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มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ์ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร ขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ค วาม
ร่วมมือในการจัดทาเอกสารฉบับนี้สาเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน และสถานศึก ษา จะนาไปใช้
ประโยชน์ ในการดาเนินงานต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพังงา
คาขวัญประจาจังหวัดพังงา
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้า ถ้างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จาปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
วิสัยทัศน์
จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง
ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิป ดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125
ไร่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ
- พื้นที่ทาการเกษตร 1,806.112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ 1,722.550 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่
- เนื้อที่อื่น ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ
- ทิศใต้
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิศาสตร์ของจั งหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิ ศ ใต้
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่สาคัญ ได้แก่
ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน สาหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ
และมี เ กาะอยู่ ใ นทะเลอั น ดามั น จ านวนมาก เช่ น เกาะยาว หมู่ เ กาะสุ ริ น ทร์ และหมู่ เ กาะสิ มิ ลั น
(ข้อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา)
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะอยู่ทางต้าน
รับลม โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่
หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร ทาให้มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้เกิดฝนตกชุกตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด
- ฤดู ร้ อ น ประมาณเดื อ นมกราคม- เมษายน เป็ น ช่ ว งที่ จัง หวั ดพั ง งาได้ รับ อิ ท ธิพ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
- ฤดูห นาว ประมาณเดือนพฤศจิ ก ายน-กลางเดื อนมกราคม เป็นฤดูมรสุ มตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทาให้มีอากาศเย็นทั่วไป
จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.84 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,638.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 185 วัน เดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด คือ กันยายนและตุลาคม ฝนตกประมาณ 23-26 วัน
การปกครอง
- การปกครองส่วนภูมิภาค
- การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น 8 อาเภอ 48 ตาบล 321 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 36 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตาบล 13 แห่ง

การเมือง
- จังหวัดพังงา

แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
- สภาจังหวัด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 คน
- สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 120 คน
- สภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 642 คน
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ประชากร
จากข้อมูลของที่ทาการปกครองจังหวัดพังงา ปีพุ ทธศักราช 2564 จังหวัดพังงา มีประชากรทั้งสิ้น
221,616 คน เป็นชาย 110,191 คน (ร้อยละ 49.72) หญิง 111,425 คน (ร้อยละ 50.28) อาเภอที่มีประชากร
มากที่สุดได้แก่ อาเภอท้ายเหมือง มีประชากรทั้งสิ้น 42,550 คน รองลงมาได้แก่ อาเภอตะกั่วป่า 42,407 คน
และอาเภอตะกั่วทุ่ง 37,382 คน ตามลาดับ ส่วนอาเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อาเภอกะปง มีประชากร
ทั้งสิ้น 11,596 คน
ตารางที่ 1 จานวนประชากรจังหวัดพังงา จาแนกตามอาเภอและเพศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

อาเภอ
เมืองพังงา
เกาะยาว
กะปง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
คุระบุรี
ทับปุด
ท้ายเหมือง
รวม
ร้อยละ

ชาย
16,411
5,854
5,771
18,453
21,330
10,875
10,402
21,095
110,191
49.72

หญิง
16,515
6,061
5,825
18,929
21,077
11,113
10,450
21,455
111,425
50.28

รวม
32,926
11,915
11,596
37,382
42,407
21,988
20,852
42,550
221,616
100

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดพังงา จาแนกตามอาเภอ
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
เมืองพังงา

เกาะยาว

กะปง

ตะกั่วทุ่ง
ชาย

ตะกั่วป่า

คุระบุรี

ทับปุด

ท้ายเหมือง

หญิง
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เศรษฐกิจของจังหวัด
เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาเดือนพฤษภาคม 2564 กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบปีจากมาตรการ
ช่ วยเหลื อจากภาครั ฐเยี ยวยาผู้ ที่ ได้ รั บผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิ ด -19 ครอบคลุ มประชาชนและ
ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับแผนการฉีดวัคซีน
เร่งด่วนให้แก่คนพังงาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และรองรับการเปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวในโครงการ “1 สิงหาคม
#พังงาพร้อม#”โดยเศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวในทุกภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวลงเล็กน้อยจากการปรับตัวลดลงของดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน เนื่องจากประชาชนขาดสภาพคล่องและหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ส่วนอัตราการจ้างงานขยายตัวด้วยแรงสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือการจ้างงานจากภาครัฐ
(ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดพังงา พฤษภาคม 2564)
การสาธารณสุข
จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล 64 แห่ง และคลิ นิกทุกประเภท 111 แห่ง ส าหรั บบุคลากรทางการแพทย์
จังหวัดพังงา มีจานวนแพทย์ 603 คน ทันตแพทย์ 130 คน และพยาบาล 668 คน (ที่มา : สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2564)
สังคม
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย
ในจั งหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้า หรื อ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ตามชายฝั่งทะเล
และเกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้
จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มี เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของ
พุทธศาสนาจากอินเดีย สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่าน
ที่สาคัญในทะเลฝั่งอันดามัน ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชน
ในจังหวัดพังงา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26
ศาสนาซิกส์ ร้อยละ 0.05 (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดพังงา สิงหาคม 2563)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา (กาลังแรงงาน)
การมีงานทาและการว่างงาน เป็นข้อมูลการสารวจภาวะการทางานของประชากร โดยสานักงานแรงงาน
จังหวัดพังงาดาเนินการสารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส สาหรับไตรมาส 1/2564
จากข้อมูลการส ารวจภาวะการทางานของประชากร ในไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)
จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 219,581 คน โดยเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 148,207 คน
จ าแนกเป็ นผู้ มี งานท า 140,988 คน (ร้ อยละ 95.13 ของผู้ อยู่ ในก าลั งแรงงานทั้ งหมด) ผู้ ว่ างงาน 9,792 คน
(อัตราการว่างงานร้อยละ 6.41) (ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดพังงา)
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ข้อมูลทั่วไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู่ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย จานวน 9 กลุ่ม/1 หน่วย ดังนี้
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT
กลุ่ม DLICT
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-3684
0-7641-1922
0-7641-1984
0-7641-1984
0-7641-2529
0-7641-2529
0-7641-3379
0-7641-2521
0-7641-1984
0-7641-2180

อัตรากาลัง
บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจานวนทั้งสิ้น 47 คน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม2564
กรอบ
(อัตรากาลัง)
ข้าราชการครู
26
ผู้บริหารการศึกษา
4
ศึกษานิเทศก์
22
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)
52
กลุ่มอานวยการ
7
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ
13
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT
7
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3
หน่วยตรวจสอบภายใน
3
รวมบุคลากรทั้งสิ้น
78
บุคลากร/กลุ่ม

มีตัว
6
4
2
27
4
6
7
3
4
1
2
33

ลูกจ้างประ
จา
4
4
4

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
10
4
1
1
3
1
10

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 6
อานาจหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา
4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
และอาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศพระราชกิจจานุเบกษากระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ไว้ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้ งจั ดสรรงบประมาณที่ได้รั บให้หน่ วยงานข้างต้นรั บทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
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11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ทาเนียบผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

นายสมชาติ ไกรแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

นายสมภาพ นาคพันธ์
นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
นายนพดล แสนบัณฑิต
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ประธานกรรมการ
2. นายบุญรัฐ หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการ
3. นางจันทนี ณ ถลาง
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการ
4. นางสาววันวิภา ประสิว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการ
5. นายสหัสชัย นาคพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการ
7. นายอุทร สิงห์แก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
8. นายวิเวก สุขสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
9. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่ม

1. นางวราภรณ์ คงเทศ
2. นางสาวพจนา วานิชกุล
3. นางสาวขวัญตา เทียนทอง
4. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ
5. นางสาววิไลลักษณ์ คาดา
6. นางสาวชนัญชิดา เจริญสาราญ
7. นายสมพร ชัยบัว
8. นางสาวพจนา วานิชกุล
9. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียนจาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดังนี้
ช่วงชั้น
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
- ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา
- ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
- ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประถมศึกษา
- ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
- ไม่มีนักเรียน

จานวนโรงเรียน
135
87
32
1
14
1
0

ร้อยละ
100
64.44
23.53
0.74
10.29
0.74
0.00

แผนภูมิที่ 2 จานวนโรงเรียนจาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดังนี้
87
90
80

- ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา

70

- ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

60

- ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

50
40

- ประถมศึกษา

32

- ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

30
20
10

- ไม่มีนักเรียน

14
1

1

0

0

จากตารางที่ 2 และแผนภู มิ ที่ 2 โรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพั งงา
มี จ านวน 135 โรงเรี ย น จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ าจ านวนโรงเรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา –
ประถมศึกษา มีมากที่สุด รองลงมาคือระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ประเภท
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน)
- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน)
- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน)
- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน)
- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)
- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน)
- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน)

จานวนโรงเรียน
135
74
28
17
10
5
1
-

ร้อยละ
100
54.81
20.59
12.50
7.35
3.68
0.74
-

0

0.74

3.68

7.35

12.5

20.59

54.81

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 โรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาพั ง งา
มีจานวน 135 โรงเรียน จาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน)
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.15 รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 20.59
และโรงเรียนขนาดที่ 6 (นร.1,500 – 2,499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.74

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ตารางที่ 4 จานวนโรงเรียนจาแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564
ประเภท
โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ากว่า 120 คน
- ไม่มีนักเรียน
- 1-20
- 21-40
- 41-60
- 61-80
- 81-100
- 101-120

จานวนโรงเรียน
74
0
1
13
18
21
13
8

ร้อยละ
100
0.00
1.35
17.57
24.32
28.38
17.57
10.81

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
8

0

1
13

13

18

21
ไม่มีนักเรียน

1 - 20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ ก แยกตามจานวนนักเรียน พบว่า
ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น จานวน 74 โรงเรียน โดยจานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
61-80 คน มีจานวนสูงสุด 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.38
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจานวนโรงเรียนจาแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564
จานวนโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
75
74
0
0
1
1
12
13
17
18
21
21
13
13
11
8

ประเภท
โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ากว่า 120 คน
- ไม่มีนักเรียน
- 1-20
- 21-40
- 41-60
- 61-80
- 81-100
- 101-120

เพิ่ม/ลด
-1
0
0
1
1
0
0
-3

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564
25.00
21 21
20.00

17

15.00

12

18

13

13 13
11

10.00

8

5.00

0 0

1 1

0.00
ไม่มีนักเรียน

1 - 20

21-40
ปีการศึกษา 2563

41-60

61-80

81-100

101-120

ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบจานวนโรงเรียนขนาดเล็ กในภาพรวม ระหว่าง 2 ปี
การศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2564 มีจานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 เนื่องจากถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลคึกคัก
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา)
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ตารางที่ 6 จานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

นักเรียน
ชาย
253
919
969
2,141
1,410
1,358
1,376
1,421
1,310
1,398
8,273
457
379
342
1,178
6
15
11
32
11,624
52.33

นักเรียน
หญิง
241
798
939
1,978
1,243
1,245
1,367
1,225
1,142
1,257
7,479
370
365
346
1,081
21
10
22
53
10,591
47.67

รวม

ร้อยละ

ห้องเรียน

นักเรียน : ห้องเรียน

494
1,717
1,908
4,119
2,653
2,603
2,743
2,646
2,452
2,655
15,752
827
744
688
2,259
27
25
33
85
22,215
100

11.99
41.68
46.32
18.54
16.84
16.52
17.41
16.80
15.57
16.86
70.91
36.61
32.93
30.46
10.17
31.76
29.41
38.82
0.38
100

28
132
132
292
162
171
162
166
167
175
1,003
39
38
37
114
2
2
2
6
1,415

18:1
13:1
14:1
14:1
16:1
15:1
17:1
16:1
15:1
15:1
16:1
21:1
20:1
19:1
20:1
14:1
13:1
17:1
14:1
16:1

จากตารางที่ 6 จ านวนนั ก เรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีจานวน 22,215 คน คิดเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 52.33
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.67
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
70.91 รองลงมาเป็ น ระดั บ ก่ อนประถมศึ กษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.54 และระดั บมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.38
สาหรับจานวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจานวนมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ห น้ า | 15
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนจานวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วนจานวน
นักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา เท่ากับ 16 : 1 ระดับก่อนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด อัตราส่วน 14 : 1 รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 16 : 1
ตารางที่ 7 จานวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จาแนกตามอาเภอและระดับการศึกษา
.ปีการศึกษา 2564
ระดับการศึกษา
อาเภอ
เมือง
นักเรียน
พังงา
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
เกาะยาว
นักเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
กะปง
นักเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
ตะกั่วทุ่ง
นักเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
ตะกั่วป่า
นักเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
คุระบุรี
นักเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
ทับปุด
นักเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
ท้าย
นักเรียน
เหมือง
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
รวม
นักเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

707
41
17:1
298
18
17:1
226
19
12:1
740
66
11:1
468
31
15:1
702
42
17;1
491
29
17:1
487
46
11:1
4,119
292
14:1

2,852
131
22:1
1,241
138
9:1
733
59
12:1
2,693
211
13:1
1,547
86
18:1
2,214
117
19:1
2,037
96
21:1
2,435
165
15:1
15,752
1,003
16:1

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
362
22
16:1
328
11
30:1
72
6
12:1
148
8
19:1
443
19
23:1
218
16
14:1
294
12
25:1
394
20
20:1
2,259
115
20:1

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
85
6
14:1
85
6
14:1

รวมทั้งสิ้น
3,921
194
20:1
1,952
173
11:1
1,031
84
12:1
3,581
285
13:1
2,458
136
18:1
3,134
175
18:1
2,822
137
21:1
3,316
231
14:1
22,215
1,416
16:1
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จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจานวนนักเรียนจาแนกตามอาเภอ พบว่าโรงเรียนในอาเภอเมืองพังงา
มีจานวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอาเภอทับปุด มีอัตราส่วนจานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด
คือ 21 : 1 รองลงมาคืออาเภอเมืองพังงา 20 : 1 ส่วนอาเภอเกาะยาวน้อยที่สุด คือ 11 : 1
ตารางที่ 8 จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จาแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2564
ประเภทความพิการ
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูด/ภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรม/อารมณ์
ออทิสติก
พิการซ้าซ้อน
รวม
ร้อยละของนักเรียนทัง้ หมด

นักเรียนชาย
4
1
122
12
864
11
35
17
20
1,086
72.89

นักเรียนหญิง
1
0
58
8
316
2
4
3
12
404
27.11

รวม
5
1
180
20
1,180
13
39
20
32
1,490
100

ร้อยละ
0.33
0.07
12.08
1.34
79.19
0.87
2.61
1.34
2.15
100

แผนภูมิที่ 6 แสดงจานวนนักเรียนพิการจาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564
พิการซ้าซ้อน

2.15

ออทิสติก

1.34

บกพร่องทางพฤติกรรม/อารมณ์

2.61

บกพร่องทางการพูด/ภาษา

0.87

บกพร่องทางการเรียนรู้

79.19

บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ

1.34

บกพร่องทางสติปัญญา

12.08

บกพร่องทางการได้ยิน

0.07

บกพร่องทางการเห็น

0.33
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจารณาสัดส่วนร้อยละของนักเรียนพิการเรียนร่วมกับนักเรียน
ทั้งหมดในสังกัด จานวน 22,215 คน พบว่า มีนักเรียนพิการเรียนร่วม จานวน 1,490 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
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ตารางที่ 9 จานวนนักเรียน จาแนกตามศาสนาและระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ก่อน
ประถม
ศึกษา
2,637
1,474
4
1
0
3
4,119

ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
ซิกส์
พราหมณ์/ฮินดู
อื่น ๆ
รวม

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย

9,824
5,877
40
1
2
8
15,752

1,293
964
1
0
1
0
2,259

1
84
0
0
0
0
85

รวม

ร้อยละ

13,755
8,399
45
2
3
11
22,215

61.92
37.81
0.20
0.01
0.01
0.05
100

แผนภูมิที่ 7 จานวนนักเรียน จาแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2564

70

61.92

60
50
37.81
40
30
20
10

0.2

0.01

0.01

0.05

0
พุทธ

อิสลาม

คริสต์

ซิกส์

พราหมณ์/ฮินดู

อื่น ๆ

จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณานักเรียนแยกตามศาสนา พบว่านักเรียนนับถือศาสนาพุทธ
มี มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.92 รองลงมาคื อ ศาสนาอิ สลาม คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.81 และศาสนาคริ ส ต์
คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 จานวนนักเรียน จาแนกตามสัญชาติและระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ก่อน
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ตอนต้น ตอนปลาย
3,789
15,107
2,215
85
3
19
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
267
487
39
0
1
0
0
0
0
2
0
0
10
43
1
0
12
52
2
0
37
34
0
0
4,119
15,752
2,259
85

สัญชาติ
ไทย
กัมพูชา
เกาหลีใต้
จีน
ญี่ปุ่น
เนปาล
ปากีสถาน
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
ลาว
ไม่ปรากฎสัญชาติ
อื่นๆ
รวม

รวม

ร้อยละ

21,196
24
1
1
1
3
2
793
1
2
54
66
71
22,215

95.41
0.11
0.005
0.005
0.005
0.01
0.01
3.57
0.005
0.01
0.24
0.30
0.32
100

แผนภูมิที่ 8 จานวนนักเรียน จาแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2564
100

95.41

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0.11

0.005

0.005

0.005

0.01

0.01

3.57

0.005

0.01

0.24

0.3

0.32
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จากตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณานักเรียนจาแนกตามสัญชาติในภาพรวม พบว่านักเรียน
สั ญชาติไทย มีมากที่สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 95.41 รองลงมาคือพม่า คิดเป็นร้อยละ 3.57 และไม่ปรากฏสั ญชาติ
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวนนักเรียนจาแนกตามน้าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2564
ประเภท
นักเรียนทั้งหมด

