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สวนที่ 1

สภาพการจัดการศึกษา
1.1 ความเปนมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา
ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดใหการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย และใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไว
และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
โดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเป น หน ว ยงานที่ อ ยู ใ ต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดใหมีเขตพื้นที่
การศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแกไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี ไดถูกประกาศเปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประกอบดวยทองที่ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ
อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะพะงัน และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 98ง หนา57 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2553)

1.2 อํานาจหนาที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีภารกิจและอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒ นาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ให ส อดคล องกั บ นโยบาย มาตรฐานการศึก ษา แผนการศึก ษา แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน และ
ความตองการทองถิ่น
2. วิ เ คราะห การจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิน อุด หนุน ทั่ว ไปของสถานศึก ษา และแจ งการจั ดสรร
งบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้ ง บุ ค คล องค ก รชุ ม ชน องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น อื่ น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดํ า เนิ น การและประสาน ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบั ติราชการทั่วไปกับ องคกรหรือหนว ยงานตางๆ ทั้งภาครั ฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิบัติงานรว มกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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1.3 บริบททั่วไป
1.3.1 ที่ตั้ง
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาสุร าษฎรธ านี เขต 1 ตั้งอยูที่เลขที่ 389/5 หมู 4
ถนนดอนนก ตํ า บลมะขามเตี้ ย อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี รหั ส ไปรษณี ย 84000โทรศั พ ท
0-7727-3298 โทรสาร 0-7727-3071 เว็บไซด www.surat1.go.th อีเมล: surat1@surat.go.th
1.3.2 อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต

ติดชายฝงทะเลอาวไทย
ติดอําเภอขนอม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
ติดอําเภอบานนาสาร และอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี
และอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ 1 แผนที่เขตบริการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
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1.4 โครงสรางการบริหาร
1.4.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร

ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
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1.5 ขอมูลพื้นฐาน
1.5.1 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กํากับดูแลและบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด ตั้งอยูในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก 1. อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 2. อําเภอกาญจนดิษฐ
3.อําเภอดอนสัก 4. อําเภอเกาะสมุย 5. อําเภอเกาะพะงัน
ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
จําแนกตามสังกัด อําเภอและเครือขายสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
อําเภอ

เครือขายสถานศึกษา

เมืองสุราษฎรธานี

จํานวนสถานศึกษา
(สพฐ.)

3) กาญจนดิษฐ

23
10
13
51
13

4) ชางคู

14

5) ทาทองอุแท

13

6) กรูด ปารอน คลองสระ

11

1) ขุนทะเล
2) บางกุง
กาญจนดิษฐ

ดอนสัก

20
7) ดอนสัก

9

8) ปากแพรก

11

เกาะสมุย

18
9) สมุย 1

10

10) สมุย 2

8

เกาะพะงัน

9
11) เกาะพะงัน
รวม

9
121

ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน
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ตารางที่ 2 จํานวนหองเรียน นักเรียน จําแนกตามชั้นเรียน และเพศ ของโรงเรียนในสังกัด
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ระดับชั้น

จํานวนหองเรียน

จํานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

44

359

347

706

อนุบาล 2

130

1193

1142

2335

อนุบาล 3

130

1222

1166

2388

รวมกอนประถมศึกษา

304

2774

2655

5429

ประถมศึกษาปที่ 1

157

1775

1530

3305

ประถมศึกษาปที่ 2

155

1707

1554

3261

ประถมศึกษาปที่ 3

149

1550

1429

2979

ประถมศึกษาปที่ 4

148

1650

1466

3116

ประถมศึกษาปที่ 5

150

1669

1458

3127

ประถมศึกษาปที่ 6

150

1612

1503

3115

รวมประถมศึกษา

909

9963

8940

18903

มัธยมศึกษาปที่ 1

34

457

379

836

มัธยมศึกษาปที่ 2

35

444

359

803

มัธยมศึกษาปที่ 3

32

337

322

659

รวมมัธยมศึกษาตอนตน

101

1238

1060

2298

มัธยมศึกษาปที่ 4

1

5

5

10

มัธยมศึกษาปที่ 5

1

3

4

7

มัธยมศึกษาปที่ 6

1

1

0

1

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

9

9

18

1317

14,257

12,762

27,019

รวมทุกระดับ

ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 3 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ขนาดโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
- จํานวนนักเรียน ต่ํากวา 60 คนลงมา
- จํานวนนักเรียนตั้งแต 61-120 คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง
- จํานวนนักเรียน ตั้งแต 121-600 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ
- จํานวนนักเรียน ตั้งแต 601-1500 คน
4. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ
- จํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป
รวม

จํานวนโรงเรียน
20
26
68
6
1
121

ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน
ตารางที่ 4 ขอมูลอัตรากําลังครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตําแหนง

จํานวน(คน)

ผูบริหารสถานศึกษา

113

ครู

1,276

พนักงานราชการ

36

ครูขั้นวิกฤต

51

บุคลากรวิทย+คณิต

17

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

40

ลูกจางประจํา

48

ธุรการโรงเรียน

119

นักการภารโรงแผน+นักการภารโรง sp 2

50

รวม

1,750

ที่มา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล
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ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตําแหนง/ประเภท

จํานวน(คน)

ผูบริหารการศึกษา

4

ศึกษานิเทศก

9

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

35

ลูกจางประจํา

5

พนักงานราชการ

1

ลูกจางชั่วคราว

17
รวม

71

ที่มา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามปการศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2561
ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
รวมทุกดาน

คาเฉลี่ย
ปการศึกษา
2559

คาเฉลี่ย
ปการศึกษา
2560

คาเฉลี่ย
ปการศึกษา
2561

58.26
40.19
60.85

55.92
39.27
48.35

55.66
47.34
50.22

53.09

47.84

51.07

เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2559
กับปการศึกษา
กับปการศึกษา 2560
2561
-2.34
-+0.26
-0.92
8.07
-12.5
1.87
-5.25

