2 วัน
รวม 3,360.-บาท (พนักงานขับรถ

-

ไตรมาสที่
1/2564
-

48,050

23,100

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
2/2565
3/2565
48,050
23,100
-

41,050

122,200

ไตรมาสที่
4/2565
41,050
315,000

รวม
122,200
315,000
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โรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงาน)
- ของที่ระลึก จ้านวน 2 ชิ้นx1,500
รวม 3,000.-บาท
- ค่าเครื่องบิน จ้านวน 19 คน
x4,000.-บาท (ไป-กลับ)
รวม 76,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น

-

48,050

23,100

356,050

427,200

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด 427,200.-บาท
แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณ
เงินรายได้ของ
เงินกู้
แผ่นดิน
หน่วยงาน
ในประเทศ
นอกประเทศ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาส 1
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาส 2
48,050

ไตรมาส 3
23,100

อื่นๆ

ไตรมาส 4
356,050

ส่วนที่ 6 : ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่....ปี....
ผลการดาเนินงาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ*
ไตรมาสที่....ปีงบประมาณ....
ผลการเบิกจ่าย
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน*
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ*
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...........................................................................

ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล* นางสาวนัชชา ประเสริฐ
E-mail address natcah_prasert@hotmail.com

โทรศัพท์ 076-481529 ต่อ 102
โทรสาร 076-481530

(นางสาวนัชชา ประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
ผู้เสนอโครงการ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)
ผู้อ้านวยการกลุ่มอ้านวยการ
ผู้พิจารณาโครงการ

(นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ผู้อนุมัติโครงการ
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเครื่องมือ สาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ,สหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต และสถานศึกษาในสังกัด ในการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของทุกปี การปฏิบัติงานเพื่อ
สํงมอบผลผลิตการให๎บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ภายใต๎งบประมาณ
ที่ได๎รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผํานกระบวนการนาแผนสูํการปฏิบัติ และ
ปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดแนวทางการจั ดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์และ
จุดเน๎น ซึ่งมีทั้งงบประมาณในสํวนของงบการดาเนินงานตามภารกิจกลุํมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นเงินงบประมาณเพียงสํวนน๎อยที่เจียดจํายมาจากงบดาเนินงาน
2. งบประมาณดาเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม สาหรับสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง ได๎จัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1 จั ด สรรงบประมาณตามความจ าเป็ น พื้ น ฐานหรื อ งบประจ าส าหรั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาใช๎สาหรับบริหารจัดการสานักงานเป็นคําใช๎จํายในการประชุมคณะกรรมการ คํ าใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ คําวัสดุ คําซํอมแซมครุภัณฑ์สิ่งกํอสร๎าง คําจ๎าง คําสาธารณูปโภค คําตอบแทน ฯลฯ
2.2 จัดสรรโดยคณะกรรมการฝุายบริหารการศึกษา เพื่อให๎มีการกาหนดรายละเอียดในการจัด
กิจกรรมตํางๆ ให๎เกิดความคุ๎มคําของเงินงบประมาณ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
2.3 งบประมาณรายการงบดาเนินงานเหลือจําย จัดสรรให๎สถานศึกษาในสังกัดเพื่อให๎สถานศึกษา
ใช๎ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได๎รับ
มาตรการและแนวทางการเรํงรัดติดตามการเบิกจํายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดมาตรการและแนวทางการเรํงรัด
ติดตามการใช๎จํายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 มุํงเน๎นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช๎จํายงบประมาณ
ภาครัฐ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะผลักดันการดาเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการและเบิกจําย
งบประมาณตามปฏิทินการดาเนินงานโดยเครํงครัด และเบิกจํายงบประมาณให๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 หรือไตรมาส ที่ 4 ยกเว๎นได๎รับจัดสรรงบประมาณภายหลังให๎เรํงรัดดาเนินการโดยดํวน กรณีมีเหตุจาเป็นไมํ
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สามารถดาเนินการตามปฏิทินที่กาหนดได๎ให๎เสนอผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง อนุมัติเป็นรายกรณี
การติดตามและรายงานผล
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งสาระสาคัญของรายงานประกอบด๎วย วิธีดาเนินโครงการ ผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ ภาพถํายการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข๎อเสนอแนะ เพื่อนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางานตลอดจนใช๎เป็นข๎อมูล
สารสนเทศในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตํอไป
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ผู๎บริหารการศึกษาทุกระดับให๎ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
ทางานแบบมีสํวนรํวมที่เอื้อตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดไว๎
2. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรสํงเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการต๎องเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาลและสํงเสริมให๎ทุก
ภาคสํวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา
4. สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให๎บุคลากรทุกระดับ รับรู๎
และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให๎การนากลยุทธ์และจุดเน๎นสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก๎าวหน๎ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร๎างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีสูํสาธารณชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
นโยบายสูํ การปฏิบัติ : การบริ หารจัดการโดยสหวิทยาเขตและเครือขํายสํ งเสริมประสิ ทธิภ าพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
ประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นสิ่งที่สาคัญและเป็นหัวใจ
ของการปฏิบัติงานดังจะเห็นได๎จากทฤษฎีทางการบริหารทั้งหลายล๎วนมุํงไปสูํการบริหารงาน ให๎เกิดประสิทธิผล
องค์กรทั้งสิ้นนักทฤษฎีองค์กรตํางมีความเห็นวําประสิทธิ ผลองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอยํางมากตํอการพัฒนา
องค์กรเพราะเป็นสิ่งที่สะท๎อนให๎เห็นถึงระดับหรือขอบเขตของความสาเร็จในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
องค์กรเพื่อตอบสนองความต๎องการ การทางานขององค์กรจึงเกิดคาถามวําประสิทธิผลองค์กรในการทางานของ
องค์กรนั้นเป็นอยํางไร ควรจะปรับปรุงอยํางไร จึงจะทาให๎สมาชิกและสังคมโดยรวมได๎รับผลประโยชน์ ซึ่งในการ
ตอบประเด็นคาถามเหลํานี้จาเป็นต๎องมีการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร โดยทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องวํามีความ
คุ๎มคําหรือไมํในการประเมินประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้นพระราชกฤษฎีวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช๎
ตั้งแตํวัน ที่ 10 ตุลาคม 2546 ได๎กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารราชการเพื่อให๎ เกิดการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐโดยกาหนดให๎สํวนราชการต๎องจัด
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ให๎มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
ระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได๎ ก าหนดแนวทางการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณเพื่อใช๎เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการ โดยนาแนวคิดการประเมินองค์การ
แบบสมดุล มาประยุกต์ใช๎เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให๎การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
ตามเปูาหมายได๎อยํ างมีประสิ ทธิภาพและบังเกิดประสิ ทธิผลคุ๎มคํา กลุํ มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นกลุํมที่มีหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ ใช๎ระบบ
งบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน๎นความโปรํงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสํวนรํวม (Participation) สํงเสริม สนับสนุนการบริหารโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาเนินการตามแผน การกากับติดตาม
ผลอยํางเป็นระบบรวมทั้งการเผยแพรํตํอสาธารณชน เป็นกลุํมที่รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนให๎มีการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
เพื่อให๎เป็นแผนที่มีความสอดคล๎องเชื่อมโยงกันอันจะนาไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม และสํงผลตํอการศึกษาที่
เป็นเอกภาพเชิงนโยบายแตํมีความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายหลักคือประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและหลักการ“การบริหารแบบมีสํวนรํวม”(Participative Management) : PM เป็นกรอบ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตํอยอดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นการดาเนินการของฝุายบริหารที่จะจูงใจ ให๎
โอกาสแกํผู๎ปฏิบัติงาน รวมถึงผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการจัดการศึกษา ได๎มีโอกาสในการเสนอแนะ รํวมคิด รํวม
ตัดสินใจและรํวมกระบวนการนานโยบายไปสูํการปฏิบัติด๎วยความเต็มกาลังในกระบวนการบริหารในการนานโยบาย
ไปสูํการปฏิบัติโดยความรํวมมือของคณะกรรมการบริหารกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เข๎ามามี
สํวนรํวมในการบริหารการนานโยบายสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ ตั้งแตํการรํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมปฏิบัติ
ชํวยเหลือ สนับสนุน รํวมรับผิดชอบและรํวมภาคภูมิใจในความสาเร็จดังนี้
1.การวิเคราะห์นโยบาย
2.การวิเคราะห์บริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
3.การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโยบาย
4.การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
6.การสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจในนโยบาย
7.การบริหารงบประมาณประจาปี/การจัดสรรงบประมาณ/พิจารณาโครงการ
8. การวางแผน ควบคุม กากับ และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/การติดตามของคณะกรรมการ
ติดตามการแก๎ปัญหาและรายงานผลในระบบรายงานตํางๆ ของ สพฐ.
9.การสรุปสังเคราะห์และจัดทารายงานเผยแพรํผลการดาเนินงาน
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565

คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา :
นางสาวฆอนิมะฮ์ พลูสุข

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

คณะทางาน :
ผู้อานวยการ กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม
ประธานสหวิทยาเขต

4 สหวิทยาเขต

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายก้องภพ รักเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รูปเล่ม :
นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์

ออกแบบ / เรียบเรียง / พิมพ์

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ

ออกแบบ / เรียบเรียง / พิมพ์