ก่อน
ประถม
ศึกษา
4,119

ร้อยละ

ประถมศึกษา

ร้อยละ

100

15,752

100

มัธยม
ศึกษา
ตอนต้น
2,259

100

มัธยม
ศึกษา
ตอนปลาย
85

ร้อยละ

ร้อยละ
100

ผอม

410

9.95

979

6.22

62

2.74

0

0

ค่อนข้างผอม

332

8.06

1,100

6.98

131

5.80

2

2.35

สมส่วน

2,777

67.42

10,370

65.83

1,665

73.71

67

78.82

ท้วม

136

3.30

905

5.75

117

5.18

2

2.35

เริ่มอ้วน

219

5.32

1,377

8.74

180

7.97

7

8.24

อ้วน

241

5.85

1,016

6.45

101

4.47

5

5.88

ค่านอกเกณฑ์

4

0.10

4

0.03

2

0.09

1

1.18

อายุนอกเกณฑ์

0

0

1

0.01

1

0.04

1

1.18

เตี้ย

354

8.59

854

5.42

136

6.02

3

3.53

ค่อนข้างเตี้ย

347

8.42

926

5.88

123

5.44

6

7.06

สูงตามเกณฑ์

3,168

76.91

12,647

80.29

1,870

82.78

67

78.82

ค่อนข้างสูง

125

3.03

750

4.76

96

4.25

4

4.71

สูง

125

3,03

574

3.64

33

1.46

4

4.71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.01

1

0.04

1

1.18

ส่วนสูงนอก
เกณฑ์
อายุนอกเกณฑ์

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด จาแนกตามน้าหนัก ส่วนสูง โดยรวม พบว่าระดับ
ก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.91 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้าหนัก
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 67.42 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
80.29 รองลงมา คือนักเรียนที่มีน้าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 65.83 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน
ที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.78 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
73.71 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนที่มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 78.82
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ตารางที่ 12 จานวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จาแนกตามวิธีการเดินทาง
มาเรียน ปีการศึกษา 2564
วิธีการเดินทางมาเรียน
นักเรียนที่อยู่
จานวน
โดยใช้ยานพาหนะ
ระดับชั้น
ห่างเกิน
เดิน
จักรยาน
นักเรียน
เสียค่า
ไม่เสียค่า
3 กม.
เท้า
ยืมเรียน
โดยสาร โดยสาร
ก่อนประถมศึกษา
4,119
20
1,350
242
0
1,612
ประถมศึกษา
15,752
78
4,591
1,742
1
6,412
มัธยมศึกษาตอนต้น
2,259
23
603
329
1
956
มัธยมศึกษาตอนปลาย
85
2
20
9
0
31
รวมทั้งสิ้น
22,215 123
6,564
2,322
2
9,011
ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน
100
0.55
29.55
10.45
0.01
40.56
3 กม. ต่อนร. ทั้งหมด
จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจานวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร
จาแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยใช้ยานพาหนะเสียค่าโดยสารมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 29.55 ต่อจานวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาใช้ยานพาหนะไม่เสียค่ าโดยสาร คิดเป็นร้อยละ
10.45 และเดินทางมาเรียนด้วยการเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 0.55
แผนภู มิ ที่ 9 เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละจ านวนนั ก เรี ย นในเขตบริ ก ารที่ อ ยู่ ห่ า งไกลโรงเรี ย นเกิ น 3 กิ โ ลเมตร
จาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
7,000

6,412

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

1,612
956

1,000

31

0
ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

จากแผนภูมิที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเดินทางร้อยละของจานวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกล
โรงเรี ย นเกิน 3 กิโ ลเมตร พบว่า นั กเรี ย นระดับประถมศึกษามีม ากที่สุ ด รองลงมาคือก่อนประถมศึ ก ษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้อยที่สุด
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ร้อยละของ นร.ออกกลางคัน
ต่อ นร.ปี 63
0.04
0.04

2

2

0.01

2

2

0.01

กรณีอื่น ๆ

1
1

หาเลี้ยงครอบครัว

1
1

อพยพตามผู้ปกครอง

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ

ต้องคดีถูกจับ

มีปัญหาในการปรับตัว

สมรสแล้ว

รวม

475
1,780
1,967
4,222
2,787
2,773
2,624
2,498
2,677
2,736
16,095
842
721
650
2,213
22
34
23
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
79
รวมทั้งสิ้น
22,609

มีปัญหาครอบครัว

ชั้น
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ฐานะยากจน

สาเหตุ

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา
2563

ตารางที่ 13 จานวนนักเรียนออกกลางคัน จาแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2563

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาจานวนนักเรียนออกกลางคันจาแนกตามระดับชั้น พบว่าในปีการศึกษา 2563
มีนักเรียนออกกลางคัน จานวน 2 คน เนื่องจากอพยพตามผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจานวนนักเรียน
ทั้งหมด
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบจานวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 จาแนกตามสาเหตุ
สาเหตุ
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เพิ่ม/ลด
จานวนนักเรียนทั้งหมด
23,059
22,609
-450
ฐานะยากจน
มีปัญหาครอบครัว
1
-1
สมรสแล้ว
มีปัญหาในการปรับตัว
ต้องคดีถูกจับ
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
อพยพตามผู้ปกครอง
2
2
หาเลี้ยงครอบครัว
กรณีอื่น ๆ
รวม
1
2
1
จากตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบจานวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวมพบว่า
จ านวนนั กเรี ย นออกกลางคัน ปี การศึกษา 2563 มีจานวนลดลง ในทุกสาเหตุ ยกเว้นสาเหตุ อพยพตาม
ผู้ปกครอง ที่มีเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 จานวน 2 คน
ตารางที่ 15 จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

ม.3
รายการ
จานวน (คน)
นักเรียนเรียนจบ
579
- ศึกษาต่อ
557
- ประกอบอาชีพ
14
- บวชในศาสนา
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ
2
- อื่น ๆ
-

ร้อยละ
100
96.20
2.42
0.35
-

ม.6
จานวน (คน) ร้อยละ
23
100
23
100
-

จากตารางที่ 15 เมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละการเรี ย นจบและศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย น พบว่ า นั ก เรี ย นที่
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.20 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่
6 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบจานวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า นักเรี ยนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ที 6
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563
ระดับชั้น
ม.3
ม.6
ปีการศึกษา
เพิ่ม/
ปีการศึกษา
เพิ่ม/
รายการ
ลด
ลด
2562
2563
2562
2563
นักเรียนเรียนจบ
506
579
73
32
23
-9
- ศึกษาต่อ
96.44
96.20
-0.24
93.75
100
-6.25
- ประกอบอาชีพ
3.36
2.42
-0-94
6.25
-6.25
- บวชในศาสนา
- ไม่ประกอบอาชีพและไม่
0.2
0.35
0.15
ศึกษาต่อ
- อื่น ๆ
จากตารางที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ เพิ่มมากขึ้น ส่วนนักเรียนที่
จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ ลดน้อยลง เนื่องจากจานวน
นักเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 17 การจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว (Home School) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
จัดการศึกษา
ที่ขอ
ที่ ชื่อผู้จัดการศึกษา อาเภอ
ภาคเรียนที่/
อนุญาต
ปีกศ.
เปิดสอน
1 น.ส.หฤทัย
ตะกั่วทุ่ง ป.2 1/2563 –
ใจรักษ์ธรรม
ป.3
2/2564
ป.1 1/2563 –
ป.3
2/2565
2 น.ส.วิจิตรา
ตะกั่วทุ่ง ป.4 1/2563 –
รามัญอุดม
ป.6
2/2565
ป.1 1/2563 –
ป.3
2/2565
3 น.ส.รตาภรณ์
ตะกั่วทุ่ง
อ.3
1/2564 –
ธนาวุฑฒ์
2/2564

ที่

ชื่อผู้เรียน

ระดับชั้น

1 ด.ญ. นวล ใจรักษ์ธรรม

ป.3

2 ด.ญ. นานา เบทเทอร์ ใจ
รักษ์ธรรม
3 ด.ญ. เซมี ยุน

ป.2

4 ด.ญ. สุบิน ยุน

ป.2

5 ด.ช. เจตริน ชัยพงศ์ฤทธิ์

อ.3

ป.5
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ระดับชั้น
จัดการศึกษา
ที่ขอ
ที่ ชื่อผู้จัดการศึกษา อาเภอ
ภาคเรียนที่/
อนุญาต
ปีกศ.
เปิดสอน
4 นางภารดี มี
ท้าย
อ.1 1/2564 –
สมบูรณ์
เหมือง
อ.3
2/2566
ป.4 1/2564 –
ป.6
2/2566
ป.1 1/2562 –
ป.3
2/2564
5 นางณัฐมน
ท้าย
ม.1
1/2564 –
เรืองศรี
เหมือง
2/2564
ป.2
1/2564 –
2/2564
6 น.ส.จารุวรรณ
ตะกั่วป่า ป.6
1/2564 –
ตันติปาล
2/2564
7 นายธีระกรานต์
ตะกั่วป่า ป.2 1/2564 –
ไพรพฤกษลักษณ์
ป.3
2/2565
8 นางไอริณ
ทับปุด
อ.3
1/2564 –
ปายีแมเราะ
2/2564

ที่

ชื่อผู้เรียน

ระดับชั้น

6 ด.ญ. ดีม มีสมบูรณ์

อ.1

7 ด.ญ. วีอาม มีสมบูรณ์

ป.4

8 ด.ญ. รีฮาม มีสมบูรณ์

ป.3

9 ด.ญ. อึนวู ยูน

ม.1

10 ด.ญ. ชันซอง ยูน

ป.2

11 ด.ช. ดลวัฒน์ วัฒน
ไวฑูรย์ชัย
12 ด.ช. จิรพนธ์ ไพรพฤกษ
ลักษณ์
13 ด.ญ. ชีฟาอ ปายีแมเราะ

ป.6
ป.2
อ.3

ตารางที่ 18 จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564
ประเภท

จานวน(คน)
ข้าราชการครู
1,262
- ผู้บริหารการศึกษา
1
- รองผู้บริหารการศึกษา
3
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา
125
- ครูผู้สอน
1,131
- ศึกษานิเทศก์
2
บุคลากรทางการศึกษา
27
พนักงานราชการ
32

ร้อยละ
78.86

1.69
2.00
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ประเภท
ลูกจ้างประจา
- ช่างปูน
- ช่างครุภัณฑ์
- ช่างไฟฟ้า
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานบริการ
- พนักงานสถานที่
ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียน
- ธุรการ (15,000)
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู
- นักการภารโรง
- ครูวิกฤต
- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สพป.พังงา
งบบริหารจัดการ สพป.พังงา
- ปริญญาตรีขึ้นไป
- ต่ากว่าปริญญาตรี
งบปกติ
- พนักงานพิมพ์ดีด
- พนักงานทาความสะอาด
- เวรยาม
รวม

จานวน(คน)
41
25
1
1
3
9
2
238
229
54
72
44
31
11
13
4
9

ร้อยละ
2.56

14.88
14.31

0.56

3
4
0
1
1
1,600

100

จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจาแนกตามประเภท พบว่าเป็นข้าราชการ
ครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.86 รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 14.88 และพนักงานราชการ
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00
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ตารางที่ 19 จานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จาแนกตามตาแหน่งและวุฒิการศึกษา

วุฒิ/ตาแหน่ง
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
0
17
106
2
125

ครูผู้สอน

รวม

ร้อยละ

2
933
196
0
1,131

2
950
302
2
1,256

0.16
75.64
24.04
0.16
100

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาจานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จาแนกตามตาแหน่งและ
วุฒิการศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.64 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ
24.04 และระดับปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.16
ตารางที่ 20 จานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะ/ตาแหน่ง
ไม่มีวิทยฐานะ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
0
34
88
3
0
125

ครูผู้สอน

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

618
307
205
1
0
1,131

618
341
293
4
0
1,256

49.20
27.15
23.33
0.32
0
100

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาจานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะ
พบว่ า ไม่ มี วิ ท ยฐานะมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.20 รองลงมาคื อ ช านาญการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.15
และเชี่ยวชาญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.32
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ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

สพป.พังงา
59.11
29.58
40.01
41.02
42.43

ประเทศ
56.20
29.99
38.78
43.55
42.13

ผลต่าง +/2.91
-0.41
1.23
-2.53
0.3

จากตารางที่ 21 การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 2.91 และ 1.23 ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ สาหรับค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.3
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 พัฒนาการ +/ภาษาไทย
50.39
59.11
8.72
คณิตศาสตร์
31.65
29.58
-2.07
วิทยาศาสตร์
35.57
40.01
4.44
ภาษาอังกฤษ
30.71
41.02
10.31
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
37.08
42.43
5.35
จากตารางที่ 22 การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย
ทั้ ง 4 กลุ่ มสาระ มี คะแนนรวมเฉลี่ ยร้ อยละ 42.43 และปี การศึ กษา 2562 มี คะแนนรวมเฉลี่ ยร้ อยละ 37.08
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.35 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ ภาษาไทย (ร้อยละ 8.72) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 4.44) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 10.31)
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (ร้อยละ 2.07)
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

สพป.พังงา
54.36
22.83
27.75
29.88
33.71

ประเทศ
54.92
25.46
29.89
34.38
36.16

ผลต่าง +/-0.56
-2.63
-2.14
-4.50
-2.45

จากตารางที่ 23 การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศ
พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ( 0.56/2.63/2.14 และ 4.50 ตามลาดับ)
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 2562
52.94
21.70
28.43
29.81
33.22

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2563
54.36
22.83
27.75
29.88
33.71

พัฒนาการ +/1.42
1.13
-0.68
0.07
0.49

จากตารางที่ 24 การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.71 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.22
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 0.49 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ ภาษาไทย (ร้อยละ1.42) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 1.13) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ
0.07) ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 0.68)
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
กับระดับประเทศ
ความสามารถ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ความสามารถด้านภาษาไทย
รวม 2 ด้าน

สพป.พังงา
42.08
49.52
45.80

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ
40.47
47.46
43.97

ผลต่าง +/1.61
2.06
1.83

จากตารางที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม พบว่า สูงกว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.83
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2562
กับปีการศึกษา 2563
ความสามารถ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ความสามารถด้านภาษาไทย
รวม 2 ด้าน

ปีการศึกษา 2562
44.68
47.18
45.93

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2563
42.08
49.52
45.80

พัฒนาการ +/-2.60
2.34
-0.13

จากตารางที่ 26 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึ ก ษา
ปีที่ 3 สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาพัง งา ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562
ในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยลดลงกว่าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.13
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการดาเนินงาน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรที่มีภารกิจสาคัญในการจัดและส่ง เสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การดาเนินงานใด ๆ จะส่งผลกระทบกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจานวนมาก
ทั่วประเทศ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของหน่วยงาน จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัช กาลที่ 10 กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในปัจจุบัน ทั้งแนวโน้ม
การเข้ารับบริการ ผลการดาเนินงานจากการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันของหน่วยงาน ซึ่งจะนาเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนสาคัญที่เกี่ยวข้อง
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่สาคัญ
และมีความเกี่ยวข้อง ดังนี้
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง–มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด–ชอบ /ชั่ว–ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
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3. มีงานทา-มีอาชีพ
3.1 การเลี้ ย งดูลู กหลานในครอบครัว หรื อ การฝึ กฝนอบรมในสถานศึ ก ษาต้ อ งมุ่ ง ให้ เ ด็ ก
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
3.2 การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองที่ดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว–สถานศึกษาและสถาน ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่
เป็นพลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่นงานอาสาสมัคร
งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วย ความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่งเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ การดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความ
ถนัดของตน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดคานิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกาหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสาหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ได้กาหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิ จ
และการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึง การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่ ว นในรู ปแบบ “ประชารั ฐ ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ช าติ
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร
4) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต 5) การท่ อ งเที่ ย ว 6) การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งน่ า อยู่ อั จ ฉริ ย ะ
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่ง ยืน
19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น
2 เป้ าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้
1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรั บศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุ ปั ญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่ งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศัก ยภาพ
เพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่
1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวั ย ทุ ก ด้ า น โดยการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการสอนและปรั บปรุ ง สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับ
บุ คลากรในสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย ให้ มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซั บ ซ้ อ นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ารท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น 2) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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เป็นผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรื อสถานศึกษา เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/
วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วนรู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกาหนดกลไก วิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่ อมล้าประชาชนมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น 3) ด้ า นกฎหมาย 4) ด้ า นกระบวนการยุติ ธ รรม 5) ด้ า นเศรษฐกิ จ 6) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม 7) ด้ า นสาธารณสุ ข 8) ด้ า นสื่ อ สารมวลชน และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด้ า นสั ง คม
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ 12) ด้านการศึกษา
13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกาหนดแผนงานใน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย 2) การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ป านกลางอย่าง
ยั่งยืน และกาหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัด
ให้เกิดผลการดาเนินการที่สาคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้ คนไทยทุกคนสามารถเข้า ถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็ นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ เป้ าหมายของการพั ฒ นาการศึก ษาใน
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20
ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ช าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานรวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็ นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บปร ะมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรและกระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ ทั น สมั ย และทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลก
ในตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
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2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาทีเ่ กิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิ ทัล แห่ งชาติ ที่ส ามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้ า งขวางผ่ า นระบบออนไลน์ และการน าฐานข้ อ มู ล กลางทางการศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรั บ ระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง สายวิ ช าการและสายวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ร ะบบการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้ งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติเป็นการ
ผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทามาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับ เคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็น
กรอบในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และมี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า เป็ น ระยะ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัย ของผู้เรี ยน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพ
รวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดาเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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6. การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส าหรั บ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจาเป็ น พิเศษได้รั บ การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสั งคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ ศรี
เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ที่มีความสาคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดาเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ 1) การสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกาหนดนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน
2.4 ส่ งเสริ มให้ เด็กพิการและผู้ ด้อยโอกาส ให้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ล ะ
ระดับ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุ กด้ าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึก ษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ปีงบประมาณ 2565
วิสัยทัศน์
"องค์กรชั้นนาในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพื้นฐานความเป็นไทย"
Leading organization in educational management. The learners are good people with
intelligence based on Thainess.
พันธกิจ
พั น ธกิ จ เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่ แ ละตามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ไ ด้ ก าหนด
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษาได้รับความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียม
4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ค่านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทางานเป็นทีม
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ครู บุคลากรมีความรักในสถาบันหลัก มีความภูมิใจในความเป็นไทย ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยและปรับตัวได้จากภัยทุกรูปแบบ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต
3. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ส มรรถนะ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. องค์กรมีการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. องค์ ก รมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ การก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล รายงานผลระบบข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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แนวทางการพัฒนา