3.23

ที่มา : รายงานผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2561 งานวัดและประเมินผล กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2559 – 2561 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
อังกฤษ
สังคม
รวมเฉลี่ย

คาคะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2559
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
57.25 51.88 52.98
42.59 38.76 40.47
42.88 40.27 41.22
32.78 31.11 34.59
49.93 45.08 46.68

คาคะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2560
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
49.84 45.29 46.58
38.17 35.55 37.12
40.01 38.13 39.12
34.76 32.73 36.34

คาคะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2561
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
57.53 54.61 55.90
37.12 35.65 37.50
40.84 38.83 39.93
36.40 35.47 39.24

45.09

40.70

42.97

41.42

43.19

37.93

39.79

41.14

43.14

ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
งานวัดและประเมินผล กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O–Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2559 – 2561 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
อังกฤษ
สังคม
รวมเฉลี่ย

คาคะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2559
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
46.82 46.81 46.36
25.34 29.53 29.31
34.37 35.12 34.99
28.71 31.39 31.80
47.83 49.34 49.00

คาคะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2560
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
48.74 48.77 48.29
21.93 26.55 26.30
31.16 32.47 32.28
27.67 30.14 30.45

คาคะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2561
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
53.07 55.04 54.42
26.36 30.28 30.04
35.53 36.43 36.10
26.76 29.10 29.45

36.61

32.38

35.43

38.44

38.29

34.48

34.33

37.71

37.50

ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
งานวัดและประเมินผล กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
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ตารางที่ 9 ขอมูลสรุปการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2561
ก.
1
2
3
4
5
6
7
8

คาใชจายพื้นฐาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ)
คาสาธารณูปโภค
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสาํ นักงาน
คาจางถายเอกสาร /จัดทําเอกสาร
คาซอมแซมยานพาหนะขนสง
คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาที่พักและยานพาหนะ
คาวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณบาํ รุงสวน
คาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางของสํานักงาน
รวม (ก)
ข. คาใชจายตามแผนงาน
1 คาจาง/คาตอบแทนบุคลากรปฏิบตั ิงานให
สํานักงาน
วุฒิป.ตรี 4อัตราเดิม 12 เดือน
(เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
2 คาจาง/คาตอบแทนบุคลากรปฏิบตั ิงานให
สํานักงาน 7 อัตราตั้งใหม 10 เดือน
(เดือนธันวาคม 2560 – กันยายน 2561)

งบประมาณที่ งบประมาณ
จัดสรร
ที่จายจริง

รวม (ข)

1,170,000
310,000
350,000
130,000
50,000
1,150,000
20,750
260,000
3,440,750

1,100,000
200,000
250,000
160,000
230,000
1,270,000
30,750
200,000
3,440,750

756,000

756,000

803,250

803,250

1,559,250

1,559,250

ค คาใชจายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ)
1 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจําป
5,000,000
งบประมาณพ.ศ. 2561 หรือภารกิจของหนวยงาน
(พิจารณาหลังไดรับงบประมาณทัง้ ปจากสพฐ.)
2 โครงการตามคําของบประมาณแลกเปา
6,888,580
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม (ค)
11,888,580
รวมทั้งสิ้น(ก+ข+ค)
16,888,580

2,974,240
768,430
3,742,670
8,742,670

ที่มา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
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สวนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
คณะกรรมการจั ดทํ ายุ ทธศาสตร ชาติ ได ดําเนินการยกร างกรอบยุทธศาสตร แหงชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580) เพื่ อใช เ ป น กรอบแนวทางการพัฒ นาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัย ทัศ น
เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ความมั่นคง
1.1 การมี ความมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
1.2 ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุม
ประเทศรายได สู ง ความเหลื่ อมล้ํ า ของการพัฒ นาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ ผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
2.2 ความสามารถในการแข ง ขั น กั บ ประเทศต า ง ๆ ทั้ ง ในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่ อ ให ส ามารถสร า งรายได ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมี การสร า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มีบ ทบาทที่ สํ าคั ญ ในเวที โลก และมี ความสัมพัน ธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนน แฟน กับ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน
และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา
2.3 ความสมบูร ณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย
ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

3. ความยั่งยืน
3.1 การพั ฒ นาที่ ส ามารถสร า งความเจริ ญ รายได และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการรักษาและการฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ
3.2 การผลิ ต และการบริ โ ภคเป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และสอดคล อ งกั บ เป า หมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ม ากขึ้ น และสิ่ ง แวดล อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3.3 ประชาชนทุ กภาคสว นในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทํา
ใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนา
กลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพื่อ
ยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะหสามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน
ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ
“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
ไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยู
ในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศทั่วโลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอื่นๆ
ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศ ในดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมาย การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง
และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอํารีมีวินัย
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม
และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมาย การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชําชนในการรวมคิดรวมทํา
เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชํากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทํา
ประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการให
ทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ
บนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญ
กับกํารสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงค่ํานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ
และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป
ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ
1) ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”เพื่ อ ให เ กิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
อย า งสมเหตุ ส มผล มี ค วามพอประมาณ และมี ร ะบบภู มิ คุ ม กั น และการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ ดี
ซึ่งเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทย
เปนสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย
พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อย า งมี คุณภาพ รวมถึ งการสร า งคนให ใช ป ระโยชน และอยู กับ สิ่งแวดลอ มอย างเกื้อ กูล อนุรัก ษ ฟน ฟู
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
มาเปน กรอบในการกําหนดเป าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึ ด “หลั ก การนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งจริ ง จั ง ใน 5 ป ที่ ต อ ยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี
มี จิ ต สาธารณะ และมี ค วามสุ ข โดยมี สุ ข ภาวะและสุ ข ภาพที่ ดี ครอบครัว อบอุ น ตลอดจนเป น คนเก ง
ที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรั พ ยากรและบริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ผู ด อ ยโอกาสได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง ชุ ม ชน
มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
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3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่ อให การบริ ห ารราชการแผน ดิน มีป ระสิทธิภ าพ โปรงใส ทัน สมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริ ญ ไปสูภู มิภ าคโดยการพั ฒ นาภาคและเมือ งเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสร างสรรค ในด า นการค า การบริ การ และการลงทุน ภายใตกรอบความรว มมือตางๆ ทั้งในระดั บ
อนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1.ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม
มีทักษะความรู และความสามารถปรั บตัว เทาทัน กับ การเปลี่ยนแปลงรอบตัว ที่ร วดเร็ว บนพื้นฐานของ
การมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได รั บการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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2.2 ตัวชี้วัด
ดีของสังคม

เปาหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอน
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ความสามารถเพิ่มขึ้น

เป า หมายการพั ฒ นาที่ 2 คนในสั ง คมไทยทุ ก ช ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรู และ
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

เปาหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
มีความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ
และพฤติก รรมที่พึง ประสงค สง เสริม ใหมีกิจ กรรมการเรีย นการสอนทั้ง ในและนอกหอ งเรีย นที่
สอดแทรก คุณธรรมจริย ธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางาน และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
สอดคล องกับพั ฒนาการของสมองแต ละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ
2) สนั บ สนุ น ให เ ด็ ก เข า ร ว มกิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย นที่ เ อื้ อ ต อ
การพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม
การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต
3) สร า งแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา
ที่มุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน
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3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.3.1 ปรั บ หลักสูตรการผลิตครูที่เน น สมรรถนะ มีจิตวิญ ญาณความเปน ครู
เปนผูแนะนํา และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู
ปรั บ ระบบประเมิ น วิ ท ยฐานะทางวิ ช าชี พ ให เ ชื่ อ มโยงกั บ พั ฒ นาการของผู เ รี ย น และสร า งเครื อ ข า ย
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
3.3.2 ส ง เสริ ม มาตรการสร า งแรงจู ง ใจให ส ถานประกอบการขนาดกลาง
ที่มีศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือ
ครูพี่เลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน
3.3.3 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ และ
ใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.4 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต
อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบ
การจัดการความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
3.5 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
3.5.1 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถเขาถึงได รวมทั้งสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนา
ในพื้นที่
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญ
กั บ การดํ า เนิ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารทางสั ง คมให ทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ด า นการศึ ก ษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
จากที่ไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะ
แรงงานและการใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และ
การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได
และให ค วามช ว ยเหลื อ ที่ เ ชื่ อ มโยงการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพสํ า หรั บ ประชากรกลุ ม ร อ ยละ 40 รายได ต่ํ า สุ ด
ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจ เพื่อสังคมการพัฒนาองคกรการเงิน ฐานราก และการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และ
การสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทากับรอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหวางพื้นที่
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ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑ
คะแนน รอยละ 50 มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดให
สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การไดรับขยาย
การคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัส ดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่ว ถึงและ
เปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให แ ก เ ด็ ก และเยาวชน
ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
รางกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน
การสนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมให
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความ
เทาเทียมกันมากขึ้นระหวางพื้น ที่ โดย 1) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทาง
ความก า วหน า ทางอาชี พ ที่ ชั ด เจน เพิ่ ม โอกาสในการพั ฒ นาครู 2) สร า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครู
และโรงเรี ยน 3) ขยายการจัดการศึ กษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่อยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน
3.2.2 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม
พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม บทบาทของกลุ ม ข า งต น ในระดั บ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
ระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ยุ ทธศาสตร ที่ 4 การเติบโตที่เ ปน มิต รกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอย า งยั่งยื น
ประเด็นทาทายที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน เร ง แก ไ ขป ญ หาวิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ลดมลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต และ
การบริ โภค พั ฒนาระบบบริ ห ารจัดการที่โ ปรงใสเปน ธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโ ภคที่เปนมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล อ มเป น วงกว า งมากขึ้ น ต อ งเร ง เตรี ย มความพร อ มในลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกและ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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1. วัตถุประสงค
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศและแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและ
นําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตอง
ไมนอยกวารอยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ
เมืองสีเขียวเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
3.1.1 เร งรั ดแกไขปญ หาการจัด การขยะตกคา งสะสมในพื้น ที่วิก ฤต ผลัก ดัน
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร
เพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่ง
คั่งและยั่งยืน ให ความสํา คั ญ ต อการฟ น ฟูพื้น ฐานดานความมั่น คงที่เ ปน ปจ จัย สํา คัญ ตอ การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรว มกัน ในสังคมอยา งสัน ติข องผูมีความเห็น ตา ง
ทางความคิ ด และอุ ด มการณ บ นพื้ น ฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
เปนประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถ
ในการบริ หารจัดการด านความมั่ นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น
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เปาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรว มมือดานความมั่น คง
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ
ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง

หลักของชาติ

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบัน

3.1.1 สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมทั้งกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันการกระทําที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐาน
ความแตกตางทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
และคํานึงถึงความมั่นคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง
3.1.3 ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐาน
ความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพื่อขจัดความขัดแยง ลดความรุน แรงตามแนวทาง “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวาง
ประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย
ความมั่นคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และสถานการณ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริห ารจัดการภาครัฐ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหป ระสบ
ผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได
อยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรว ม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579
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1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวก
ดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี
ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
3.1.1 กํ า หนดภารกิ จ ขอบเขตอํ านาจหน าที่ ข องราชการบริ ห ารส ว นกลาง
สวนภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจนและไมซ้ําซอน
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชน
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุม
ในสังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคู
กั บ การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ค า นิ ย มที่ ถู ก ต อ ง สร า งความตระหนั ก ถึ ง ภั ย ร า ยแรง
ของการทุ จ ริ ต และการรู เ ท า ทั น การทุ จ ริ ต ของสั ง คมไทย โดยอาศั ย กลไกทางสั ง คมเป น มาตรการ
ในการลงโทษผูกระทําผิดหรือ ผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบ และกําหนดขั้น ตอนการลงโทษ
ผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทําอยางจริงจัง
7) พั ฒ นาสร า งเครื อ ข า ยและคุ ม ครองการแจ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในกลุมประชาชน
3.5.2 ปองกันการทุจริต
3) เรงรัด หนว ยงานภาครัฐ ใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการ
ปองกัน และแกไขป ญหาการทุ จริตและประพฤติมิช อบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง
4) เสริ มสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูน ยป ฏิบัติการตอตาน
การทุจริตใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่บูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ
22

7. ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
นวั ต กรรมและความคิ ดสร า งสรรค อย า งเขมขนทั้งในภาคธุร กิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อสร า งความเข ม แข็ ง และยกระดั บ ความสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีขั้นกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ
เปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู: ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากร
10,000 คน

และเชิงสังคม

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผูพิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก
การดํ าเนิ นงานอย างเป นเครื อข ายระหว างสถาบั นการศึ กษา สถาบั นการวิ จั ย ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาค ประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย
1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T)
วิศวกรรมศาสตร (Engineer : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M)
2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี
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2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใชเปนแผน
ยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่สําคัญ
ของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
และสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายได
ปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนด
สาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา
(Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทยบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้
วิสัยทัศน
คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน พลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นํ า ประเทศไทยก า วข ามกั บ ดัก ประเทศที่ มี ร ายไดป านกลาง และความเหลื่อ มล้ํ า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั งคน การวิ จั ย และนวั ตกรรม เพื่ อสร า งขี ดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายของแต ล ะยุ ท ธศาสตร ต ามที่ กํ า หนดไว ใ น
แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ จ ะประสบผลสํ า เร็จ ตามที่ ร ะบุ ไว ในแตล ะยุท ธศาสตรแ ละแนวทางการพั ฒ นา
หนวยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมาย
ความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัย
ตองดําเนินการ ดังนี้
1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคม
ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒ นาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนน ที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ
2. การสร า งความเข า ใจในเป า หมายและยุ ท ธศาสตร ก ารดํา เนิ น งานของแผนฯ
ของผูปฏิบัติทุกหนวยงานทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัย ทัศนของการจัดการศึกษา
มีคณะกรรมการกํากับดูแลแตล ะยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีร ะบบงบประมาณเปน กลไก
สนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปน ผูจัดการศึกษา
โดยรัฐมาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษา
ของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว
ในยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนา
การศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กําหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสราง
การบริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่ และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลาง
สูระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละ
ระดับใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม
6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอ
สาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรีย น เพื่อการปรับ ประสิทธิภ าพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทาง
การเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล
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2.4 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมายใหมีความ
พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่
ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษา
ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกที่มี
ทักษะการคิดขั้นสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรีย นทุกคนไดรับ บริการทางการศึก ษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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เปาหมาย
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรีย นรู คิดริเริ่มและสรางสรรคน วัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และปรับตัวตอการเปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี
4. ผูบริหารสถานศึกษามีความเปน เลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภ าวะผูนํา
ทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผูเ กี่ยวข องในการจั ดการศึ กษาระดับ พื้น ที่ จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรูในทุก
มิติ เปนโรงเรียนนํารองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม
ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอยางเปนระบบ
7. สํานักงานสวนกลางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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กลยุทธเชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 เปาประสงค
1. ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และ
เปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๓. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ไดรับ
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
๔. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกล
1.2 ประเด็นกลยุทธ
1.2.1 ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
และเปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.1.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม
(3) รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
1.2.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น
(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถิ่น
(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
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1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการ
บริการดานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
1.2.3.1 ตัวชี้วัด
(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียน
ที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย
(2) จํานวนสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบ
อาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดีอยางเหมาะสม
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอนที่มี
นักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับบริบท
(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพและเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
(6) การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอย
โอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.1 เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพ มีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ และมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งใน
ดานที่มีพัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรูหรือความสามารถพิเศษ
ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่ง
จัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน
3. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral)เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น หรือ
การอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความเขมแข็ง อดทน และ
สามารถพึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถ
ปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได
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2.2. ประเด็นกลยุทธ
2.2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
(Career Education)
2.2.1.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
มีหลักคิดที่ถูกตองรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและพื้นที่
1.2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเปนเลิศ
ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1.2.3.1 ตัวชี้วัด
(1) ดานผูเรียน
1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ
วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน
3) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนไดคิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน
4) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
5) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการ
อาน (Reading Literacy)
6) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
7) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษและสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
9) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
10) รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม
11) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
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12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรู
เรื่องการอานตั้งแตระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
13) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA
(2) ดานสถานศึกษา
1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
3) รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน
หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
1.2.4.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูและบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
1.2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.5.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable
Development : EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs,2030)
1.2.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
1.2.6.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละระดับ
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(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาดานทักษะ
อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถดานตางๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน
1.2.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการและความถนัด สรางสังคมฐานความรู
(Knowledge-Based Society)เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2.7.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จดั การเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.1. เปาประสงค
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
3.2 ประเด็นกลยุทธ
3.2.1สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา
ครูใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
และสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสมและพอเพียงตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
3.2.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียน
แตละบุคคล
3.2.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
3.2.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
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(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
4.1. เปาประสงค
ประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน และเขาถึง
บริการการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
4.2. ประเด็นกลยุทธ
4.2.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชนหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มปี ระสิทธิภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2..2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภทใหมีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
4.2.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด
4.2.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ
4.2.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ
(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบเพื่อสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
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4.2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
4.2.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม
(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
4.2.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มา
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
4.2.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอ
กับโครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน
และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.1 เปาประสงค
สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5.2. ประเด็นกลยุทธ
5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.2.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
การประเมินสวนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอก ในระดับดีขึ้นไป
(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
5.2.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
บริหารจัดการศึกษา
5.2.2.1 ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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5.2.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
5.2.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพ
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5.2.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม
เพียงพอ
5.2.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและสถานศึกษา
โดยตรงอยางเหมาะสม
(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
5.2.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มา
ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบนําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่
จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และความถนัด สามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศตอไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ
นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.5 ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
วิสัยทัศน (Vision)
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 1 เป น องค ก รคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาเขมแข็ง สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
2. สงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการศึกษา
3. ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
4. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และหนวยงานตนสังกัดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
5. พัฒนาการบริหารจัดการทั้งระบบที่เนนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
ตอคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