: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา

จุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
1. สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนในสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดหมาย ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสร้างความสมดุลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมกกกกกกก
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสุขภวะที่ดี กกกกกกกกกกกกก
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะการอ่าน การเขียน (อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น) เป็นผู้ทีมี
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในศตวรรษที่ 21กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นหนึ่งภาษา)
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการเรียนการสอนหรือ 1 โครงงานกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานป้องกันการออกกลางคันจากระบบ
และให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม (1 โรงเรียน 1 ทักษะอาชีพ)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ เป็นประเด็นสาคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทาง
กลยุทธ์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างโดดเด่นและก้าวกระโดด ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีในสถาบันหลัก
ของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา
4. ส่ ง เสริ ม และจั ด การศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีในสถาบัน
หลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal)
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการเรียนรู้ด้วยตนเองที่นาไปสู่ Digtal Life & Learning
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
5. เสริ ม สร้ า งให้ มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มและสร้ า งระบบนิ เ วศน์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ป ลอดภั ย ใน
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่นและมีความสุขในสถานศึกษา
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสู ตร
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences )
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
รวมทั้งดาเนินการให้มีการขยายผล
5. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learnion /
Co-creation ให้กบั ผู้เรียนในทุกระดับชั้น เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น “Coach”
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาคโดยค้นหา เฝ้าระวังติดตาม
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย( 3-5 ปี ) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัย
เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องโดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพของแต่ละ
บุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตามและประสานช่วยเหลือ
ประชากรวั ย เรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษาให้ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือ ที่จาเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
5. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. สร้างจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
กลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ
2. ส่งเสริม การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ ได้
อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสรั บ การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในระบบ
ประกันคุณภาพ
7. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามความต้องการ
และจาเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอานาจการบริหารและงบประมาณ
ไปสู่สถานศึกษา
8. พัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ
วัฒ นธรรมการให้ บ ริ การและการสร้ างเครื อข่ายการทางาน และให้ มีความก้าวหน้าในวิช าชีพ มาตรฐาน
ตาแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐาน
ตาแหน่งและวิทยฐานะ
9. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและหลักความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) โดยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นาหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
10. บูรณาการระบบกากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย AgendaBased และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นและกระทรวงศึกษาธิการมากขั้น
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดี
ในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
โครงการที่ 1 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ตัวชี้วัด
1. บุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การและวิ ธี ก ารของโครงการจิ ต อาสา
พระราชทานร้อยละ 90
2. พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในโรงเรียน
ได้ร้อยละ 90
3. ลูกเสือน้อมนาหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาใน
โรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 90
โครงการที่ 2 โครงการสัมมนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ตัวชี้วัด
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานมากขึ้นร้อยละ 90
2. พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเครือข่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ร้อยละ 90
โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละ 85 ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด มี กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง การมี จิ ต ส านึ ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดและหน่วยงานจัดขึ้น
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุมคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
โครงการที่ 5 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ร้ อยละ 80 ของโรงเรี ย นขนาดเล็ กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสั งกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นระดับเขตพื้นที่ได้
3. ร้อยละ 20 ของโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. โรงเรียนทุกโรงมีรายงานประจาปีของโรงเรียน (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาและกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละ 100 โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งาได้ ป ระเมิ น
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้อง
3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
4. โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มีการพัฒนาคุณภาพการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถู กต้ อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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5. ครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัด ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีคุณภาพ
โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน
ตัวชี้วัด
1. ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ศูนย์การเรียนสามารถจัดการศึกษา ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตัวแทนนักเรียนและโรงเรียนเข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จานวน 1 คน และ 1 โรงเรียน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตัวแทนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประจา 2565
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่านการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรวม สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
(นักเรียนพิการทางการศึกษา) รูปแบบวิถีใหม่
ตัวชี้วัด
1. ร้อ ยละ 90 ของครูที่เ ข้า รับ การอบรมพัฒ นาองค์ค วามรู้ค รูใ นการจัด การเรีย นการรู้ สาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา) มีความรู้ความเข้าใจผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้เข้ารับการอบรม ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา)
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โครงการที่ 14 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. สามะโนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ เข้ารับการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100
2. สามะโนประชากรก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงร้อยละ 90
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิทยากรครู วิทยากรโรงเรียนแกนนา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน
การให้บริการประจาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ
2. ร้อยละ 80 ของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
ปรับปรุงด้านกายภาพ
3. โรงเรียนที่เข้าใหม่ มีความตระหนักในคุณค่าและปลูกจิตสานึกที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียนที่ยั่งยืนผ่านการเป็นโรงเรียนแกนนาและมีวิทยากรครู นักเรียนแกนนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่บ้านนักเรียน
และชุมชน
4. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ยน/ครูแกนน าและนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
โครงการที่ 16 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละ 85 ของผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู้
ความเข้าใจและนานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 85 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ร้อยละ 85 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการใน สพป.พังงา มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนา
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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โครงการที่ 17 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตรงตามนโยบายของ
สพฐ. และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารบนพื้ น ฐานของหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ และการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ 100 ของผู้อานวยการสถานศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินทุกราย
โครงการที่ 18 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศปอ.
ตัวชี้วัด
ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอาเภอ (ศปอ.) จานวน 8 ศูนย์ สามารถดาเนินงานบริหารจัดการ
โรงเรียนเป็นไปตามรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 19 โครงการตรวจสอบ ติดตาม ให้คาปรึกษา การบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
ตัวชี้วัด
1. โรงเรี ย นได้รั บการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 30 โรง
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบสามารถนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน
ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ ข้ อ สั่ ง การ มี ข้ อ ผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง านที่ ล ดลง บริ ห าร
งบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โครงการที่ 20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Technology)
และการศึกษาทางไกล (Distance Learning Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีข้อตกลงการช่วยเหลือ/มีความรู้ ทักษะ ในการสร้าง/ใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการผลิต/ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
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โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีพฤติกรรมบริการที่ดี
มีทักษะการสื่อสาร เกิดการประสานงานที่ดี และเกิดสุขภาวะที่ดีในองค์กรอย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัด
1. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
2. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถกาหนดทิศทางหรือแนวทางในการ
ดาเนินงานขององค์กรได้
3. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีความเข้าใจกรอบการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
โครงการที่ 23 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถรับ – ส่งหนังสือผ่านระบบดังกล่าวได้
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนได้
โครงการที่ 24 โครงการประชุ มสั มมนาผู้ ทรงคุ ณ ค่ า ทางการศึ กษาของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพังงา
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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ส่วนที่ 3
แผนภูมิประเด็นกลยุทธ์ บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
และปฏิทินปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
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งบหน้าโครงการประจาปีงบประมาณ 2565
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ลาดับ

โครงการ

กลุ่ม/หน่วย

กรอบวงเงิน
ทั้งหมด

กรอบวงเงิน
สพป.พังงา

รายจ่ายประจา
1

ค่าสาธารณูปโภค

บส. (วิไลลักษณ์)

650,000

650,000

2

ค่าวัสดุสานักงาน

บส. (วิรัญญา)

200,000

200,000

3

ค่าวัสดุนามั
้ นเชื้อเพลิง

บส. (วิรัญญา)

120,000

120,000

4

ค่าถ่ายเอกสาร

บส. (วิรัญญา)

80,000

80,000

5

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

บส. (วิไลลักษณ์)

200,000

200,000

6
7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

บส. (วิไลลักษณ์)
บส. (วิไลลักษณ์/
วรรณลยา)

400,000
1,309,680

400,000
1,309,680

8

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

อก. (วราภรณ์)

50,000

50,000

9

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

บส. (มนต์นภา)

200,000

200,000

10

สารองจ่ายกรณีจาเป็นหรือปฏิบตั ิตามนโยบาย

บส. (วิไลลักษณ์)

290,320

290,320

3,500,000

3,500,000

รวมค่าใช้จ่ายประจา
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
2
3
4
5
6

สจ. (ศิริลักษณ์)

โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา
สจ. (ศิริลักษณ์)
พระราชทาน
โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีเกี่ยวกับชาติ
อก. (สุรีรัตน์)
ศาสนา พระมหากษัตริย์
สจ. (ภัคจิรา)
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
โครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นต. (สมพร)
การจัดการศึกษา
โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษา
นต. (นิคม)
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส

277,140

-

76,380

-

-

-

120,000

120,000

67,770

67,770
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ลาดับ

โครงการ

กลุ่ม/หน่วย

กรอบวงเงิน
ทั้งหมด

กรอบวงเงิน
สพป.พังงา

7

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาประจาปี 2565
โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรวม
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง (นักเรียน
พิการทางการศึกษา) รูปแบบวิถีใหม่
โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา
โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียน

นต. (ณธาอร)

70,000

70,000

นต. (ณัฐวรา)

57,480

57,480

นต. (นิคม)

12,520

12,520

สจ. (อุษา)

72,600

72,600

สจ. (ศิริลักษณ์)

37,360

37,360

สจ. (ภัคจิรา)

80,280

48,000

นต. (ณธาอร)

20,000

20,000

-

-

-

-

8

9

10
11
12

13

14
15

16

17

18

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.

สจ. (พรหมเทพ)
นต. (สมพร)

อก. (วราภรณ์)

215,250

215,250

บค. (ขวัญตา)

80,000

80,000

นต. (สมพร)

160,000

160,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 57
กรอบวงเงิน
ทั้งหมด

กรอบวงเงิน
สพป.พังงา

ตสน. (สุวรรณา)

28,520

28,520

นต. (สมพร)

50,000

50,000

พค. (ชนัญชิดา)

268,580

268,580

นผ. (วราภรณ์)

99,200

99,200

DLICT (สมพร)

42,720

42,720

พค. (ชนัญชิดา)

50,000

50,000

สจ. (ภัคจิรา)

17,100

-

ลาดับ

โครงการ

กลุ่ม/หน่วย

19

โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการใช้
สื่อเทคโนโลยี (Digital Technology)
และการศึกษาทางไกล (Distance Learning
Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office
โครงการการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณค่าทาง
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา

20

21

22

23
24

25

รวมค่าใช้จ่ายงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,902,900

1,500,000

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (งบประจา+งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

5,402,900

5,000,000
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ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ที่

ระยะเวลา

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส ที่ 2
ไตรมาส ที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ชื่อโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ
และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
1 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
2 โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน
3 โครงการส่งเสริมความจงรักภักดี
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
5 โครงการการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส
7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน
11 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
และโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
12 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพืน้ ที่
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ที่

ระยะเวลา

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส ที่ 2
ไตรมาส ที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ชื่อโครงการ
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ประจาปี 2565
13 โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียน
รวม สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
(นักเรียนพิการทางการศึกษา)
รูปแบบวิถีใหม่
14 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15 โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
16 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
และบุคลากรทางการศึกษา
17 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน
18 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ศปอ.
19 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้
คาปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ
และการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนใน
สังกัด
20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital
Technology) และการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning
Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 60
ที่
21

22

23
24

25

ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office
โครงการการประชุมสัมมนา
ผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว
ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส ที่ 2

ไตรมาส ที่ 3

ไตรมาสที่ 4
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดี
ในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
1. ชื่อโครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
2. แผนงาน 3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดี
ในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
7. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ก าหนดด าเนิ น งานโครงการลู ก เสื อ จิ ต อาสาพระราชทาน
เพื่อส่ งเสริมให้ลู ก เสื อและบุ คลากรทางการลู ก เสื อ น้อมนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้ าง
จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบาเพ็ญประโยขน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวาย
ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมทากิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญ ประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคา
ปฏิญาณของลูกเสือ โดยจะดาเนินการฝึกอบรมวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด
และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การถวายความจงรั ก ภั ก ดี แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ประมุ ข ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ และน้อมนาโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมื อง
ที่เข้มแข็งและบ าเพ็ ญประโยชน์ ต่ อชุมชนอย่างต่ อ เนื่ องและยั่งยืน แก่ลู ก เสื อ และบุ คลากรทางการลู ก เสื อ
ให้มีจิตสาธารณะตามกฎและคาปฏิญาณของลูกเสือ สานักงานลูกเสือจังหวัดพังงา จึง จัดทาโครงการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทานขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสา
ในสถานศึกษาได้
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3. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนาหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัด
กิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด จานวน 20 คน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพังงา จานวน 61 แห่งๆ ละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 122 คน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
3. บุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิต อาสา
พระราชทาน สามารถฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างให้ลูก เสือมีจิตสานึกที่ดี และมีจิตสาธารณะตามกฎ
และคาปฏิญาณของลู ก เสื อ ร่วมทากิจกรรมจิต อาสาบาเพ็ญประโยชน์ต่ อชุมชนอย่า งต่ อ เนื่ องและยั่ ง ยื น
และสามารถจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณวุฒิ
ทางการลูกเสือตามเกณฑ์ที่กาหนด เข้าร่วมเป็น
วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประจาจังหวัดพังงา
2. พิธีเปิดฝึกอบรมวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดับจังหวัด
- พิธีเปิด
- ประชุมคณะวิทยากร
3. ฝึกอบรมวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดับจังหวัด
- ฝึกอบรมออนไลน์
- ประชุมสรุปการฝึกอบรม
4. ดาเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิต
อาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จานวน
61 แห่ง รวม 122 คน รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

ระยะเวลา
สิงหาคม-กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ

กันยายน 2564

นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ

กันยายน 2564

นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
5. กากับ ติดตามการฝึกอบรมและการจัดตั้งหน่วย
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

11. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ จานวน 200,000 บาท
และจากเงินนอกงบประมาณสานักงานลูกเสือจังหวัด จานวน 77,140 บาท
11.1 รวมทั้งหมด 277,140 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิดฝึกอบรม/
ประชุมวิทยากรแกนนาลูกเสือจิต
อาสาฯ ระดับจังหวัด
กิ จ กรรมที่ 2 ด าเนิ น การฝึ ก อบรม
วิ ท ยากรแกนน าลู ก เสื อ จิ ต อาสาฯ
ระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจิตอาสาฯ ระดับสถานศึกษา
รุ่นที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คนx 2 มื้อ x 35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(40 คนx 1 มื้อ x 120 บาท)
- ค่าที่พักคณะกรรมการก่อนประชุม
(1 ห้องx1 คืนx 900 บาท)
- ค่าที่พักคณะกรรมการก่อน
การอบรม
(10ห้องx1คืนx900บาท)

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
-

-

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
-

-

-

-

-

2,800

-

-

-

4,800

-

-

-

900

-

-

-

9,000

-

-

-

277,140
17,500
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กิจกรรม
จัดอบรม
-ค่าที่พักคณะกรรมการในการอบรม
(10ห้องx2คืนx900บาท)
-ค่าที่พักคณะกรรมการหลัง
การอบรม
(1 ห้องx1 คืนx900บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ/ผู้เข้าอบรม
(80 คนx6 มื้อx35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(80 คนx3 มื้อx120 บาท)
รุ่นที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คนx 2 มื้อ x 35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(40 คนx 1 มื้อ x 120 บาท)
- ค่าที่พักคณะกรรมการก่อนประชุม
(1 ห้องx1 คืนx 900 บาท)
- ค่าที่พักคณะกรรมการก่อน
การอบรม
(10ห้องx1คืนx900บาท)
จัดอบรม
-ค่าที่พักคณะกรรมการในการอบรม
(10ห้องx2คืนx900บาท)
-ค่าที่พักคณะกรรมการหลังการอบรม
(1ห้องx1คืนx900บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ/ผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
64,500
18,000
900

-

-

-

16,800

-

-

-

28,800

-

-

-

2,800

-

-

-

4,800

-

-

-

900

-

-

-

9,000

-

-

-

18,000

-

-

-

900

-

-

-

16,800

-

-

-

17,500

64,500
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กิจกรรม
(80 คนx6 มื้อx35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(80 คนx3 มื้อx120 บาท)
รุ่นที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คนx 2 มื้อ x 35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(40 คนx 1 มื้อ x 120 บาท)
- ค่าที่พักคณะกรรมการก่อนประชุม
(1ห้องx1 คืนx 900 บาท)
- ค่าที่พักคณะกรรมการก่อน
การอบรม
(10ห้องx1คืนx900บาท)
จัดอบรม
-ค่าที่พักคณะกรรมการในการอบรม
(10ห้องx2คืนx900บาท)
-ค่าที่พักคณะกรรมการหลังการอบรม
(1ห้องx1คืนx900บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ/ผู้เข้าอบรม
(82 คนx6 มื้อx35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(82 คนx3 มื้อx120 บาท)
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ามัน
ชองคณะกรรมการรุ่นที่ 1-3
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

28,800

-

-

-

2,800

-

-

-

4,800

-

-

-

900

-

-

-

9,000

-

-

-

18,000

-

-

-

900

-

-

-

17,220

-

-

-

29,520

-

-

-

20,000

-

-

-

10,000

-

-

-

277,140

-

-

-

17,500

95,640

277,140
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12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ร้อยละ 90
2. พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือ
และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 90
3. ลูกเสือน้อมนาหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90

วิธีการวัด
ประเมิน

เครื่องมือ
แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิต อาสา
พระราชทาน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาสามารถให้การฝึกอบรมลูกเสือและจัดตั้งหน่วยลู กเสือ
จิตอาสาของสถานศึกษาได้
3. บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ น้อมนาหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสพระราชทาน
ไปจั ด กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ใ นสถานศึ ก ษาและชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และยั่ ง ยื น มี ค วามเสี ย สละ
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและยึดมั่นในการทาความดี
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1. ชื่อโครงการ สัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
2. แผนงาน 3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดี
ในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
7. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดาเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริม
ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกกเสือ น้อมนาโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสานึกความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งและบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้ดาเนินการจัดอบรมวิทยากร
แกนน าลู กเสื อ จิ ต อาสาพระราชทาน ระดับจังหวั ด จานวน 20 คน และขยายผลโครงการสู่ ส ถานศึ ก ษา
ในจังหวัด ๆ ละ 60 โรง ทั่วประเทศ
สานักงานลูกเสือจังหวัดพังงา ได้จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา
ให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ซึ่ ง มี ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น จ านวน
61 โรงๆ ละ 2 คน รวมจานวน 122 คน โดยได้ดาเนินการจัดอบรมไปแล้วจานวน 3 รุ่น ณ ศูนย์พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรีย นบ้ านปริงวันครู 2500) ซึ่งได้ดาเนินการอบรมมาช่วงระยะหนึ่ง แล้ ว
ส านั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด พั ง งา ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ซึ่ ง จะมี
ความส าคัญต่อ การบ่ ม เพาะลู ก เสื อ จิ ต อาสาพระราชทานในสถานศึ ก ษาให้ เป็น บุค คลที่มี คุณ ภาพสู่ สั ง คม
จึงกาหนดจัดโครงการสั มมนาผู้ บั งคับ บั ญชาลู กเสื อ จิต อาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการพัฒ นาส่ ง เสริ ม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ นงานรวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยลู ก เสื อ จิ ต อาสาพระราชทาน
ในสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล น าไปสู่ ก ารยกระดั บ
ความสามารถและคุณภาพของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาต่อไป
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานโครงการลู ก เสื อ จิ ต อาสาพระราชทานในสถานศึ ก ษา
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการ
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานร่วมกัน
2. เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสร้างเครือข่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
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9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด จานวน 20 คน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ทุกสังกัด จานวน 122 คน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้รับความรู้
ความเข้าใจในหลักและวิ ธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อนาไปพัฒนาและสร้างเครือข่าย
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฯ
แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
เข้าร่วมการสัมมนา
ดาเนินการสัมมนา
สรุป/ประเมินผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
มกราคม – กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริลักษณ์
พูลศิริ

11. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณจากสานักงานลูกเสือจังหวัด
11.1 รวมทั้งหมด 76,380 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คนx 2 มื้อx 35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(40 คนx 1 มื้อx 120 บาท)
กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนา
- ค่าที่พักวิทยากรก่อนการสัมมนา
(10 ห้อง x 1 คืน x 1,200)

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
7,600
-

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
-

2,800

-

-

-

4,800

-

-

-

-

68,780
12,000
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กิจกรรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(162 คนx 2 มื้อx 35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(162 คนx 1 มื้อx 120 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
-

76,380

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
11,340

-

-

-

19,440

-

-

-

-

-

7,600

25,000
1,000
68,780

12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ
ของโครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานมากขึ้นร้อยละ 90
2. พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
เครือข่ายลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนร้อยละ 90

วิธีการวัด
ประเมิน

เครื่องมือ
แบบประเมิน

สอบถาม

แบบสอบถาม

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่เข้าร่วมสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมากขึ้น
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้รั บการพัฒ นา และสานักงานลูกเสือจังหวัด พัง งา
มีเครือข่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่เข้มแข็งและยั่งยืน
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมความจงรักภักดีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. แผนงาน 3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดี
ในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
7. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันธารงรักษาให้คงอยู่
ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่จะต้องกระตุ้ นเตือนให้
นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติ
ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้ยึดหลักคาสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน เยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้
ตระหนักและมีจิตสานึก ในความเป็นไทยในกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจ
ผ่านทางผลงาน นิทรรศการในความเป็นไทย การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความจงรักภักดี
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้โรงเรียนได้ปลูกฝังอุปนิสัยให้นักเรียนมีมีจิตสานึกในความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน เยาวชน
ในโรงเรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนเห็นความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จานวน 135 โรงเรียน
2. นักเรียนในสังกัดทุกคน
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เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
3. โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม มีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. นักเรียนมีจิตสานึก มีความจงรักภักดี และภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 น้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
น้อมราลึกฯ โดยให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ วันต้นไม้ประจาปีของชาติ
พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
โดยให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 น้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
น้อมราลึกฯ โดยให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมนา
นักเรียนเข้าวัด ทาบุญ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศา
สนพิธี ณ วัดใกล้เคียงโรงเรียน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.2 โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม
5.2 โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม
6.2 โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 7 พิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลง
ชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
7.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
หน้าเสาธงของโรงเรียน
7.2 โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 8 สรุป/รายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์

กันยายน 2565

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์
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11. งบประมาณ 11.1 รวมทั้งหมด - บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 น้อมราลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564
กิจกรรมที่ 2 วันต้นไม้ประจาปี
ของชาติ พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 3 น้อมราลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
กิจกรรมที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
กิจกรรมที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมที่ 7 พิธีเคารพธงชาติไทย
และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทย

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
-

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 8 สรุป/รายงานผล

-

-

-

-

-

รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

-

-

-

-

-
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12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของโรงเรียนในสังกัด
มีกิจกรรมปลูกฝังการมีจิตสานึกใน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่
จังหวัดและหน่วยงานจัดขึ้น
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

วิธีการวัด
สารวจ

เครื่องมือ
แบบรายงานการจัดกิจกรรม

สารวจ

แบบรายงานการจัดกิจกรรม

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรีย นในสั ง กัด มี โครงการ/กิ จกรรม ที่ส่ งเสริม ความจงรัก ภั กดี ต่อสถาบั นชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสานึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับการปลูกฝังจิตสานึก
และมุ่งมั่นในการธารงรักษาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
2. แผนงาน 3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัคจิรา รักชีพ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดี
ในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
7. หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบั น
ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของโรงเรียน
และปัญหาความเหลื่อมล้าของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ มีวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน
วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
วาระที่ 3 Big Data
วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสาคัญของวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงจัดทาโครงการ
ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของความปลอดภั ย
ในโรงเรียน และส่งเสริมให้โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึง การสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การล่วงละเมิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยพิบัติ เป็นต้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยในโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ เรียน ให้ผู้เรียนมีปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
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9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 135 โรงเรียน
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
3. โรงเรี ยนมี รู ปแบบ วิ ธี การ หรื อกระบวนการในการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยน เพื่ อให้ ผู้ เรี ยน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึง
การสร้ างทั กษะให้ ผู้ เรี ยนมี ความสามารถในการดู แลตนเองจากภั ยอั นตรายต่ าง ๆ ท่ ามกลางสภาพแวดล้ อม
ทางสังคม เช่น ภัยจากยาเสพติด การล่วงละเมิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยพิบัติ เป็นต้น
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงดาเนินการด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียน ประกอบด้วย
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ยาเสพติดให้แก่ผู้เรียน
- กิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทั้งทางกาย
และวาจาให้แก่ผู้เรียน
- กิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการ
ป้องกันตนเองจากภัยทางไซเบอร์ให้แก่ผู้เรียน
- แผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุจากภัยต่าง ๆ และ
โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และซักซ้อม
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตามแผนอย่าง
สม่าเสมอ
2. โรงเรียนดาเนินการดังนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
2.2 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ความปลอดภัยในโรงเรียน
2.3 ดาเนินการกิจกรรมตามแผนที่กาหนด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม 2564

นางสาวภัคจิรา รักชีพ

มกราคม - มิถุนายน 2564

นางสาวภัคจิรา รักชีพ

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564

นางสาวภัคจิรา รักชีพ

กันยายน 2565

นางสาวภัคจิรา รักชีพ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.4 สรุปรายงานผลการดาเนินงานและรายงานผล
มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รวบรวมสรุปผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

11. งบประมาณ 11.1 รวมทั้งหมด - บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภัยใน
โรงเรียน
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
-

-

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
-

-

-

12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้าร่วม
สารวจ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุมคามแบบ
ใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียน ครูและ สารวจ
บุคลากรในโรงเรียน มีความปลอดภัย
ทางด้านร่างกายและจิตใจ

วิธีการวัด

เครื่องมือ
แบบรายงาน

แบบรายงาน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงมีทักษะ ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ภัยจากยาเสพติด การล่วงละเมิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยพิบัติ เป็นต้น
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
1. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร ชัยบัว
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการศึกษาของโลกได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย หลายอย่าง
ทั้ ง ทางด้ า นหลั ก สู ต ร เทคโนโลยี สื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนต่ า ง ๆ ทั ก ษะของผู้ เ รี ย นที่ แ ตกต่ า งกั น
ก็มีมากมายเพิ่มขึ้น แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ มีเพิ่มขึ้นมากมาย ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก
และจัดกระบวนการเรียนรู้ และเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ไปพร้อมกับผู้เรียน การบริหารที่ทันยุคทันสมัย นาเทคโนโลยี
มาปรับใช้เพื่อลดระยะเวลาการทางาน ตลอดจนทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู
และผู้เกี่ยวข้องบางคน ยังไม่ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นการนิเทศภายในของโรงเรียน
พบว่า ยังไม่ได้ผลที่น่าพึงพอใจ ปัญหาดั งกล่างข้างต้นสามารถแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศ ซึ่งมี
หน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ และ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก
การนิ เทศจึงเป็ น กระบวนการทางานร่ว มกันระหว่างผุ้ ให้การนิ เทศและผู้ รับการนิ เทศ สนับสนุน
ส่งเสริม ช่วยเหล่อและให้บริการมากกว่าการบังคับ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา
และการจัดกระบวนวการเรียนรู้ของครูให้ส่งผลไปถึงประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน กระบวนการนิเทศที่
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศให้ได้ผลดีที่สุด โดยเน้นการพัฒนาครูให้มี
ความรู้เข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผล หลักสูตรโรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่กาหนด จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ทาให้ การนิเทศมีความสาคัญมากใน
ปัจจุบัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเสริมสร้างภารกิจการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศึกษานิเทศก์ ในการดาเนินกิจกรรมโครงการจะช่วย ส่งเสริม
สนั บ สนุ น การทางานให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพถึงระดับที่พึงพอใจ
รวมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว จะได้บริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ และสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน
4. เพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2564 จานวน 135
โรงเรียน
2. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาเภอ 8 อาเภอ
3. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร ในสังกัดทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
4. โรงเรีย นทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง การพัฒ นาและการใช้หลั กสู ตร
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใช้สื่อ DLIT เพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง และการนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร
โรงเรีย น การจัดการเรีย นรวม และการดาเนินงานตามนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
5. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. ครู และบุคลากร ในโรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร
10. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศ
ติดตามฯ จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเสนอแผน ขอความเห็นชอบจากคณะ
กตปน.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมเสนอแผนการนิเทศฯ ต่อคณะ กตปน.

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
นายสมพร ชัยบัว

ไตรมาสที่ 2

นายสมพร ชัยบัว
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง)
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่
2/2564 (2 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ตามความต้องการรายโรงเรียน/
ตามกลุ่มสาระ/โครงการ/นโยบาย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจความต้องการ ได้รับการนิเทศ/พัฒนา
2. แบ่งกลุ่มความต้องการโดยหาค่าความถี่
3. ดาเนินการนิเทศ/พัฒนา/สรุปผล
กิจกรรมที่ 5 ประกวด โรงเรียนส่งเสริมการนิเทศภายใน
โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ประกวดการนิเทศภายในโรงเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดการนิเทศภายในโรงเรียน
3. ประกวดการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 6 สรุปผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลการนิเทศทุกอาเภอจากศึกษานิเทศก์
ที่รับผิดชอบประจาอาเภอ
2. ตั้งคณะทางานสรุปผลการนิเทศ สรุปการดาเนินงานนิเทศ
ในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา
3. จัดทารูปเล่มรายงานผลการนิเทศฯ

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1-4

ผู้รับผิดชอบ
นายสมพร ชัยบัว

ไตรมาสที่ 2-4

นายสมพร ชัยบัว

ไตรมาสที่ 2-4

นายสมพร ชัยบัว

ไตรมาสที่ 4

นายสมพร ชัยบัว
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 120,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเสนอแผน
ขอความเห็นชอบจากคณะ กตปน.
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามฯ
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
(6 คน x 40 ครั้ง x 80บาท)
2. ค่าพาหนะในการเดินทางตามการ
เบิกจ่ายจริง
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ตามความ
ต้องการรายโรงเรียน/ตามกลุ่มสาระ/
โครงการ/นโยบาย
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
(5 คน x 15 ครั้ง x 80บาท)
2. ค่าพาหนะในการเดินทางตามการ
เบิกจ่ายจริง

ระยะเวลาการเบิกจ่าย

รวม
งบประมาณ
-

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4
-

-

-

-

1,050

-

1,050

-

-

1,800

-

1,800

-

-

670
89,200

-

670

-

-

19,200

-

9,600

9,600

-

70,000

-

35,000

35,000

-

3,520

18,000

6,000

-

-

3,000

3,000

12,000

-

-

6,000

6,000
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กิจกรรม

กิจกรรมที่ 5 ประกวด โรงเรียนส่งเสริม
การนิเทศภายในโรงเรียน
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(6 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(6 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 6 สรุปผล
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(6 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(6 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวม

ระยะเวลาการเบิกจ่าย

รวม
งบประมาณ

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

6,140

420

-

-

-

420

720

-

-

-

720

5,000
3,140

-

-

-

5,000

420

-

-

-

420

720

-

-

-

720

2,000

-

-

-

2,000

120,000

-

48,120

53,600

18,280

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. การวัดและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม - นิเทศ กากับ ติดตาม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
- สารวจความพึงพอใจของผู้รับการ
นิเทศ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
ของนักเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น

- สารวจผลการเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- เครื่องมือ
นิเทศ ติดตาม
- แบบสารวจ
ความพึงพอใจ
- ผลการเรียน
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
การจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบได้รับการ
นิเทศ ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นของการนิเทศ และสามารถดาเนิน
การบูรณาการศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ข้อมูลการดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดาเนิน งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 84
1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิคม ปานรักษ์
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. หลักการและเหตุผล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ก าหนดนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ
ในนโยบายด้านการศึกษาที่รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น ประมุ ข และพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารงานวิช าการโรงเรียนประถมศึก ษาขนาดเล็ กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ นับเป็น
การบริหารที่มี ความ แตกต่างจากโรงเรี ย นขนาดกลางและโรงเรีย นขนาดใหญ่ โดยที่โรงเรี ยนขนาดเล็ ก
และโรงเรียนขยายโอกาสฯยังขาดศักยภาพ ทั้งด้านครู วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งมีความแตกต่าง
กันทั้งในคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งเกิดจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถนานโยบายการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปปฏิบัติได้ครบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
และมี โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด จ านวน 74 โรงเรี ย น โรงเรี ย นขยายโอกาสฯ จ านวน 34 โรงเรี ย น
ได้ดาเนินการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายในการดาเนินการ ในด้าน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การอ่านออกเขี ย นได้ คิดเลขเป็ น มีทักษะชี วิต และมีทัก ษะอาชี พ จึงเห็น ความส าคั ญ ที่ พัฒ นาโรงเรี ย น
ขนาดเล็กในสังกัดทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นระดับเขตพื้นที่ได้
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และโรงเรี ย นขยายโอกาสฯ ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงา จานวน 74 โรงเรียนและ 34 โรงเรียน ตามลาดับ
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
2. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
3. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน
4. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
3. จัดทาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขยายโอกาสฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2564

นายนิคม ปานรักษ์

ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564

นายนิคม ปานรักษ์

ธันวาคม 2564

นายนิคม ปานรักษ์

นายนิคม ปานรักษ์
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กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยาย
โอกาสฯเพื่อรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
มกราคม 2565
1.ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
แก่ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขยายโอกาสฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนทั้งระบบ
2.ดาเนินการพัฒนาคุณภาพตามกิจกรรมที่กาหนด มกราคม 2564-กรกฎาคม 2565
กิจกรรมที่ 4 นิเทศกากับติดตามการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กรกฎาคม 2565
1.นิเทศกากับติดตามการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กรกฎาคม 2565
2.รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ
กิจกรรรมที่ 5 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขยายโอกาสฯที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยาย
สิงหาคม 2565
โอกาสฯที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สิงหาคม 2565
2.ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ให้รางวัล
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลและจัดทา รายงานผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สิงหาคม 2565
1. สรุปและรายงานผล

นายนิคม ปานรักษ์

นายนิคม ปานรักษ์

นายนิคม ปานรักษ์
นายนิคม ปานรักษ์

นายนิคม ปานรักษ์
นายนิคม ปานรักษ์

นายนิคม ปานรักษ์
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 67,770 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทาข้อมูล
พื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
จานวน 3 ครั้ง
มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35บาทx6มื้อx28คน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(120บาทx3มื้อx28คน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขยายโอกาสฯ จานวน 3
ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35บาทx6มื้อx28คน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(120บาทx3มื้อx28คน)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้างความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อม
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ขยายโอกาสฯเพื่อรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีค่าใช้จ่ายดังนี้

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

15,960

5,880

-

-

-

10,080

-

-

-

5,880

-

-

-

10,080

-

-

-

15,960

5,320
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กิจกรรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35บาทx2มื้อx28คน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(120บาทx1มื้อx28คน)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศกากับติดตาม
การการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรรมที่ 5 ประชุมคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยาย
โอกาสฯที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35บาทx2มื้อx28คน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(120บาทx1มื้อx28คน)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลและจัดทา
รายงานผล มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35บาทx2มื้อx28คน)
- ค่าอาหารกลางวัน
(120บาทx1มื้อx28คน)
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
-

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
1,960
-

-

3,360

-

-

-

-

1,890

-

-

-

1,960

-

-

-

3,360

-

-

-

16,000

-

-

-

-

1,960

-

-

-

3,360

31,920

5,320

23,210

2,000
7,320

1,890

21,320

7,320

67,770
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12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก - สอบถาม
และโรงเรียนขยายโอกาสฯได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
- สารวจ
และโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นต้นแบบ
ให้แก่โรงเรียนอื่นระดับเขตพื้นที่ได้
3. ร้อยละ 20 ของโรงเรียนที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม

- แบบรายงาน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีวิธีการและรูปแบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ
2. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็น
ต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นระดับเขตพื้นที่ได้
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณธาอร ทองปรีชา
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู
และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูป ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรี ย น
โดยประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษา
ของแต่ละระดับและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับ ปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึ กษาพิ เศษ ประกาศ
ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสาหรับ โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้ โรงเรียนสามารถออกแบบระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ส่วนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเป็นการยืนยันระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ที่ได้มาจากการประกันคุณภาพภายใน
ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกจะต้องสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ด้วย โดยการ
จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย น ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4) ประเมิน ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 5) ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒ นา
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ 6) จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ที่สะท้อนถึง
คุณภาพได้อย่างแท้จริง และกาหนดเกณฑ์และรายการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) อันเป็น
การประเมิน โดยใช้ข้อมูล เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ลดภาระการจัดทาเอกสารที่ใช้ใ นการประเมิน
ยึ ด หลั ก การตั ด สิ น ระดั บ คุ ณ ภาพตามหลั ก การตั ด สิ น โดยอาศั ย ความเชี่ ย วชาญ ( Expert Judgment)
ของผู้ ป ระเมิน และใช้การตรวจทานผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการประเมิน ในระดั บ เดีย วกัน ( Peer
Review) ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนและของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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จากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงา รอบ 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดเอกสารหลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็น ดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษา ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 2) การดาเนินงานโครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียน 3) การจัดทา
แผนปฏิบั ติการประจาปี ขาดความสอดคล้ องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียน หรือแผนงาน
โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ไม่มีการปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ 4) การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและ
ระดับโรงเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม 5) โรงเรียนไม่มีการติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา 6) โรงเรียนมี การประเมิน คุณ ภาพภายใน แต่ไม่ครอบคลุ มมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนทุกระดับการศึกษา มาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือ
ที่ไม่หลากหลายและไม่เหมาะสม และ 7) การจัดทารายงานการประเมิน คุณภาพภายในของโรงเรีย นไม่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษาที่ไม่ครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็น
การส่ งเสริมสนั บ สนุ น การพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี ความเข้มแข็ ง ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สามารถดาเนินการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นตามมาตรฐาน
การศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จานวน 135 คน และคณะทางาน จานวน 10 คน รวม 145 คน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
2. รายงานประจาปีข องโรงเรีย น (SAR) ตามมาตรฐานการศึก ษาและกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกโรงเรียน
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10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม ชี้ แ จงผู้ บ ริ ห าร
แ ล ะ ค รู เ พื่ อ รั บ ท ร า บ แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรั บ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ชี้แจงผู้บริหาร และครูเพื่อรับทราบแนว
ทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานและเตรียมความพร้อม
รับประเมินคุณภาพภายนอกผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพโรงเรียนละ 1 คน จานวน
135 โรงเรียน วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน จานวน
1 วัน

ระยะเวลา
มิถุนายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางณธาอร ทองปรีชา

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 70,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม ชี้ แ จงผู้ บ ริ ห าร
70,000
และครู เ พื่ อ รั บ ทราบแนวทางการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานและเตรี ย มความ
พร้ อ มรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
14,500
14,500
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรม

(2 มื้อ × 50 บาท × 145 คน)
2. ค่าอาหารกลางวัน

36,250

-

-

36,250
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(1 มื้อ × 250 บาท × 145 คน)
3. ค่าที่พักวิทยากร
(1 ห้อง × 1,200 บาท × 2 คืน)
4. ค่าพาหนะวิทยากร
5. ค่าตอบแทนวิทยากร
(8 ชั่วโมง × 1,200 บาท)
6. ค่าถ่ายเอกสาร
(283 ชุด × 15 บาท)
รวม
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

2,400

-

-

2,400

-

3,005
9,600

-

-

3,005
9,600

-

4,245

-

-

4,245

-

70,000

-

-

70,000

-

12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. ร้อยละ 80 ของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สอบถาม
มีความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภ า ย ใน โ ร ง เ รี ย น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
และกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561
2. โรงเรียนทุกโรงมี รายงานประจาปีของโรงเรียน การตรวจผลงาน
(SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาและกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