และทั่วถึง

เปาประสงค (Goal)
1. นักเรียนไดรับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตร
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์
4. ผูบ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธ (Strategy)
1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมผูเรียนใหรับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. การพัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเนน (Focus)
1. จุดเนนดานผูเรียน
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเนนดานการบริหารจัดการ
คานิยมองคการ
มุงมั่นตอหนาที่ สามัคคีสรางสรรค รวมใจบริการ ผลงานคุณภาพ
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2.6 นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2562
1. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การอาคารสถานที่ ใ ห ใ ช ป ระโยชน สู ง สุ ด เหมาะสม กั บ บริ บ ท
สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และวิชาการ ปลอดภัย ถูกตองตามหลักสุขลักษณะ เสริมสรางบรรยากาศ
ใหผูเรียน และบุคลากรอยูอยางมีความสุข และเอื้อตอการเรียนรู
2. สถานศึ ก ษามี ก ารวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร มาตรฐานการเรี ย นรู แ ละตั ว ชี้ วั ด /ตั ว บ ง ชี้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 เพื่อพัฒ นา และประยุ กต ใช หลั กสูตรใหสอดคลองกับ ความตองการจําเปนของสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา
3. สถานศึกษามีการวิเคราะห คัดกรองผูเรียน และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) บนพื้นฐานความสามารถตามศักยภาพความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ ตามกระบวนการจัดการเรียนรวม กอนนําขอมูลลงในระบบ
บริหารจัดการ เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบการจัดสอบทุกประเภท
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental
Education Sustainable Development: EESD)
5. สถานศึ กษามี การจั ดทํ า และดําเนินการตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ใหเปนระบบ เหมาะสมกับบริบท และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
6. สถานศึกษาใชร ะบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ทํางาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
7. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห วิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนางาน สถานศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. สถานศึ ก ษามี แ ผนยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
9. การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เปนไปตามสภาพที่พึงประสงค ไดมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
9.1 รอยละ 90 ของผูเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา ตามมาตรฐาน และสภาพที่พึงประสงคในระดับพอใชขึ้นไป
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แนวทางการดําเนินการ
1. สถานศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ตัวบงชี้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. สถานศึกษาพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการเรียนรูใหตอบสนองความตองการผูเรียน บริบทพื้นที่ และสอดคลองทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหมีความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา เพื่อที่จะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
4. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมทั้งใน และนอกหองเรียนใหเอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
5. สถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย เชน แนวคิดไฮสโคป
สะเต็มศึกษา บานนักวิทยาศาสตรนอย ฯลฯ
6. สถานศึ กษาสร า งความรูความเขาใจแกพอแมผูป กครองเกี่ย วกับ การเลี้ย งดูเด็ก
ปฐมวัย ที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยที่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอม เพื่อ
เตรียมตัว
สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
10. การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถม
ศึกษาศึกษาปที่ 1
10.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test)
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 1 เพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ

ภาษาไทย

แนวทางการดําเนินการ
1. สถานศึ กษาวิ เคราะหมาตรฐานการเรีย นรู และตัว ชี้วัดกลุมสาระการเรี ย นรู

2. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลตามผลการประเมินความสามารถในการอาน และ
การเขียน เพื่อวางแผนและพัฒนาผูเรียน
3. ครูใชสื่อ เทคนิค วิธีการ จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เชน การใชคําศัพทใน
บัญชีคําพื้นฐาน ชุดฝก การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมอง
(BBL) หรือ การใชสื่อ DLTV, DLIT เปนตน
11. การทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู เ รี ย นระดั บ ชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
11.1 คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ
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แนวทางการดําเนินการ
1. สถานศึ ก ษาวิ เ คราะหมาตรฐานการเรีย นรู และตัว ชี้วั ดตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. สถานศึกษามี/ใชคลังขอสอบมาตรฐานตามแนวทางของสํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือขอสอบที่มีมาตรฐานของหนวยงานอื่นๆ
3. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลตามผลการประเมินเพื่อวางแผน และพัฒนาผูเรียน
4. ครูใชสื่อ เทคนิค วิธีการ จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เชน การใชคําศัพทใน
บัญชีคําพื้นฐาน ชุดฝก การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมอง
(BBL) การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหนักเรียน บูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชสื่อ DLTV, DLIT เปนตน
12. การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O–NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
12.1 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ

คุณภาพการศึกษา

แนวทางการดําเนินการ
1. สถานศึ กษาวิ เคราะหผลการประเมิน คุณภาพผูเรียนเพื่อจัดทําแผนยกระดับ