แบบประเมินผลงาน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. โรงเรียนมีรายงานประจาปีของโรงเรียน (SAR) ที่มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐวรา วัฒนะ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
ด้านความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนด้านทักษะ
ตามสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านเจตคติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นตามสภาพการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมหรื อ ชุ ม ชน ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2560 ส านั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่ มสาระการเรีย นรู้วิ ทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกาหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึง ระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จใน
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก ตนเอง มี ชี วิ ต อยู่ ในโรงเรี ย น ชุ ม ชน สั ง คม และโลกอย่ า งมี ค วามสุ ข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษาจัดทาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน และจาเป็นต้อง
มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยการทางานอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงกาหนดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรีย นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงและตรวจหลั กสู ต ร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมและเป็นแนวทางใน
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การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดพร้อมทั้งเน้นให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้รับการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จานวน 135 แห่ง
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและสร้างความ ตุลาคม 2564 –
นางสาวณัฐวรา
เข้าใจในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
กันยายน 2565
วัฒนะ
- กิจกรรม หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
- กิจกรรมการวัดและประเมินผล
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจออนไลน์
กิจกรรมที่ 2 อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรม ตุลาคม 2564 –
นางสาวณัฐวรา
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
กันยายน 2565
วัฒนะ
- กิจกรรมการอบรมออนไลน์
- กิจกรรมการอบรมออนไซต์
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนประเมินการใช้หลักสูตร
ตุลาคม 2564 –
นางสาวณัฐวรา
กันยายน 2565
วัฒนะ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 นิิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
- กิจกรรมการนิเทศออนไลน์
- กิจกรรมการนิเทศออนไซต์
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการประเมินหลักสูตรและรายงานผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฐวรา
วัฒนะ

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

นางสาวณัฐวรา
วัฒนะ

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 57,480 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจานวนตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อ
1,330
วางแผนและสร้างความเข้าใจในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
490
490
(7คนx35บาทx2มื้อ)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
840
840
(7คนx120บาทx1 มื้อ)
กิจกรรมที่ 2 อบรม สร้างความรู้ความ
33,910
เข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
- การอบรมระบบออนไลน์ จานวน 7 คน
1 วัน
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
490
490
(7คนx35บาทx1วันx2มื้อ)
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
840
840
(7คนx120บาทx1 มื้อ)
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
3,600
3,600
(600บาทx2คนx3 ชม.)
2.4 ค่าเอกสาร
420
420
-

ไตรมาสที่
4

-

-
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กิจกรรม
- การอบรมระบบออนไซต์ จานวน 2 ครั้ง
จานวน 140 คน 1 วัน
2.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(140คนx35บาทx1วันx2มื้อ)
2.6 ค่าอาหารกลางวัน
(140คนx120บาทx1 มื้อ)
2.7 ค่าเอกสาร
กิจกรรมที่ 3 สถานศึกษาประเมินการใช้
หลักสูตร
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม
ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
- การนิเทศออนไลน์
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7คนx35บาทx1วันx2มื้อ)
4.2 ค่าอาหารกลางวัน
(7คนx120บาทx1มื้อ)
- การนิเทศออนไซต์
จานวน 8 คน 15 วัน
4.1 ค่าพาหนะ (500บาทx15วัน)
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (8คนx80บาทx15วัน)
4.3 ค่าเอกสาร
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรและรายงานผลการดาเนินงาน
5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7คนx35บาทx2มื้อx1วัน)
5.2 ค่าอาหารกลางวัน
(7คนx120บาทx1 มื้อ)
5.3 ค่าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
(10 เล่ม x 60 บาท)
รวม

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3

ไตรมาสที่
4

9,800

-

-

9,800

-

16,800

-

-

16,800

-

1,960
-

-

-

1,960
-

-

490

-

-

490

-

840

-

-

840

-

7,500
9,600
1,880
1,930

-

-

-

7,500
9,600
1,880

490

-

-

-

490

840

-

-

-

840

600

-

-

-

600

57,480

-

6,680

29,890

20,910

20,310
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หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. ร้อยละ 100 สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต - แบบประเมิน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ประเมิน
และปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี - แบบประเมิน
สมรรถนะ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

เครื่องมือ
- นิเทศ
- ประเมิน

- นิเทศ
- ประเมิน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิคม ปานรักษ์
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
7. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา
มีการแจ้งยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) เป็นจานวนมาก
เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัด ทา
เอกสารหลักฐานทางการศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดทาโครงการขึ้น เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลกรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัดในการจัดทา
หลักฐานทางการศึกษาและสามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป ประกอบกับครูผู้สอนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิ ธีการสอนเพื่อพัฒ นาสมรรถนะการอ่านขั้น สู ง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการทาข้อสอบ PISA และข้อสอบ O-NET
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการทาข้อสอบ PISA และข้อสอบ O-NET
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน จานวน 135 โรงเรียน
2. อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒ นาสมรรถนะการอ่านขั้นสู งของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการทาข้อสอบPISAและข้อสอบO-NETให้กับครูโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัด จานวน 34 โรงเรียน
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เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
3. บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทา
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการทา
ข้อสอบ PISA และข้อสอบ O-NET
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและ
วัดผลของโรงเรียน จานวน 135 โรงเรียน
โดยรูปแบบออนไลน์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
ดังนี้
-กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยอาเภอเมืองพังงา
14 โรงเรียน ทับปุด 12 โรงเรียน ตะกั่วทุ่ง
31โรงเรียนกะปง 10 โรงเรียนรวม 67
โรงเรียน
-กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยอาเภอตะกั่วป่า 13
โรงเรียน ท้ายเหมือง 26 โรงเรียน คุระบุรี
16 โรงเรียนเกาะยาว 13 โรงเรียน รวม 68
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูงสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการสอบ O-NET และการสอบ PISA
-อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัดในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยรูปแบบออนไลน์ จานวน 2 วัน

ระยะเวลา
ต.ค.- ธ.ค 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายนิคม ปานรักษ์

ต.ค. 2564 – ก.พ. 2565

นายนิคม ปานรักษ์
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 12,520 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
รวม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
กิจกรรม
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
2,660
แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียน
และวัดผลของโรงเรียน จานวน 135
โรงเรียนโดยรูปแบบออนไลน์ แบ่งเป็น
2 กลุ่มย่อย ดังนี้
-กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยอาเภอเมือง
พังงา 14 โรงเรียน ทับปุด 12 โรงเรียน
ตะกั่วทุ่ง 31โรงเรียนกะปง 10
โรงเรียนรวม 67 โรงเรียน มีค่าใช้จ่าย
ดังนี้
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
490
(35บาทx2มื้อx7คน)
-ค่าอาหารกลางวัน
840
(120บาทx1มื้อx7คน)
-กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยอาเภอตะกั่ว
ป่า 13 โรงเรียน ท้ายเหมือง 26
โรงเรียน คุระบุรี 16 โรงเรียนเกาะยาว
13 โรงเรียน รวม 68 โรงเรียน มี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
490
(35บาทx2มื้อx7คน)
-ค่าอาหารกลางวัน
840
(120บาทx1มื้อx7คน)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการสอบ
O-NET และการสอบ PISA
-อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดในการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
รูปแบบออนไลน์ จานวน 2 วัน โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน
คนละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท
(600บาทx2คนx6 ชม.)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35บาทx4มื้อx7คน)
-ค่าอาหารกลางวัน
(120บาทx2มื้อx7คน)
รวม

รวม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
9,860

12,520

7,200

-

-

-

980

-

-

-

1,680

-

-

-

9,860

2,660

-

-

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนโรงเรียน - การประเมิน
- แบบสอบถาม
ในสังกัด ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
ด้วยแบบสอบถาม
หลักฐาน
ทางการศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการจัดทาเอกสารหลักฐานทาง - การประเมิน
- แบบสอบถาม
การศึกษาได้ถูกต้อง
ด้วยแบบสอบถาม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
4. โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มีการพัฒนาคุณภาพการจัดทา
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
5. ครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัด
ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อย่างมีคุณภาพ

วิธีการวัด
- การประเมิน
ด้วยแบบสอบถาม
- การประเมิน
ด้วยแบบสอบถาม
- การประเมิน
- การนิเทศ

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
- รายงานการประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบนิเทศ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) มีการบริหารจัดการทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2) บุ คลากรที่รับ ผิ ดชอบงานทะเบียน วัดผลของโรงเรียนในสั งกัด มีความรู้ ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
3) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
7.2 ระดับโรงเรียน
1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน
2) มีการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามแน ว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3) ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุษา สินจาเริญ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความ
เจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สาคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการ
ประกอบสัมมาชีพ และการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนาไปสู่เสถียรภาพ และความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ ในเวทีโลกท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ได้มุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้อง กับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุ ณ ภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ รักที่ จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกกับการเรียนรู้
มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ จึงได้กาหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะ
ความสามารถคุณลั กษณะจุด เน้ น ตามช่ว งวัย คุณลั กษณะตามหลั กสู ต ร เพื่อส่ งเสริม ให้ เด็ก มีทักษะชี วิ ต
สามารถปรับตัวและมี พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง ในการเผชิญสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต นักเรียนที่เรียนภายใต้
การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว และการศึ ก ษาทางเลื อ ก ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพเด็ก ปลู กฝั งให้เด็กทุกคนมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามหลั กสู ตร จึงได้จัดทาโครงการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจและจัดการศึกษาที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. บ้านเรียนที่ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จานวน 8 ครอบครัว
2. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามระดับชั้นเรียน จานวน 18 คน
3. ครอบครัวที่สนใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว จานวน 4 ครอบครัว
4. ศูนย์การเรียนที่ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 ศูนย์การเรียน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
5. ครอบครัวและศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน สามารถจัด
การศึกษา ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
ขั้นตอนที่ 1 การวัดและประเมินผลการจัด
มีนาคม 2565
นางอุษา สินจาเริญ
การศึกษา
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทาเครื่องมือ
การวัดผล
1.2 ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
มีนาคม – เมษายน 2565 นางอุษา สินจาเริญ
การศึกษาของผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
2.1 ครอบครัวนาเสนอผลการจัดการศึกษา
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา
ระหว่างครอบครัวและคณะกรรมการฯ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัด
เมษายน 2565
นางอุษา สินจาเริญ
การศึกษาใหม่
3.1 คณะกรรมการฯ ดาเนินการออกตรวจเยี่ยม
ให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาแก่ครอบครัวที่ขอ
อนุญาตจัดการศึกษาครอบครัวใหม่ ซึ่งเป็นการขอ
อนุญาตจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565
4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการ
จัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(คู่มือสาหรับครอบครัว)
5.1 คณะกรรมการฯ ทบทวนการจัดทาคู่มือ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเป็นการต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากคู่มือมีความ
ซับซ้อนมาก ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนที่ขอ
อนุญาตจัดการศึกษา
1.1 คณะกรรมการดาเนินการออกตรวจเยี่ยม
ศูนย์การเรียนที่ขออนุญาตจัดการศึกษา เพื่อให้
ปรึกษา เสนอแนะ แก่ผู้จัดการศูนย์การเรียน และ
บุคลากรในศูนย์การเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทาคู่มือ
การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในศูนย์การเรียน
2.1 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนเกี่ยวกับ
การจัดทาคู่มือการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์การเรียน
และดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในศูนย์การเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แผนการจัดการศึกษา
3.1 คณะกรรมการดาเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับผู้จัดการ
ศึกษาของศูนย์การเรียนและคณะกรรมการศูนย์

ระยะเวลา
เมษายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางอุษา สินจาเริญ

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

นางอุษา สินจาเริญ

เมษายน 2565

นางอุษา สินจาเริญ

พฤษภาคม 2565

นางอุษา สินจาเริญ

มิถุนายน 2565

นางอุษา สินจาเริญ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเรียน รวมทั้งพิจารณาคาขออนุญาตจัด
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทา
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา
4.1 คณะกรรมการดาเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทา
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์
พร้อมทาเครื่องมือการวัดผลพร้อมสรุปผลการ
จัดทาเครื่องมือฯ

ระยะเวลา
สิงหาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางอุษา สินจาเริญ

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 72,600 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
54,020
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(Home School)
ขั้นตอนที่ 1 การวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
8,700
แผนการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาพร้อมจัดทาเครื่องมือการวัดผล
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
1,680
1,680
(14 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 120 บาท)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
980
980
(14 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3. ค่าวัสดุ
6,040
6,040
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กิจกรรม
1.2 ดาเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
(14 คน x 6 วัน x 80 บาท)
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1 คัน x 6วัน x 1,000 บาท)
3. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร
(12,000 แผ่น x 0.5 สตางค์)
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษาของผู้เรียน
และผู้จัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
(35 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 120 บาท)
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร
(300 แผ่น x 0.5 สตางค์)
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขอ
อนุญาตจัดการศึกษาใหม่
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
(7 คน x 3 วัน x 80 บาท)
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1 คัน x 3 วัน x 1,000 บาท)
3. ค่าเรือโดยสารประจาทาง
(7 คน x 300 บาท x 2 เที่ยว)
4. ค่ารถรับจ้าง
(7 คน x 150 บาท x 2 เที่ยว)

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
18,720

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

6,720

-

6,720

-

-

6,000

-

6,000

-

-

6,000

-

6,000

-

-

4,200

-

4,200

-

-

2,450

-

2,450

-

-

150

-

150

-

-

6,800

10,980

1,680

-

-

1,680

-

3,000

-

-

3,000

-

4,200

-

-

4,200

-

2,100

-

-

2,100

-
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กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2565
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
(14 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 120บาท)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(14 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร
(7,000 แผ่น x 0.5 สตางค์)
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาคู่มือการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
(คู่มือสาหรับครอบครัว)
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
(14 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 120 บาท)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(14 คน x 2 มื้อ x 1วัน x 35บาท)
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนที่
ขออนุญาตจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
(14 คน x 1 วัน x 80 บาท)
3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1 คัน x 1 วัน x 1,000 บาท)
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
จัดทาคู่มือการจัดการศึกษาโดยศูนย์

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
6,160

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

1,680

-

-

1,680

-

980

-

-

980

-

3,500

-

-

3,500

-

1,680

-

-

1,680

-

980

-

-

980

-

1,120

-

-

1,120

-

1,000

-

-

1,000

-

2,660

18,580
2,120

6,860
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กิจกรรม
การเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในศูนย์การเรียน
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 120 บาท)
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร
(2,000 แผ่น x 0.5 สตางค์)
4. ค่าวัสดุ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 120 บาท)
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร
(2,000 แผ่น x 0.5 สตางค์)
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
จัดทาเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 120 บาท)
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร
(2,000 แผ่น x 0.5 สตางค์)
รวม

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

2,400

-

-

2,400

-

1,400

-

-

1,400

-

1,000

-

-

1,000

-

2,060
4,800

-

-

2,060

-

2,400

-

-

2,400

-

1,400

-

-

1,400

-

1,000

-

-

1,000

-

2,400

-

-

-

2,400

1,400

-

-

-

1,400

1,000

-

-

-

1,000

4,800

72,600

-

34,220

33,580

4,800
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หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว สามารถจัดการศึกษา
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
2. ศูนย์การเรียนสามารถจัด
การศึกษา ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วิธีการวัด
- การทดสอบ
- การสัมภาษณ์ สังเกต

เครื่องมือ
- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณ์ สังเกต

- การทดสอบ
- การสัมภาษณ์ สังเกต

- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณ์ สังเกต

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่เรียนโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. หลักการและเหตุผล
ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน ได้กาหนดนโยบายในการพัฒ นาการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มีจุดเน้นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษาของนั ก เรี ย นและโรงเรี ย น 4 ด้ า น คื อ ด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นโอกาส ด้ า นคุ ณ ภาพและ
ด้านประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ส อดคล้ องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาที่กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศัก ยภาพนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ศิ ล ปะ ทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าชี พ และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา มี ตั ว แทนนั ก เรี ย น
และโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
และโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและโรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะและความสามารถในการแข่ ง ขั น พั ฒ นาเข้ า สู่ ก ารประกวด
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตัวแทนนักเรียนและโรงเรียนเข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตัวแทนโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
3. นักเรียน มีคุณภาพด้านการศึกษา การทางานร่วมกับผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออก และเติบโตไป
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
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10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2564
1. แจ้งโรงเรียนและนักเรียนเพื่อสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
3. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
4. ดาเนินการประเมินนักเรียนและโรงเรียนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
5. ประกาศผลการคัดเลือกระดับจังหวัด
6. แจ้งรายชื่อและส่งเอกสารผลงานของนักเรียน
และโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกไปยัง
ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 4 สพป.ภูเก็ตเจ้าภาพ)
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม
มกราคม – กันยายน 2565
ระดับภาคใต้ ประจาปี 2565
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนโรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อม
3. เข้าร่วมงานแข่งขันระดับภาคใต้
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ

นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 37,360 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกนักเรียน
4,350
และโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
350
350
(5 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
600
600
(5 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน
400
400
(5 คนx 1 วันx 80 บาท)
3,000
3,000
- ค่าพาหนะ / ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
33,010
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันงาน
ศิลปะหัตถกรรมระดับภาคใต้
ประจาปี 2565
700
700
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 35 บาทx 1 มื้อ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
(10 คน x 80 บาท x 3 วัน)
- ค่าที่พักในการเข้าร่วมแข่งขัน
(10 คน x 600 บาท x 2 คืน)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าที่พัก
(4 คน x 600 บาท x 1 คืน)
- ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ
รวม
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ไตรมาสที่
4

-

-

2,400

-

2,400

-

-

12,000

-

12,000

-

-

10,000

-

10,000

-

-

2,400

-

2,400

-

-

5,510
4,350 33,010

-

-

5,510
37,360
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12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา - คัดเลือก
ป ระ ถ ม ศึ ก ษ า พั ง ง า มี ตั ว แ ท น
นั ก เรี ย นและโรงเรี ย นเข้ า รั บ การ
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
จานวน 1 คน และ 1 โรงเรียน
- ผลการแข่งขัน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีตัวแทน
โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ร้อยละ 80

เครื่องมือ
- แบบประเมิน

- แบบสรุปผลการแข่งขัน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีตัวแทนนักเรียนและโรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2. นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการแข่งขันพัฒนาเข้าสู่การประกวดศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาค
ทางการศึกษา
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ประจาปี 2565
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุม่ /หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัคจิรา รักชีพ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาค
ทางการศึกษา
7. หลักการและเหตุผล
การพั ฒนานั กเรี ยนให้ เป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณภาพทั้ งด้ านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา ความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจาก
จะดาเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กับนักเรียน
ก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสั งคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งทางด้าน การสื่ อสาร
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกและทางลบ เช่น ปัญหาเศรษฐกิ จ ปัญหาการระบาดของสารเสพติ ด
ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดการปรับตัว
ที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความสาเร็จ
ที่เกิดจากการพัฒนา นักเรี ยนให้เป็ นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุ กฝ่ าย
ในการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต
งอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุ ก โรง
ให้มีความเข้มแข็ง และนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย นให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มอย่ า งเป็ น องค์ ร วมทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญาความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการดารงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงาจึงจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจาปี 2565 ขึ้น
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8. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ค รู ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น นั ก จิ ต วิ ท ยาประจ า โรงเรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ทราบบทบาทและหน้ า ที่ ใ นการเป็ น นั ก จิ ต วิ ท ยาประจ าโรงเรี ย น และสามารถน าหลั ก จิ ต วิ ท ยาไปใช้
ให้คาปรึกษา ช่วยปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3. เพื่อคัดเลือกและติดตามผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. ครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักจิตวิทยาประจาโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จานวน 135 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
3. ครูที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการเป็นนักจิ ต วิทยา
ประจ าโรงเรี ย น และสามารถน าหลั ก จิ ต วิ ท ยาไปใช้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา ช่ ว ยปรั บ ทุ ก ข์ สร้ า งสุ ข แก้ ไ ขปั ญ หา
และช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงเข้าใจรูปแบบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
4. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเพื่อเข้าร่วม
การคัดเลือกฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. คณะกรรมการฯ ประเมินโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียน เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

ระยะเวลา
เมษายน - มิถุนายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัคจิรา รักชีพ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
6. แจ้งรายชื่อและจัดส่งผลงานโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทาหน้าที่คัดเลือกใน
ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
กิจกรรมที่ 2 จัดทาคู่มือการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ
2. ประชุมคณะกรรรมการฯ เพื่อจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
3. จัดทาคู่มือการดาเนินงานฯ และเผยแพร่คู่มือฯ ไปยัง
โรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูที่ได้รับการ
คั ด เลื อ กเป็ น นั ก จิ ต วิ ท ยา ประจ าโรงเรี ย นหรื อ ครู
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
จานวน 135 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดอบรมฯ
2. ดาเนินการจัดอบรมฯ ตามโครงการ
3. สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แจ้งโรงเรียนดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน และส่ง
สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนมายังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อกาหนดแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกัน
4. แจ้งโรงเรียน / ประสานผู้ปกครอง
5. คณะกรรมการฯ ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
6. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน - มิถุนายน 2565

นางสาวภัคจิรา รักชีพ

พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

นางสาวภัคจิรา รักชีพ

กรกฎาคม – กันยายน 2565

นางสาวภัคจิรา รักชีพ
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 80,280 บาท
- เงินงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 48,000 บาท
- เงินงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 32,280 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(8คนx1มื้อx35บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(8คนx1มื้อx120บาท)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ามัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ
(8 คน ๆ ละ 80 บาท)
กิจกรรมที่ 2 จัดทารูปเล่มการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10คนx2มื้อx3วันx35บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(10คนx1มื้อx3วันx120บาท)
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร/จัดทารูปเล่ม
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักจิตวิทยา ฯ
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
3,880

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

280

-

-

280

-

960

-

-

960

-

2,000
640

-

-

2,000
640

-

2,100

-

-

2,100

-

3,600

-

-

3,600

-

1,300
1,000
40,000

-

-

1,300
1,000

-

10,500

-

-

10,500

-

8,000
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กิจกรรม
(150คนx2มื้อx35บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(150คนx1มื้อx120บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(2คนx3ชั่วโมงx1,200บาท)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร/จัดทารูปเล่ม
กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ้านนักเรียน
(ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10คนx1มื้อx35บาท)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ามัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน
(10 คน ๆ ละ 240 บาท)
- ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ (ถุงยังชีพ)
(40 ถุง ๆ ละ 500 บาท)
รวม

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

18,000

-

-

18,000

-

7,200

-

-

7,200

-

1,000
2,300
1,000
28,400

-

-

1,000
2,300
1,000

-

350

-

-

-

350

5,000
800

-

-

-

5,000
800

2,250
20,0000

-

-

-

2,250
20,0000

80,280

-

-

51,880

28,400

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่านการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความ - ทดสอบก่อน
เข้าใจในเนื้อหาการอบรม
และหลังอบรม
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
- ประเมินผล

เครื่องมือ
- แบบทดสอบก่อน
และหลังอบรม
- แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูที่ทาหน้ าที่เป็ น นั กจิตวิทยาประจาโรงเรียนของโรงเรียนในสั งกัด ทราบบทบาทและหน้าที่
ในการเป็นนักจิตวิทยาประจาโรงเรียน และสามารถนาหลักจิตวิทยาไปใช้ให้ คาปรึกษา ช่วยปรับทุกข์ สร้างสุข
แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงเข้าใจรูปแบบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหา ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีโรงเรียนต้นแบบที่ดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรวม สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
(นักเรียนพิการทางการศึกษา) รูปแบบวิถีใหม่
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณธาอร ทองปรีชา
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาค
ทางการศึกษา
7. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ที่แสดงเจตนารมณ์
มุ่งขยายสิทธิและโอกาสของประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้
ทุกคนโดยไม่ เสี ย ค่า ใช้ จ่ าย ครอบคลุ มถึงบุ คคลที่มี ค วามต้ องการจ าเป็น พิ เศษทางการศึ ก ษาทุกประเภท
นอกจากนี้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน ต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษสาหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพ พลภาพ หรือเด็ กซึ่ ง ไม่ส ามารถพึ่ งตนเองได้ หรือไม่ มีผู้ ดูแ ล หรือด้อยโอกาส หรือเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ด้ ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2556) มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิ ทธิ
ทางการศึกษา โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ และพระราชบัญญัติการศึ ก ษา
สาหรับคนพิการ พ.ศ.2552(ปรับปรุง 2556) ได้กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการให้ได้รับโอกาสและ
การบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและทุกรูปแบบ และมาตรา 19 กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีหน้าที่ต้องดาเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเรียนรวม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้
นักเรียนเรียนรวม(ผู้พิการทางการศึกษา) ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามที่กฎหมายกาหนด
โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนปฎิรูปด้านการศึกษา ประเด็น
ย่อยความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ที่เป็นกลไกสาคัญในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ยม
ล้าทางการศึกษา สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ผู้พิการทางการศึกษา) ให้ได้รับโอกาสบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เล็งเห็นความสาคัญ จึงได้กาหนดให้มีการ พัฒนา สร้างเสริมความรู้ที่
เป็ น การช่วยสร้างโอกาสในการเข้า ถึงการเรียนส าหรับนั ก เรียนเรียนรวม (นักเรียนพิการทางการศึ ก ษา)
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาพัฒนาครูในการจัดการเรียนรวม สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง(นักเรียนพิการ
ทางการศึกษา) รูปแบบวิถีใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2565” ขึ้น
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8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ สาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา)
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบนักเรียนความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา)
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา จานวน ๕๒ คน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง วิธีการ รูปแบบในการดาเนินงาน
และจัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน (ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่)
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ติดต่อวิทยากร
3. ประชุมคณะทางาน การอบรม
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดอบรมพัฒนาครูในการจัดการสาหรับนักเรียนที่
เมษายน 2565
มีความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา)
นางณธาอร ทองปรีชา
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตาม
กันยายน 2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การนิเทศออนไซต์
การนิเทศออนไลน์
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล/ รายงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลจัดทารายงานผล
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 20,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จานวน 1 วัน ผู้เข้าร่วม 62 คน ค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(600บาทx1คนx6ชม.)
- ค่าอาหารกลางวัน
(62คนx1มื้อx120บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35บาทx62คนx2มื้อ)
- ค่าที่พักวิทยากร (1,200บาทx2คืน)
- ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ
(243กม.x4บาทx2เที่ยว)
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตาม
1. การนิเทศออนไซต์ (บูรณาการเข้ากับโครงการ
นิเทศ ติดตามฯ)
2. การนิเทศออนไลน์
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล/ รายงาน
- ค่าถ่ายเอกสาร
รวม
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
งบประมาณ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
19,724

-

-

3,600

-

-

-

7,440

-

-

-

4,340

-

-

-

2,400
1,944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276
20,000

-

276
20,000
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12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 90 ของครูที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาองค์ความรู้ครูในการ
จัดการเรียนการรู้ สาหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่อง (นักเรียนพิการทาง
การศึกษา) มีความรู้ความเข้าใจผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้เข้ารับ
การอบรม ได้รับการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง (นักเรียนพิการทาง
การศึกษา)

วิธีการวัด
ทดสอบ

เครื่องมือ
แบบทดสอบ

สังเกต/สอบถาม

สังเกต/สอบถาม

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูมีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการ รูปแบบวิธีใหม่ ที่เหมาะสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การศึกษา(นักเรียนพิการทางการศึกษา) สามารถนาไปสู่กระบวนการดาเนินงานช่วยเหลือพัฒนาตามขั้นตอน
การศึกษาพิเศษและการช่วยเหลืออื่นๆ ได้ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเป็นรูปธรรม และนักเรียนที่มีความ
บกพร่องได้รับการช่วยเหลือดูแล สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทความบกพร่องนั้นๆ
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1. ชื่อโครงการ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาค
ทางการศึกษา
7. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ตกต่าทาให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนครอบครัวลาบาก
รับจ้าง หาเช้ากิน ค่า บางส่วนต้องอพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพที่อื่น ประชากรวัยเรียนต้องอพยพย้ าย
ติดตามผู้ปกครอง ทาให้การติดตามหรือเกณฑ์เด็กเข้าเรียนบางส่ วนตกหล่น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ กลุ่ ม
ประชากรวัยเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็น
ธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดาเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาส
ที่เป็ น ธรรม บริหารจัด การที่มีป ระสิ ท ธิ ภาพ และสื่ อสารสร้างการรับ รู้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิผ ลสอดคล้ อ งตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 หมวด 2 สิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ฯ และ
หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด
เข้าเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั่วถึงและมี
ความเสมอภาคให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจประชากรก่อนวัยเรียนและประชากรวัยเรียนในจังหวัดพังงาให้เข้าเรียนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ทุกโรง
2. เพื่อให้ประชากรวัย เรียนทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับ
นักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียนและประชากร
วัยเรียนในภาพรวมของจังหวัดพังงา
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีข้อมูลประชาการวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้า
รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
3. ประชากรก่อนวัยเรียนและประชากรวัยเรียนในภาพรวมของจังหวัดพังงาทุกคนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การระบุประชากรก่อนวัยเรียนและ
วัยเรียนในจังหวัดพังงา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขอข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนจาก
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รวบรวมข้อมูลประชากรวัยก่อนเรียนและวัย
เรียนจากหน่วยงานปกครองฯ จาแนกประชากรวัย
เรียน แต่ละเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 การส่งข้อมูลประชากรวัยเรียนแจ้ง
ผู้ปกครองเพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในปีการศึกษา
2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ส่งบัญชีรายชื่อประชากรวัยเรียนในเขตบริการให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
2. โรงเรียนในสังกัด แจ้งสถานะ
การรับทราบสิทธิการศึกษาภาคบังคับของ
ผู้ปกครองเด็กประชากรวัยเรียน
3. แจ้งนโยบายการรับนักเรียนและปฏิทิน
ดาเนินการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2565 ให้
โรงเรียนในสังกัดทราบ
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนประจาปี
2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผ่าน กศจ.
5. ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนประจาปี
2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยผ่าน

ระยะเวลา
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม - เมษายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นายพรหมเทพ
สุขศิริสัมพันธ์

นายพรหมเทพ
สุขศิริสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 128
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียนขั้น
พื้นฐาน
6. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทาสามะโนประชากร
วัยเรียน และบันทึกข้อมูลการรับนักเรียนผ่านระบบ
7. รวบรวมและสรุปรายงานผลให้ กศจ. และ สพฐ.
ทราบ
กิจกรรมที่ 3 การรับนักเรียนประจาปีการศึกษา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นายพรหมเทพ
2565
สุขศิริสัมพันธ์
1. สพฐ. แจ้ง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
2. สพป.พังงา จัดทาคาสั่งคณะกรรมการการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา เสนอขอความเห็นชอบ กศจ.พังงา
3. แจ้ง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมปฏิทินการรับนักเรียน
ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
4. ขอให้โรงเรียนรายงานแผนการรับนักเรียน
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียนในสังกัด ทุกโรง ตรวจสอบเขตพื้นที่
การศึกษา แจ้งความประสงค์ขอเปิดอนุบาล 1
(3 ปีบริบูรณ์)
5. ตรวจสอบข้อมูล และจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการ
6. เชิญคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ ประชุม
7. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
รับนักเรียนของเขตพื้นที่ และขอเปิดอนุบาล 1
(3 ปีบริบูรณ์) ให้ กศจ.พังงา พิจารณาเห็นชอบ
8. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ของเขตพื้นที่
ประกาศให้เปิดอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)
และแผนการรับนักเรียน พร้อมมติเรื่องอื่น ๆ
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด - บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
กิจกรรมที่ 1 การระบุประชากรก่อนวัย
เรียนและวัยเรียนในจังหวัดพังงา
กิจกรรมที่ 2 การส่งข้อมูลประชากรวัย
เรียนแจ้งผู้ปกครองเพื่อส่งเด็กเข้าเรียน
ในปีการศึกษา 2565
กิจกรรมที่ 3 การรับนักเรียนประจาปี
การศึกษา 2565
รวม
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สามะโนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ เข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100
2. สามะโนประชากรก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงร้อยละ 90
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 70

วิธีการวัด
สารวจ

เครื่องมือ
แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียนและประชากรวัยเรียน
ในจังหวัดพังงาเพื่อการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับ
นักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนงาน 3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร ชัยบัว
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. หลักการและเหตุผล
ตามยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ซึ่งกาหนดวิสั ยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในยุท ธศาสตร์ข้ อที่ 5
ด้ า นการเสริ ม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้กาหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2561-2564 ในกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนใช้ศาสตร์พระราชาใน
การจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนให้ตอบสนองแนวทางการพัฒ นา
อย่างยั่งยืนโรงเรียนต้องดาเนินงานให้กลมกลืนไปกับมิติการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวผู้เรียน ทั้งในโรงเรียน
บ้าน ชุมชน และสังคมภายนอกเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและจิตสานึกต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีบทบาทในกระบวนการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในรอบปีที่ผ่านมาการเรียนรู้การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกพังงา การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการยะและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
มีความภาคภูมิใจและมีหลายโรงเรียนได้รับรางวัล จึงกล่าวได้ว่า การเป็นโรงเรียนแกนนามีวิทยากรแกนนา
จะส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย น ครู นั ก เรี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ จ มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และปลู ก จิ ต ส านึ ก ที่ ดี
ด้านสิ่ งแวดล้ อมให้เกิดขึ้น แก่ผู้ เรีย น สามารถอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม และคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมขาติที่สมดุลให้คงอยู่อย่างยังยืน ตลอดจนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม นอกจากจะทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความตระหนักในคุณค่าและปลูกจิตสานึก
ที่ดี ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สมดุล ให้คงอยู่อย่างยังยืน ตลอดจนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่ าง
เหมาะสม ยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยส่งเสริม ขยายผลองค์
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ความรู้ ตลอดจนการเป็น ตัวอย่ างที่ดีในด้านการปฏิบัติด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้น ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลากรไห้มีคุณภาพ และด้านกายภาพ อาคารสถานที่
จะต้องปรับ ปรุงให้ทัน สมัย ให้มี จุดสนใจ ตลอดจนการนารูปแบบการประชาสั มพันธ์ หลากหลายช่อ งทาง
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จั ดทาโครงการส่งเสริมและจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร วิทยากรครู นักเรียน ของโรงเรียนแกนนา ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ในการให้บริการการเรียนรู้ใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนแกนนา
3.เพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นพอเพี ย งพร้ อ มรั บ การประเมิ น เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้บริการการเรียนรู้ใช้พลังงาน
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน การเรียนรู้ใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
อย่างน้อย 2 หน่วยงาน
3. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา อย่างน้อยจานวน 10 โรง
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
4. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนที่เข้าใหม่ร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนา มีครูวิทยากรแกนนา
นักเรียนแกนนาด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
7. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
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10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนแกนนา
การเรียนรู้ใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา การเรียนรู้ใช้
พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน
2. ส่ งเสริมการพัฒ นาสิ่ งประดิษ ฐ์ และนวั ต กรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ประกวดสื่อ/นวัตกรรม)
3. พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนแกนนา การเรียนรู้ใช้
พลั ง งานการจั ด การขยะและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม
จ านวน 20 โรง โดยการประชุ ม ผู้ อ านวยการ
และหั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการ และ คณะท างานฯ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ
4. นิเทศ ติดตาม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน/ครูแกนนา
และนั ก เรี ย นแกนน าในการน าหลั ก คิ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน/ครูแกนนาและนักเรียน
ให้มีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ พั ฒ นาโรงเรี ย น
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็น ศรร.
3. นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ธันวาคม 2564 – กรกฎาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
นายสมพร ชัยบัว

กรกฎาคม – กันยายน 2565

นายสมพร ชัยบัว
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11. งบประมาณ 11.1 รวมทั้งหมด - บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียน
แกนนา การเรียนรู้ใช้พลังงานการ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน/
ครูแกนนาและนักเรียนแกนนาในการ
นาหลักคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูโ่ รงเรียน
รวม
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร วิทยากรครู วิทยากร
โรงเรียนแกนนา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน
การให้บริการประจาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างมือ
อาชีพ
2. ร้อยละ 80 ของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
ปรับปรุงด้านกายภาพ
3. โรงเรียนที่เข้าใหม่ มีความตระหนักในคุณค่าและ
ปลูกจิตสานึกที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียนที่ยั่งยืนผ่านการเป็นโรงเรียนแกนนาและมี
วิทยากรครู นักเรียนแกนนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่บ้าน
นักเรียนและชุมชน
4. ผู้บริหารโรงเรียน/ครูแกนนาและนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระ

วิธีการวัด
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณ์ สังเกต

ประเมินความพึงพอใจ

การสัมภาษณ์

การนิเทศ ติดตาม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการวัด
การนิเทศ ติดตาม

เครื่องมือ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ คลากร วิทยากรครู นั กเรีย น มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้บริการการเรีย นรู้ ใช้
พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างมืออาชีพ
2. โรงเรียนแกนนามีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนพอเพียงพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
1. ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
และบุคลากรทางการศึกษา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ คงเทศ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติถือเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จะต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้ รับทราบและร่วมผลักดัน
ขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้การดาเนินงานของหน่วยงาน และโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายที่กาหนด ใน
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 หน่วยงานและโรงเรียนจึงต้องพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและเหมาะสมกั บ โรงเรี ย น พร้ อ มก้ า วทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติงานให้เกิดความคล่ องตัว ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียน ภารกิจที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งคือ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิดเห็น การ
หารือร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบทิศทางและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบาย กรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. พร้อมขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน รับทราบปัญหาอุปสรรคสาหรับการนาไป
ปรับปรุงพัฒนา และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกาหนด
3. เพื่อระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน จานวน 150 คน
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม,หน่วย จานวน 15 คน
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3. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจา,พนักงาน
ราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว) จานวน 43 คน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
4. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใน และร่วมขับเคลื่อนการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
5. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ ม/หน่วย ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของหน่ วยงาน
และโรงเรียน ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางที่กาหนดร่วมกัน
6. บุ คลากรในส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาพังงา รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ง าน
ของผู้บริหารการศึกษา และของหน่วยงาน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น พร้อมนาไปปรับปรุง
พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง / ประชุมคณะทางาน
3. ดาเนินการประชุม 3 เดือน/ครั้ง
4. ประเมินผล
5. สรุป รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการประชุมตามปฏิทินที่กาหนด
3. ประเมินผล
4. สรุป/รายงานผล
กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาใน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สพป.พังงา (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว)
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางจันทรักษ์
ไชยผดุงนิรันดร์

นางวราภรณ์ คงเทศ

นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด 3 เดือน/ครั้ง
3 ประเมินผลการดาเนินงาน
4. สรุป รายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 215,250 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
และบุคลากรทางการศึกษา
ค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(150 คนx 2 มื้อๆ ละ 50 บาท x 3 ครั้ง)
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(150 คนx 1 มื้อๆละ 250 บาท x 3 ครั้ง)
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร
(150 ชุด x 20 แผ่น x .50สต. x 3 ครั้ง)
1.4 ค่าไวนิล
(1 แผ่น x 800 บาท x 3 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา/ผอ.กลุ่ม/หน่วย
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คนx 1 มื้อๆ ละ 35 บาทX 24 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากรทางการ
ศึกษาใน สพป.พังงา (ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว)

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
164,800

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3

ไตรมาสที่
4

45,500

15,000

15,000

15,000

-

112,500

37,500

37,500

37,500

-

4,500

1,500

1,500

1,500

-

2,400

800

800

800

-

3,150

3,150

3,150

12,600
12,600

3,150

38,250
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กิจกรรม
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(43 คน x 2 มื้อๆ ละ 35 บาทX 4 ครั้ง)
4.2 ค่าอาหารกลางวัน
(43 คน x 1 มื้อๆ ละ 120 บาทX 4 ครั้ง)
4.3 ค่าวัสดุสานักงาน
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
12,040
3,010
3,010
3,010
3,010
20,640

5,160

5,160

5,160

5,160

3,200
2,370
215,250

800
592
67,512

800
592
67,512

800
592
67,512

800
594
12,714

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน

วิธีการวัด
สอบถาม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและนานโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 85 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
และโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ร้อยละ 85 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการใน
สพป.พังงา มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจนโยบาย ทิศ
ทางการจั ด การศึ ก ษา สามารถขั บ เคลื่ อ นและน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน เป็ น รู ป ธรรม
และต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ,หน่ ว ย รวมถึ ง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
แนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อนาผลไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน
3. บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ก รอบทิ ศ ทางในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น มี ค วามรู้
ความเข้าใจในเป้าหมายตัวชี้วัด และมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้สาเร็จตามที่องค์กรต้องการ
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญตา เทียนทอง
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียนในทุกระดับ ให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น
ในการศึกษาหาความรู้ พัฒนางาน และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิ ท ยฐานะ สอดคล้ อ งตรงตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
ดังนั้น เพื่อให้พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และการประเมินเพื่อ
เลื่ อนเงิน เดือนผู้ บ ริ หารโรงเรีย นในสั งกัดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาพังงา เป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานตาแหน่ ง ตรงตามเป้าหมายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานตรงตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดความเป็นธรรม เหมาะสม โดยคานึง
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติราชการตามมาตรฐานตาแหน่ง
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. ผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา และรองผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จานวน 3 ราย
2. ผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จานวน 26 ราย
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3. ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 135 ราย ได้รับการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานทุกราย
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
4. พัฒนาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานตาแหน่ง และมาตรฐาน
วิทยฐานะ
5. พัฒนาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับ การแต่ ง ตั้ง ใหม่ ให้มีค วามรู้ และทั กษะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บัติ ง านตรงตามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน และกระทรวงศึ กษาธิก าร บนพื้นฐานของหลั ก คุณ ธรรม จริย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้ อานวยการโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
7. พัฒนาผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้และ
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง าน ตรงตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
8. ผู้บังคับบัญชา นาผลการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของอานวยการ
โรงเรียนไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ.
ในระยะเวลา 1 ปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมซักซ้อม แนะนา ทาความเข้าใจในการจัดทา
เอกสารเพื่อรับการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ สพฐ.
กาหนด จานวน 2 ครั้ง
2. จัดทาเอกสาร/จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานการบริหาร
จัดการศึกษา จานวน 4 ครั้ง
3. ผู้รับการประเมินรับการ Coaching และรับการประเมิน
จากคณะกรรมการฯที่ได้รับแต่งตั้งจานวน 4 ครั้ง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 2564 และ
กันยายน 2565

น.ส.ขวัญตา เทียนทอง

เมษายน 2564 และ
กันยายน 2565
เมษายน 2564 และ
กันยายน 2565

น.ส.ขวัญตา เทียนทอง
น.ส.ขวัญตา เทียนทอง
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ตุลาคม 2564 –
ในหน้าที่ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพฐ.
กันยายน 2565
น.ส.ขวัญตา เทียนทอง
ในระยะเวลา 1 ปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมซักซ้อม แนะนา ทาความเข้าใจในการจัดทา
เอกสารเพื่อรับการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ สพฐ.
กาหนด
2. ออกติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนา โรงเรียนที่มีผู้บริหาร
โรงเรียนใหม่
3. แต่งตั้งคณะทางานกิจกรรมพัฒนาตนเองและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ประชุมคณะกรรมการ วางแผน เตรียมการศึกษา
ดูงานโรงเรียนใน สพป.พังงา และต่างเขตพื้นที่การศึกษา ที่
มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้
5. ศึกษาดูงานสานศึกษาใน สพป.พังงา ระยะเวลา 1 วัน
และศึกษาดูงานต่างเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 2 วัน
6. ประชุมสรุปผลการดาเนินการ
กิจกรรที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ มีนาคม และ กันยายน น.ส.ปิยนาฎ ประสิว
เลื่อนเงินเดือนผู้อานวยการโรงเรียน
2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ประเมิน จานวน 2 ครั้ง
2. คณะกรรมการออกประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในพื้นที่ 8 อาเภอ
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11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 80,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
กิจกรรมที่ 1 การประเมินสัมฤทธิผล
30,000
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ.
ในระยะเวลา 1 ปี
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
7,000
(50 คน × 35 บาท × 4 ครั้ง)
2. ค่าอาหารกลางวัน
12,000
(50 คน × 120 บาท × 2 ครั้ง)
3. ค่าวัสดุจัดทาเอกสาร /นิทรรศการ
5,000
นาเสนอผลงานการบริหารจัดการศึกษา
(2 ครั้ง × 2,500 บาท)
4. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
6,000
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสัมฤทธิผล
20,000
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในระยะเวลา 1 ปี
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
3. ค่าใช้สอย
20,000
กิจกรรมที่ 3 การประเมิน
30,000
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อเลื่อนเงินเดือนผู้อานวยการ
โรงเรียน
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,100

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

3,500

-

3,500

6,000

-

6,000

5,000

-

-

3,000

-

3,000

20,000

-

-

2,100

-

-
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กิจกรรม

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1

(30 คน × 35 บาท × 2 ครั้ง)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน × 120 บาท × 2 ครั้ง)
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน
(9 คน × 80 บาท × 8 วัน × 2 ครั้ง)
4. ค่าที่พักคณะกรรมการ
(2,400 บาท × 1 ห้อง × 1 คืน)
(1,200 บาท × 1 ห้อง × 1 คืน)
5. ค่าพาหนะ /ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

7,200

-

7,200

-

-

11,520

-

5,760

-

5,760

3,600

-

1,800

-

1,800

5,580

-

-

80,000

-

2,790
57,150

2,790
22,850

-

12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตรงตาม
นโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ 100 ของผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน
ทุกราย

วิธีการวัด
ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด
การประเมินตามเกณฑ์ที่
กาหนด ให้มีการประเมิน
2 ครั้ง ๆ ทุก 6 เดือน
คาสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เครื่องมือ
แบบประเมินตามที่ สพฐ.
กาหนดองค์ประกอบตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน
ผู้ประเมิน เกณฑ์การตัดสิน

แบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานสายงานบริหาร
โรงเรียนที่กาหนด

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 144
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ เข้าร่วมพัฒ นาไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 80 มีความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ข องตน
ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มพั ฒ นาไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตรงตามนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการบนพื้น ฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ผู้อานวยการโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อย่างเป็นธรรม โปร่งใส
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1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร ชัยบัว
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา ได้ มี ป ระกาศเรื่ อ งจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงาน
การประถมศึกษาอาเภอ (ศปอ.) เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กาหนดอานาจหน้ าที่ ประสานงานภายในเขตพื้นที่อาเภอ กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริ ห าร
จัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นิเทศ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย น รวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชนองค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่อาเภอ โดยศูนย์ประสานงานการประถมศึกษา
อ าเภอ (ศปอ.) จ านวน 8 แห่ ง ตามบริ บ ทพื้ น ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานประสานงาน จากการด าเนิ น งานมี ก าร
ประสานงานผ่านศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอาเภอ (ศปอ.) งบประมาณเป็นสิ่งจาเป็นที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนิน การเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาครู และบุคลากร และเกิดการประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จาเป็น ต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้
เกิ ด การด าเนิ น งานที่ เ ป็ น รู ป ธรรม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข้ ง ให้ แ ก่ โรงเรี ย น และศู น ย์
ประสานงานการประถมศึ ก ษาอ าเภอ (ศปอ.) รวมถึ ง เป็ น รู ป แบบในการพั ฒ นาการบ ริ หา ร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอาเภอ (ศปอ.) ได้มีการบริหารจัดการ
ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงา
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอาเภอ (ศปอ.) จานวน 8 ศูนย์ บริหารจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีรูปแบบของระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
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เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
2. โรงเรียน ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจ และได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษาอาเภอ (ศปอ.) บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามรูปแบบของระบบการ
บริหารจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.
กรกฎาคม - กันยายน 2565 นายสมพร ชัยบัว
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศปอ. จัดทาโครงการเสนอ สพป.พังงา
2. สพป.พังงา จัดสรรงบประมาณให้ ศปอ.
เพื่อนาไปดาเนินการบริหารจัดการ
3. ศปอ. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 160,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.
160,000
ค่าใช้จ่าย
จัดสรรงบประมาณให้ ศปอ. เพื่อนาไป
ดาเนินการบริหารจัดการ
1. อาเภอเมืองพังงา
23,900
23,900
2. อาเภอตะกั่วทุ่ง
25,700
25,700
3. อาเภอทับปุด
19,200
19,200
4. อาเภอท้ายเหมือง
25,000
25,000
5. อาเภอกะปง
11,100
11,100
6. อาเภอตะกั่วป่า
17,600
17,600
7. อาเภอคุระบุรี
20,750
20,750
8. อาเภอเกาะยาว
16,750
16,750
(ฐาน ศปอ. ละ 5,000 บาท
จัดสรรสัดส่วนตามจานวนครู 1,531 คน)
รวม
160,000
160,000
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หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
ศู นย์ ประสานงานการประถมศึ กษาอ าเภอ (ศปอ.) การรายงานผล
จานวน 8 ศูน ย์ สามารถดาเนิ น งานบริหารจั ด การ
โรงเรียนเป็นไปตามรูปแบบของระบบการบริหารจัด
การศึกษาตามบริบทพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ
แบบรายงาน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอาเภอ สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
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1. ชื่อโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
จากการปฏิ รู ป ระบบราชการมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรม กระบวนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
แบบใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภาครัฐจึงให้ความสาคัญกับผลลั พ ธ์
และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2551 กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษา
อย่ างเที่ย งธรรมและเป็ น อิส ระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ดังนั้น
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการให้ บ ริ ก าร ข้ อ มู ล
และข้ อ เสนอแนะพร้ อ มทั้ ง ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่วางไว้
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ให้คาปรึกษาแนะนาให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด
ว่าได้ดาเนิ น การใช้จ่ายเป็ น ไปตามแนวทางที่ สพฐ. กาหนด และหนังสื อสั่ งการที่เกี่ยวข้อง มีความคุ้มค่า
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. ติดตาม ตรวจสอบ และให้คาปรึกษา โรงเรียนในสังกัด จานวน 30 โรง ตามประเด็นที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
2. โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
และสามารถใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการเรียน
การสอน มีความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
10. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 ออกติดตาม ตรวจสอบ
มกราคม - มิถุนายน 2565
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้
คาปรึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ติดตามผลการตรวจสอบของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย
3. ตรวจสอบการดาเนินงาน เงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้
โรงเรียน
4. ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับ สพฐ.
โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)
กิจกรรมที่ 2 การสรุปผลการตรวจสอบ พฤษภาคม - กันยายน 2565
และการรายงานผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี
2. สรุปผลการตรวจสอบการดาเนินงานเงิน
โครงการอาหาร-กลางวัน และเงินรายได้
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุวรรณา ชีวิตโสภณ

น.ส.สุวรรณา ชีวิตโสภณ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
3. สรุปผลการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน ผ่านระบบ ARS
11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 28,520 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
กิจกรรมที่ 1 ออกติดตาม ตรวจสอบ
28,520
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้
คาปรึกษา โรงเรียน 30 โรง
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าพาหนะ
- ค่าชดเชยน้ามัน
13,800
13,800
- ค่าเรือ 2 เที่ยว ๆ ละ 300 บาท
1,200
1,200
(2 คน x 2 เที่ยว x 300 บาท)
2. ค่าที่พัก (อ.เกาะยาว 2 โรง)
3,600
3,600
(3 คืน x 1,200 บาท)
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
9,920
9,920
(80 บาท x 62 วัน x 2 คน)
รวม
28,520
28,520
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 30 โรง

วิธีการวัด
เครื่องมือ
1. ออกติดตาม และ
1. กระดาษทาการ, แบบเก็บ
ตรวจสอบ โรงเรียนตามที่ได้ ข้อมูล, การสัมภาษณ์, แบบ
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการ
ตรวจสอบสามารถนาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อสั่งการ
มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ลดลง
บริหารงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

วิธีการวัด
เครื่องมือ
ตรวจสอบประจาปี
2. รายงานการเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจาเดือน
2. ตรวจความถู ก ต้ อ งของ
รายงานการเงิน และเอกสาร
ประกอบ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติงาน
มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณหรือเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของเงิน และแนวทางที่กาหนด มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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1. ชื่อโครงการ ส่ งเสริมสนั บ สนุ น การพัฒ นาการใช้สื่ อ เทคโนโลยี (Digital Technology) และการศึ ก ษา
ทางไกล (Distance Learning Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร ชัยบัว
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี น โยบายเตรี ย ม
ความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่จะพัฒนาประชากร
ในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดให้มีกลยุทธ์นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษาการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานและโรงเรี ย นจั ด ท า รวบรวม
ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การศึกษาผ่านระบบดาวเทียม เพื่อลดช่องว่าง ขจัดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง
จากความสาคัญจาเป็นดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้ดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน การผลิต จัดหา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และสื่อการศึกษาทางไกล เพื่อสนองตาม
กลยุทธ์ นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลและกระบวนการ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก อย่างเป็นรูปธรรม
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย น ครู มี ก ารผลิ ต จั ด หา และพั ฒ นาสื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่า งของผู้เรียน
และสร้างเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนครูใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อสนับสนุนครูให้มีการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และนาผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. โรงเรีย นในสั งกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจานวน 135 โรงเรียน มีข้อตกลง
ในการช่วยเหลือ จากหน่วยงานภายนอก และมีความรู้ ทักษะสร้างสื่อการสอนและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยี ในกระบวนการจัดการเรียน การสอน
2. ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัดอย่างน้อยละโรงเรียน 1 คน จานวน 135 คน มีความรู้ด้านการบริ หาร
จัดการพัฒนาสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสื่อ
3. ตัวแทนครู กลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรี ยนในสั งกัดโรงเรี ยนละ 1 คน รวม 135 คน
มีความเข้าใจในการผลิต การวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และมีการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาทางไกล
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา มีการพัฒนาการผลิต จัดหา
และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียนที่มีคุณภาพ
2. ครูมีงานวิจัย ที่คานึงถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด
3. สพป.พังงา มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีและสื่อการศึกษาทางไกล ตามมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
10. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
พร้อมออกแบบกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการสร้าง/ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะทางาน
1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
สร้าง/ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอล
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
สร้าง/ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอล

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นายสมพร ชัยบัว

เมษายน - กันยายน 2565

นายสมพร ชัยบัว
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม/ส่งเสริมสนับสนุน เมษายน - กันยายน 2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
บูรณาการการนิเทศเครื่องมือเข้ากับโครงการ
การนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายสมพร ชัยบัว

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 50,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
พร้อมออกแบบกิจกรรม
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(7 คน x 1 มื้อ x 120บาท)
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
สร้าง/ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอล
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(140 คน x 3 มื้อ x 35 บาท)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(140 x 1 มื้อ x 120บาท)
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม/
ส่งเสริมสนับสนุน
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

1,330

490

-

490

-

-

840

-

840

-

-

14,700

-

14,700

-

-

16,800

-

16,800

-

-

3,050
14,120

-

3,050

-

-

4,480

-

-

4,480

-

34,550
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กิจกรรม
(7 คน x 8 ครั้ง x 80บาท)
2. ค่าพาหนะในการเดินทางตาม
การเบิกจ่ายจริง
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมี
ข้อตกลงการช่วยเหลือ/มีความรู้
ทักษะ ในการสร้าง/ใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมี
การผลิ ต /ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

8,000

-

1,640
50,000

-

35,880

วิธีการวัด
1. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู
2. ทดสอบความรู้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ
3. คั ด เลื อ กวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
(Best Practice)
4. สารวจ

8,000

-

1,640
14,120

-

เครื่องมือ
1. แบบนิเทศ ติดตาม
2. แบบทดสอบ
3. แบบประเมินผลงาน
4.แบบส ารวจความพึ ง
พอใจ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีครูแกนนาทางด้านเทคโนโลยี อย่างน้อยกลุ่ ม
อาเภอละ 2 คน
2. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา มี น วั ต กรรม/สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ผ ลิ ต โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี อย่างน้อย 135 นวัตกรรม
3. โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาการผลิ ต จั ด หา
และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชิ้นงาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 156
1. ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนัญชิดา เจริญสาราญ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กาหนดให้มีการพัฒนาให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมาย ให้ผู้เรียนทุกคน
ทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้ง
เป็นพลเมือง ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิ ตที่เพิ่มขึ้ น หรื อ
สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มขึ้น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ถือเป็นการพัฒนาเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาเป็น
บุคคลที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลต่อเด็กนักเรียนโดยตรงในการพัฒนา
ประเทศชาติสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ศักยภาพ
และการสร้างขวัญ กาลังใจเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลไปยัง
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก้าวไปสู่สังคมภายนอกและสามารถดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข รองรับการปฏิรูปการขับเคลื่อนทางการศึกษาของประเทศ และภูมิภาคในศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การศึกษาดูงานเป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรง สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาเปรียบเทียบและลงมือปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ลดระยะเวลา และช่วยแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์โดยตรง
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการทางานและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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2. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ให้ มี ค วามรู้ ความประพฤติ
และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. เพื่อให้ผู้ บ ริ หารโรงเรีย นได้ เรี ย นรู้และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ก ารบริ หารจัด การศึ ก ษาจาก
โรงเรี ย นที่ ป ระสบความส าเร็ จ น าความรู้ แ ละประสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพ
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จานวน 45 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 100 คน
3. ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารโรงเรียน, คณะทางาน จานวน 88 คน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะ
การสื่อสาร เกิดการประสานงานที่ดี และเกิดสุขภาวะที่ดีในองค์กรอย่างยั่งยืน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา ให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิ ตวิญญาณ
ความเป็นครู
3. ผู้บริหารโรงเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร (Organization Development
(OD))
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ เสนอโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติ
โครงการ
2. สารวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
พร้อมทั้งสารวจสถานที่ที่จัดโครงการ
3. แต่งตั้งคณะทางานและประชุมคณะทางาน

ระยะเวลา
มกราคม – กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนัญชิดา
เจริญสาราญ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ประสานวิทยากร สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง
5. ขออนุมัติให้บุคลากรไปราชการ
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. สรุปผลการจัดประชุม
ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน จานวน 4 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ เสนอโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติ
โครงการ
2. สารวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
3. มอบหมายงานและประชุมคณะทางาน
4. ประสานงาน สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง
5. ขออนุมัติให้บุคลากรไปราชการตามโครงการ
6. ศึกษาดูงานตามโครงการ
7. สรุปผลการศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลจานวนครูผู้ช่วย ที่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
และอบรม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและจัดทาหลักสูตรการ
อบรม
3. ประสานวิทยากรและคณะทางานและจัดประชุมเตรียม
ความพร้อม
4. ดาเนินการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนด
5. สรุป ประเมินและรายงานผล
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ระยะที่ 1 จัดการศึกษาดูงานให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร และการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ ใน
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – สุโขทัย จานวน 4 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม – กันยายน 2565

นางสาวชนัญชิดา
เจริญสาราญ

มกราคม – กันยายน 2565

นางสาวชนัญชิดา
เจริญสาราญ

ตุลาคม 2565

นางสาวชนัญชิดา
เจริญสาราญ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ เสนอโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติ
โครงการ
2. สารวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการผ่าน
ไลน์กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน
3. มอบหมายงานและประชุมคณะทางาน
4. ประสานงาน สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง
5. แจ้งอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนไปราชการตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน
6. ศึกษาดูงานตามโครงการ
7. สรุปผลการศึกษาดูงาน
ระยะที่ 2 จัดการศึกษาดูงานให้ผู้บริหารการศึกษา,
ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 5 วัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ เสนอโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติ
โครงการ
2. สารวจบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
3. มอบหมายงานและประชุมคณะทางาน
4. ประสานงาน สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง
5. แจ้งอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนไปราชการตามโครงการฯ
6. ศึกษาดูงานตามโครงการ
7. สรุปผลการศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม – กันยายน 2565

นางสาวชนัญชิดา
เจริญสาราญ

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 268,580 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
89,600

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
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กิจกรรม
ระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
(Organization Development
(OD))
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าที่พัก
(600บาท x45คน x1คืน)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(250บาท x45คน x2มื้อ)
3. ค่าอาหารเย็น
(250บาท x45คน x1มื้อ)
4. ค่าอาหารว่าง
(50บาท x 45คนx4มื้อ)
5. ค่าตอบแทนวิทยากร
(1,200บาทx12ชม.x 1คน)
6. ค่าวัสดุ
7. ค่าป้ายไวนิล (500บาทx1ป้าย)
ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน จานวน 4 วัน
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าพาหนะ
(17,000บาทx4วันx1คัน)
2. ค่าที่พัก (600บาทx 45คนx3คืน)
3. ค่าอาหารกลางวัน
(250บาทx45คนx4มื้อ)
4. ค่าอาหารเย็น
(250บาทx45คนx4มื้อ)
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50บาทx45คนx8มื้อ)
6. ค่าของที่ระลึก (800บาทx3ชิ้น)
7. ค่าป้ายไวนิล (500บาทx1ป้าย)

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

27,000

-

-

-

27,000

22,500

-

-

-

22,500

11,250

-

-

-

11,250

9,000

-

-

-

9,000

14,400

-

-

-

14,400

4,950
500
101,900

-

-

-

4,950
500

-

-

-

-

-

81,000
-

-

-

-

-

-

-

-

18,000

-

-

-

18,000

2,400
500

-

-

-

2,400
500

81,000
-
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ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครู
29,000
มืออาชีพในศตวรรษที่ 21
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,800
2,800
(20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
2. ค่าอาหารกลางวัน
4,800
4,800
(20 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
14,400
14,400
(1,200 บาท x 12 ชั่วโมง)
4. ค่าไวนิล (500บาทx1ป้าย)
500
500
5. ค่าวัสดุ
6,500
6,500
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ระยะที่ 1 จัดการศึกษาดูงานให้
48,080
ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร และการบริหาร
จัดการโรงเรียนปลอดขยะ ในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – สุโขทัย
จานวน 4 วัน
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP
23,500
23,500
(5,875 x 4 วัน)
2. ค่าที่พัก
14,400
14,400
(4 ห้อง x 1,200 x 3 คืน)
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
7,680
7,680
(8 คน x 240 บาท x 4 วัน)
4. ค่าของที่ระลึก (1,000 x 2 ชิ้น)
2,000
2,000
5. ค่าป้ายไวนิล (500 x 1)
500
500
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กิจกรรม
ระยะที่ 2 จัดการศึกษาดูงานให้
ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน
จานวน 5 วัน
1. ค่าพาหนะ
(17,000บาทx5วัน x2คัน)
2. ค่าที่พัก (600บาทx80คน x4คืน)
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
(240บาทx80คน x5วัน)
4. ค่าของที่ระลึก (800 x3ชิ้น)
5. ค่าป้ายไวนิล (800บาทx1ชิ้น)
รวม

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220,500

268,580

48,080

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร
เกิดการประสานงานที่ดี และเกิดสุขภาวะที่ดีในองค์กรอย่าง
ยั่งยืน
2. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้
ความเข้าใจทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัด
สังเกต, สารวจ,
สอบถาม

เครื่องมือ
แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

สังเกต, สารวจ,
สอบถาม

แบบประเมิน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการทางานและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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2. ครูผู้ช่วยมีความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้มีความรู้ ความประพฤติและคุณลักษณะเหมาะสมใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. ผู้บริหารโรงเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาจากโรงเรียนที่
ประสบความสาเร็จ นาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรรองรับภาระงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
โรงเรี ย นสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
และสร้างโอกาสและความเสมอภาคตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชน โดยเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมาย
รวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการของ
องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้
เน้นให้หน่วยงานภาครัฐกาหนดทิศทาง เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน
ตามแผนงาน/โครงการ นาไปสู่เป้าหมายและความสาเร็จที่วางไว้
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพ
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพื่อสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการและขับ เคลื่อนกิจกรรม/โครงการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงาอย่างมีส่วนร่วม
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 43 คน
2. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
3. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึ กษาพั งงา สามารถกาหนดทิศ ทางหรื อแนวทางในการ
ดาเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บุ คลากรในส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และผู้ บริหารมีความเข้าใจกรอบ
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
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10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาและขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
2. แต่งตั้งคณะทางานฯ
3. แจ้งกาหนดการดาเนินงานในกิจกรรม
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. นาเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววราภรณ์
ช่วงชุณห์ส่อง

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 99,200 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
กิจกรรม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติจัดทา
99,200
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีค่าใช้จ่าย
ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8,600
8,600
(43คนx4มื้อx50บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
25,800
25,800
(43คนx2มื้อx300บาท)
- ค่าอาหารเย็น
12,900
12,900
(43คนX1มื้อX300บาท)
- ค่าพาหนะ
16,700
16,700
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
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กิจกรรม
- ค่าเช่าที่พัก
(21ห้องX1คืนX1,200บาท)
- ค่าห้องประชุม
- ค่าวัสดุ
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
รวม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
2
3
4
25,200
25,200
2,000
8,000
99,200

2,000
8,000
99,200

-

-

-

-

-

-

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัด

เชิงปริมาณ
การตรวจเล่มแผนฯ
1. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สอบถาม
สามารถกาหนดทิศทางหรือแนวทางในการ
ดาเนินงานขององค์กรได้
สอบถาม
3. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา และผู้บริหารมีความเข้าใจกรอบ
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

เครื่องมือ
แผนปฏิบัติการฯ

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาพังงา มีแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีกิจกรรม/โครงการ และแนวทางการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และโรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร ชัยบัว
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่หลากหลายในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบฐานข้อมูลนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ผลงานด้านวิชาการของครูผู้สอนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่นข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล ข้อมูลบุคลากรข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลงบประมาณเป็น
ต้น โดยระบบฐานฐานข้อมูลข้างต้น โรงเรียนต้องดาเนินการบันทึกเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลอย่างน้อยปีล ะ
2 ครั้ง ซึ่งเกิดปัญหาในการปฎิบัติงานด้านฐานข้อมูลหลายด้าน เช่น ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน(การย้ายเข้า ย้ายออก
หรือแก้ไขข้อมูล) การนาเสนอข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกั บรูปแบบความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเกิด
ความซ้าซ้อนและถูกต้องของข้อมุล ส่งผลให้ โรงเรียนมีภาระงานเพิ่มขึ้นจากการบันทึกข้อมูลในระบบและยัง
ต้องรายงานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างทันที
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาข้ า งต้ น ผนวกกั บ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล Big Data ตามนโยบาย
ของรัฐาล ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาพั งงา จึงได้จัดทาโครงการพั ฒ นาระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ My Office เพื่ อ ให้ ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงามีประสิทธิภาพรวดเร็ว รวมถึงเป็นการส่งเสริมการลดใช้กระดาษในสานักงาน อีกทั้งยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับ - การส่งหนังสือราชการระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ตลอดจนช่ ว ยลดภาระงานของการติ ด ตามข้ อ มู ล จากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงา และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ใช้ข้อมูลในการดาเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการ/ หนั ง สื อ แจ้ ง กลุ่ ม /โรงเรี ย น/ บุ ค ลากรภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้องค์กร/ บุคลากร มีความรู้ ทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ห น้ า | 168
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ My Office 1 ระบบ
2 บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา ทุ ก กลุ่ ม /หน่ ว ย ได้ รั บ การอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ My Office ระบบการรับ -ส่ง
หนังสือราชการ/ หนังสือแจ้ง กลุ่ม/ หน่วยงาน/ บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา และใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ จานวน 28 คน
3. บุคลากรในโรงเรียน จานวน 135 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ My Office ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการ/ หนังสือแจ้ง
ระหว่า งส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาพัง งา และโรงเรี ยน และใช้ในการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการงานตามภารกิจ
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
4. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ทุกกลุ่ม/หน่วย มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ My Office ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการ/ หนังสือ
แจ้ง กลุ่ม/ หน่วยงาน/ บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ
5. บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว ทักษะในการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์
My Office ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการ/ หนังสือแจ้ง ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา และโรงเรียน และใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมวางแผน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเสนอแผน ขอความเห็นชอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมเสนอแผนการนิเทศฯ ต่อคณะ กตปน.
กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งโปรแกรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดซื้อจัดจ้าง
2. ติดตั้งโปรแกรม

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
นายสมพร ชัยบัว

มกราคม - มีนาคม 2565

นายสมพร ชัยบัว

มกราคม - มีนาคม 2565

นายสมพร ชัยบัว
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฎิบัติการ
1. อบรมเฃิงปฎิบัติการให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทนบุคลากรในโรงเรียน
135 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 สรุปผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
2. สรุปผล/ รายงาน

ระยะเวลา
มกราคม - มีนาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
นายสมพร ชัยบัว

กรกฎาคม - กันยายน 2565

นายสมพร ชัยบัว

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 42,720 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเสนอแผน
ขอความเห็นชอบ
กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งโปรแกรม
1. ค่าโปรแกรม
2. ค่าเช่าบริการ Server
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฎิบัติการ
1. ค่าวิทยากร
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(28 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3. ค่าอาหารกลางวัน
(28 คน x 1 มื้อ x 120บาท)
4. ค่าวัสดุ
5. ค่าไวนิล
กิจกรรมที่ 5 สรุปผล
รวม

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
28,000
20,000
8,000
14,720
7,000
1,960

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
-

-

20,000
8,000

-

-

-

7,000
1,960

-

-

3,360

-

3,360

-

-

1,900
500
42,720

-

1,900
500
42,720

-

-
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หมายเหตุ 1. ขอถัวจ่ายทุกรายการ
2. ค่าโปรแกรม จ่ายครั้งเดียว
3. ค่าเช่า Server ปีละ 4,000 บาท ครั้งแรกกาหนดต้องเช่า 2 ปี 8,000 บาท
(ปีที่ 2 ไม่ต้องจ่าย จ่ายอีกครั้งปีที่ 3 จานวน 4,000 บาท)
4. ค่าวิทยากร (เจ้าของโปรแกรม อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เป็นเวลา 1 วัน)
12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถรับ – ส่งหนังสือผ่านระบบดังกล่าวได้
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนได้

วิธีการวัด
สอบถาม /สังเกต /
ประเมินสภาพจริง

เครื่องมือ
แบบสอบถามออนไลน์/
การสังเกต

สอบถาม/สังเกต

แบบสอบถามออนไลน์
/การสังเกต

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ My Office
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพั งงา ทุกกลุ่ม/หน่วย มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ My Office ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการ/ หนังสือ
แจ้งกลุ่ม/ หน่วยงาน/ บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ
3. บุคลากรในโรงเรียน จานวน 135 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว ทักษะในการใช้
ระบบรับ ส่ งเอกสารอิ เลคทรอนิ กส์ My Office ระบบการรับ -ส่ ง หนังสื อราชการ/ หนังสื อแจ้ง ระหว่ า ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียน และใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ห น้ า | 171
1. ชื่อโครงการ การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนัญชิดา เจริญสาราญ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา เป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญในการทางานซึ่ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อวงการศึกษาและสังคมมายาวนาน จึงถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง
และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เพื่ อ เป็ น การตอบแทนคุ ณ ความดี ที่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ได้ทางานอุทิศตน เสียสละเวลาส่วนตน
ต่อราชการมาตลอด และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เล็งเห็นถึงความสาคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเป็ น ขวัญ กาลั งใจกับ ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ลู กจ้างประจา จึงจัดทาโครงการการ
ประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาขึ้น
8. วัตถุประสงค์
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และลู ก จ้ า งประจ า ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงา จานวน 60 คน (ผู้ทรงคุณค่า จานวน 40 คน คณะทางาน จานวน 20 คน)
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลั งใจ ตลอดจนมีความสุข ในการปฏิ บัติ
ราชการ
10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ เสนอโครงการ พร้อมทั้ง
ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางานและประชุมคณะทางาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนัญชิดา
เจริญสาราญ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. ประสานวิทยากร สถานที่และผู้เกี่ยวข้อง
4. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
5. จัดประชุมสัมมนา
6. สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

11. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 รวมทั้งหมด 50,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม การประชุมสัมมนา
ผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
(250บาทx1มื้อx60คน)
2. ค่าของที่ระลึก
(40คนx800บาท)
3. ค่าป้ายไวนิล
รวม
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
50,000

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

15,000

-

-

-

15,000

32,000

-

-

-

32,000

3,000
50,000

-

-

-

3,000
50,000

12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

วิธีการวัด
สารวจ

เครื่องมือ
แบบประเมิน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ได้รับการเชิดชู ยกย่องเกียรติคุณเป็น
แบบอย่างที่ดี
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัคจิรา รักชีพ
5. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
6. สนองกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบครบวงจร
7. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เ กิดทั้งผลดี และผลเสียนานาประการ ซึ่งส่งผลต่อ
กับ เด็กและเยาวชนที่ต้องการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ในส่ วนที่เป็นผลดีนั้นมักเกิดกับกับ เด็ กและเยาวชนที่ มี
ความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และสามารถแยกแยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลเสียนั้ นมักเกิดกับกับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในการปรับตัว และขาดข่าวสารข้อมูล
ที่ถูกต้อง อีกทั้งกับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถูกอ้างถึงในฐานะ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันในศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในฐานะเป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเด็ก ปลูกฝังให้เด็กทุก
คนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสาหรับนักเรียนและครู
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริม
ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและครู
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติได้ต่อไปในอนาคต
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
1. นักเรียนที่กาลั งศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ต้องการศึกษา
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
2. ผู้อานวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ (ผลลัพท์)
นักเรียน ที่เข้ารับการฝึกทักษะมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มีทักษะที่จาเป็นในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 จนนาไปสู่การพัฒนาพร้อม
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติได้ต่อไปในอนาคต
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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10. กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
2. ประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
3. ประชุมชี้แจงผู้อานวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ขั้นตอน ปฏิทินการดาเนินงาน
4. สารวจและจาแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
5. การนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและสมัคร
เข้าอบรมที่สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
6. การนานักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัคจิรา
รักชีพ

11. งบประมาณ สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
11.1 รวมทั้งหมด 17,100 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
ผู้อานวยการโรงเรียนและ
ครูแนะแนวฯ มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(90คนx2มื้อx35บาท)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(90คนx1มื้อx120บาท)
กิจกรรมที่ 2 สารวจและจาแนก
นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย
มีค่าใช้จ่ายดังนี้

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
17,100

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4

6,300

6,300

-

-

-

10,800

10,800

-

-

-
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กิจกรรม
สารวจและจาแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล
โครงการ มีค่าใช้จ่ายดังนี้
สรุปผลการดาเนินงาน
รวม
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รวม
ไตรมาสที่
งบประมาณ
1
-

17,100

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3
4
-

17,100

-

-

-

12. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ
มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วิธีการวัด
ประเมินผล

เครื่องมือ
แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีทักษะอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติได้ต่อไปในอนาคต
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ภาคผนวก

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายสมชาติ ไกรแก้ว
2. นายสมภาพ นาคพันธ์
3. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
4. นายนพดล แสนบัณฑิต
คณะทางาน
1. นางสาวพจนา วานิชกุล
2. นางวราภรณ์ คงเทศ
3. นางสาววิไลลักษณ์ คาดา
4. นายสมพร ชัยบัว
5. นางสาวขวัญตา เทียนทอง
6. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ
7. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ
8. นางจุฑา โกยวาณิชย์
9. นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง
10. นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์
11. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง
12. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์
ตรวจทาน
1. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
2. นางสาวพจนา วานิชกุล
รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม
นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์สอ่ ง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
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ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกรลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