1.1 ผลการทดสอบ O-NET 3 ปยอนหลัง
1.2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานปลายปของผูเรียนที่
พัฒนาโดย สพฐ. หรือจากหนวยงานอื่นๆ ที่ไดมาตรฐาน
1.3 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา
2. ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
ที่ตองพัฒนา
3. สถานศึกษา ศึกษารูปแบบและจํานวนขอสอบ (Test Blueprint) ตามที่สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กําหนด พรอมทั้งจัดสอบ Pre O-NET และนําผลมาจัด
กิจกรรมพัฒนาอยางเขม เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET
13. การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
13.1 รอยละ 60 ของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป
13.2 ร อยละ 80 ของผูเรีย นมีผ ลการประเมินคุณลักษณอัน พึงประสงค ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป
13.3 รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับดีขึ้นไป
13.4 รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผานเกณฑของแตละสมรรถนะ
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แนวทางการดําเนินการ
1. สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โดยเนนพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองความตองการ
ผูเรียนและบริบทพื้นที่
2. สถานศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน จุดเดน จุดดอย จากผลการประเมินตาง ๆ
เพื่อกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เชน
2.1 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น
2.4 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรู
2.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
2.6 ผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
3. ครูผูสอนวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมดานความรู
(K) ทักษะกระบวนการ (P) เจตคติ (A) และสมรรถนะ (C)
4. ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
และสอดคลองกับระดับพฤติกรรมตามหลักสูตร
5. สถานศึ ก ษาผลิ ต จั ด หา พั ฒ นาสื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการเรี ย นรู ที่
หลากหลายของผูเรียนและทันตอการเปลี่ยนแปลง
6. สถานศึกษาวัดผล ประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
7. สถานศึกษาทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนางานวิชาการ
8. สถานศึกษากํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9. สถานศึกษาตองประสาน สงเสริมใหบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรปกครองทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น มีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเปนเครือขาย และแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. สถานศึกษามีการประเมินและรายงานการใชหลักสูตรตามแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
14. จํานวนนักเรียน ครู และสถานศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในดานตาง ๆ
14.1 นักเรียนรอยละ 3 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในดานตาง ๆ ระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
14.2 ครูรอยละ 25 ในโรงเรียนไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ในดานตาง ๆ ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
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14.3 สถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติประเภทตาง ๆ อยางนอย 1 รายการ
จากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่น
แนวทางการดําเนินการ
สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริม ความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู และการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลตางๆ จากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานอื่น เชน
ผลที่เกิดกับนักเรียน เชน
- รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ไดคะแนนเต็ม 100 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
- รางวัลสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
- ฯลฯ
ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน
- รางวัลคุรุสดุดี
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS
- รางวัล MOE AWARDS
- รางวัลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน
- รางวัลผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
- การยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม ดานคุรุชนคน คุณธรรม
- คุรุชนคนคุณธรรม
- รางวัลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน
- ครูผูสอนดีเดน จากหนวยงานตางๆ
- รางวัลครูดีในดวงใจ
- ฯลฯ
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา เชน
- รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
- รางวัลดีเดน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
- รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
- รางวัลโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน
- รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา
- รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
- รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
- รางวัลโรงเรียนตนแบบสถานศึกษารักษาศีล 5
- รางวัลการประกวดศาสนพิธีกรนอย
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- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
- รางวัลโรงเรียนตนแบบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
- รางวัล อย.นอย
- รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีหรือเปนแบบอยาง
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพ อนามัยดี
- รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
- รางวัลบานนักวิทยาศาสตรนอย
- รางวัลโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น
- ฯลฯ
15. ความพึ งพอใจของผู รั บ บริ ก ารและผู มีส ว นไดเ สี ย ในการบริห ารจั ดการ และการ
ใหบริการของสถานศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
15.1 รอยละ 80 ของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง มีความพึงพอใจตอ
การบริหารจัดการ และการใหบริการของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
แนวทางการดําเนินการ
1. สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหาร
จัดการ และการใหบริการของสถานศึกษา ประกอบดวย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง
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สวนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3.1 การจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการ
ดําเนินงานมุงสูเปาหมายความสําเร็จ ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดดําเนินการบริหารงบประมาณ
ตามแนวทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยได ก ารจั ด สรรงบประมาณตามแผนบริ ห ารงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตารางที่ 10 บั ญ ชี จั ด สรรแผนการบริ ห ารงบประมาณป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

รายการงบประมาณ

ก. คาใชจายพื้นฐาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ)
1 คาสาธารณูปโภค
2 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1,200,000
300,000

3 วัสดุสาํ นักงานและวัสดุคอมพิวเตอร
4 คาจางถายเอกสาร /จัดทําเอกสาร

5 คาซอมแซมยานพาหนะขนสง
6 คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาที่พักและยานพาหนะ

7 คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงและบํารุงสวน
8 คาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางของสํานักงานและโรงเรียนประสบภัย
ธรรมชาติและคาใชจายตามภารกิจเรงดวน (อนุมัติตามความจําเปน)
รวม (ก)
ข
1

งบประมาณ
(บาท)

70,000
80,000
70,000
1,239,300
20,800
300,000
3,280,100

คาใชจายตามแผนงาน (คาตอบแทน)
คาจาง/คาตอบแทนบุคลากรปฏิบตั ิงานใหสํานักงาน รวม 11 อัตราเดิม 12
เดือน

1,719,900

- เจาหนาที่ธรุ การประจํากลุม วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท
และเงินสมทบประกันสังคม 5%
- เจาหนาที่ธรุ การประจํากลุม วุฒิ ปวส. 3 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท
และเงินสมทบประกันสังคม 5%
- พนักงานบริการ 1 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาภาค
บังคับ เดือนละ 9,000 บาท และเงินสมทบประกันสังคม 5%
รวม (ข)

1,719,900

หมายเหตุ

ที่

งบประมาณ
(บาท)

รายการงบประมาณ

หมายเหตุ

คาใชจายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
(คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ)
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจําป พ.ศ.2562 หรือ ภารกิจของ
5,550,000
หนวยงาน (พิจารณาหลังไดรับงบประมาณทั้งปจาก สพฐ.)
โครงการตามงบประมาณนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
2,903,630
พื้นฐาน
รวม (ค)
8,453,630
รวมทั้งสิ้น (ก + ข + ค)
13,453,630

ค
1
2

3.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 11 รายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่

นโยบาย/ชื่อโครงการ

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1 การพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องคกรคุณธรรม) ตนแบบโดยใชกระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
2 การอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน

3
4
5
6
7

การอบรมครูพี่เลีย้ งดวยระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2562
บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ปงบประมาณ
2562
คายเยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําป 2562
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)
คายเสริมสรางทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิต
ปญหา” เพื่อปองกันปญหายาเสพติดและพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงค

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ

595,280 น.ส.จิราวรรณ ศรี
วิเวก

216,000 1.นายมนตชัย วุฒิ
พงศ
2. ส.ต.ต.ยุทธนา
บุณยะตุลานนท

37,050 นายสุรชัย ชวยเกิด
122,600 นางอรุณศรี จงจิตต
381,800 นายสุรชัย ชวยเกิด
223,850 นางอรัญญา มูสี
สุทธิ์

106,400 น.ส.เพ็ญรัตน สุทธิ
รักษ
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ที่

นโยบาย/ชื่อโครงการ
8
9
10
11

บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
พัฒนาโรงเรียนหองสมุดเครือขายและกิจกรรม
สงเสริมการอาน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาน การเขียน สู
ทักษะการคิดขั้นสูง
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)

งบประมาณ

หมายเหตุ

12,680 นายสุรชัย ชวยเกิด
18,200 น.ส.นิ ภ าพร ทิ พ ย
364,230
101,830

12

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

13

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Education Test:
O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่
3 ปการศึกษา 2561

1,071,380

14

การจัดการทดสอบทางการศึกษาดานอิสลามศึกษา
(I-NET) ระดับกลางและระดับปลาย ปการศึกษา
2561

15,050

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
15 การนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

681,200

แกว
น.ส.นิ ภ าพร ทิ พ ย
แกว
1.น.ส.นลิน เล็กมาก
2. นายชาญชัย ชื่น
พระแสง
1.ส.ต.ต.ยุทธนา
บุณยะตุลานนท
2.น.ส.เพ็ญรัตน
สุทธิรักษ
3.นางนัยนา เกิดศรี
1.น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม
2.น.ส.นลิน เล็กมาก
3. นายชัย ชื่นพระ
แสง
1. น.ส.นลิน เล็ก
มาก
2. น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม

473,085 1.น.ส.จิราวรรณ ศรี

วิเวก
2.นายชาญชั ย ชื่ น
พระแสง

นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่ มล้ําทางการ
ศึกษา
16 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมอยางมีคุณภาพ
319,640 นางณธาอร
ทองปรีชา
และยั่งยืน
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
17 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขต
174,750 1.นายมนต ชั ย วุ ฒิ
พงศ
พื้นที่การศึกษา (Big data)
2.นายชาญชั ย ชื่ น
พระแสง
3.น.ส.สุจารี
ชัยประดิษฐ
4.น.ส.นลิน
เล็กมาก
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ที่

นโยบาย/ชื่อโครงการ
18

เตรียมความพรอมสถานศึกษารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่

19

พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมและสรางจิตสํานึก คานิยมการตอตานและ
ไมทนตอการทุจริต

20

21
22

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ

18,100 1.นายสุรชัย

ชวยเกิด
2.นางณธาอร ทอง
ปรีชา
3.น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม
204,250 1.น.ส.ณฐกร รักษ
ธรรม

260,000 1.นายสมชาย

สําอางกาย
2.นายพิชัย
ภัทธิยธนี
3.นายเจด็จ
หนูแกลว
4.นายสิงหนาถ คง
ทรัพย
5. นางดวงมณี
ฉิมพลี
376,500 นายชูศักดิ์
แกวนุน

ใชงบประมาณ ป
พ.ศ.2561

408,900 นางดวงมณี ฉิมพลี

5,806,275

47

รายละเอียดโครงการ
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1. โครงการ

การพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ
โดยใชกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 3.2
พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมหลัก
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ
สํานัก
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
ผูรับผิดชอบ/กลุม
1. นายชูศักดิ์ ชูชวย ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1
2. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป. สุราษฎรธานี เขต 1
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
595,280 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ศาสตรพระราชา หรือศาสตรแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรม
นาถบพิตร ที่ไดพระราชทานผานวิธีการตาง ๆ เพื่อพัฒนา ปองกัน แกไข โดยมุงประโยชนสุขแกเหลาพสก
นิกร มนุษยชาติ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง สันติสุข ยั่งยืน ทรงใหขอคิดในการประพฤติปฏิบัติตน
ของประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตนเปน “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทําดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มี
วินัยมีความสามัคคี การออนนอมถอมตน การเปนสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต และมี
พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน “ในการทํางานใดๆ ไมวาเล็กหรือใหญ งาย ยาก ถายอหยอน จาก
ความเพียรแลว ยากที่ทําใหสําเร็จเรียบรอยทันเวลา และเมื่อไดพลังความเพียรนี้เกิดแลว เมื่อนั้นการงาน
ทั้งหลาย ก็สําเร็จไดโดยงาย และรวดเร็ว” “เมื่อโอกาสและมีงานที่ทํา ควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองมีขอแม
หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวางคนทํางานไดจริง ๆ นั้นไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี
ความเอาใจใส มีความขยันซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งชวยใหประสบความสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น” ประกอบกับโลก
สังคมการทํางานปจจุบันเปนลักษณะของการแขงขัน กระตุนกึ่งบังคับใหคนทํางาน ตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ และการสื่อสารดวยระบบดิจิทัล มีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกรซึ่งคนทํางานสวนใหญมักคุนเคยและรูสึกสบายกับงานแบบเดิมๆ เบื่อหนาย
การเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมๆ เมื่อประสบกับสถานการณของการเปลี่ยนแปลง ที่ทาให
คนทํางานสวนใหญลําบากใจ ไมสบายใจ ผนวกกับปริมาณงานที่มากและผลผลิตของงานยังไมดีเพียงพอ จึง
ทําใหคนทํางานเกิดความเครียด หงุดหงิด วิตกกังวล ไมพรอมคิดงานอยางสรางสรรคไมไวใจคนอื่น ไมอยาก
มีเพื่อน สัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางานลดลง ความสามารถในการรับมือกับสถานการณประจําวันจึงลดลง
ตามลําดับความรูสึกเหลานี้ลวนทําใหผลผลิตขององคกรลดลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนองคกรทางการศึกษา มีบท
หนาที่บริหารจัดการการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดทั้งดานการบริหารจัดการงาน
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วิชาการการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การบริหารงานทั่วไป และงานนโยบาย ซึ่งแตละกลุม
มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตางกันไป ตามมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
สมรรถนะประจํ า สายงานรวมถึงลักษณะงานที่ป ฏิบัติของบุคลกรในแตล ะกลุม จากผลการ
ปฏิบัติงานผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินการของเขตพื้นที่สงผลตอการประเมินตนเองในการประเมิน
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน พบวาผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม แต
มีบางตัวบงชี้และบางประเด็นพิจารณาตองมีการพัฒนา สงเสริม ปองกัน และแกไขเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
พบวาผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขต
พื้นที่ มีความพึงพอใจอยูระดับมาก ทั้ง 4 ดาน และผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสียที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรผูใหบริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แยกตามกลุมทั้ง 10 กลุมตามโครงสรางการบริหารงานในสํานักงาน
พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจทุกกลุมอยูในระดับมาก มีประเด็น การใหบริการดวยความสุภาพยิ้มแยม
แจมใส รับฟงปญหา ขอซักถามดวยความเต็มใจ ใหบริการดวยความเอาใจใส มุงมั่น กระตือรือรน ให
คําอธิบาย ตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจนตรงประเด็น การใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดอยางถูกตอง
และชัดเจนใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน และมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ ความโปรงใส ซื่อสัตย
สุจริต ความพรอมของผูใหบริการ ณ จุดรับบริการ มีระบบการใหบริการเปนขั้นตอน คลองตัว รวดเร็วไม
ซับซอน การแจงผลสําเร็จของการใหบริการตอผูขอรับบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับนอย และ
จากผลการดําเนิ นงานการโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรมและผูนําคุณธรรมโดยใชกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ พบวา การดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว
ขาดความตอเนื่อง และขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในองคกร นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดรับการคัดเลือกเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกร
คุณธรรม) ตนแบบ และบุคลากรไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากรแกนนําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งการเขารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนําการประชุมเชิงปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
และนําผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนา เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนขยายผล ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ที่มีการบริหารจัดการองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ
เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในองคกร ผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานปฏิบัติตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ มีสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในองคกร บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอม
องคกรมีบรรยากาศในการทํางาน มีองคความรู นวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนแหลง
เรียนรูและการสรางเครือขายขยายผลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนขยายผลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ
ที่มีการบริหารจัดการองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
องคกร ผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรใน
องคกร บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมองคกรมีบรรยากาศในการทํางาน มีองคความรู
นวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนแหลงเรียนรูและการสรางเครือขายขยายผลใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
3. กลุมเปาหมาย
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานประจํา ลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จานวน 76 คน ประกอบดวย
3.1.1 ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน
3.1.2 รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 3 คน
3.1.3 ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน
3.1.4 บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 64 คน
3.1.5 พนักงานราชการ ลูกจาง นักการ จํานวน 22 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1.การพั ฒนาสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาคุ ณ ธรรม (องค ก ร
คุณ ธรรม) ต นแบบ โดยใช
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า อ ง ค ก ร
คุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
เนื้อหาสาระประกอบดวย
- การสรางการรับรูและยอมรับจาก
ทุกภาคสวนในองคกร
- ระดมความคิดเห็นจากทุกคน ทุก
ภาคสวน เพื่อจัดทําบัญชี
พฤติกรรม 2 บัญชี
- รวมระดมความคิดเพื่อกําหนด
คุณธรรมหลัก
- แปลงคุณธรรมหลักเปนนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติ
- การลงมือปฏิบัติ
- การประเมินผล

1. ระดับการรับรู การยอมรับจากทุกภาคสวนในองคกร และ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการขับเคลือ่ นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตาม
กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรมของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่รอยละ 80
2. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอกิจกรรม Rally
คุณธรรม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรคุณธรรม/คูมือปฏิบัติงานขององคกรตาม
กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่ รอยละ 80
3. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการลงมือปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่ รอยละ 80
4. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการประเมินผล
ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่ รอยละ 80

รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. การวิจัยการพัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องคกรคุณธรรม) ตนแบบ
โดยใชกระบวนการพัฒนาองคกร
คุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
1. เขียนเคาโครงการวิจัย
2. เสนอเคาโครงการวิจัย
3. ดําเนินการวิจัย โดยพัฒนาเครื่องมือ
วิจัย เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
4. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย
5. เผยแพรผลการวิจยั ไปยังผูที่เกีย่ วของ

5.ระดับคุณภาพของการดําเนินวิจยั การพัฒนาสํานักงานเขต ระดับคุณภาพ 3
พื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ โดยใช
กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
เกณฑ
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีมาก
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.การพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม
(องคกรคุณธรรม)
ตนแบบ โดยใช
กระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรม ตาม
แนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
2. การวิจัยการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โดยใช
กระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรมของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
1. เขียนเคา
โครงการวิจัย
2. เสนอเคา
โครงการวิจัย
3. ดําเนินการวิจัย
โดยพัฒนาเครื่องมือ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วิจัย เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล
4. สรุปผลและเขียน
รายงานการวิจัย
5. เผยแพรผลการวิจัย
ไปยังผูที่เกี่ยวของ

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 595,680 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1.การพัฒนาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ โดยใช
กระบวนการ พัฒนาองคกรคุณธรรม ตาม
แนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดยการ
การสรางการรับรูและการยอมรับจากทุกภาค
สวนในองคกร
1. การประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนสํานักงานเขตของคณะทํางาน และ
แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนและออกแบบ
กิจกรรม
2.ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกบคุ ลากรใน
สํานักงานทุกคน
ระดมความคิดเห็นจากทุกคน ทุกภาคสวน
เพื่อจัดทําบัญชีพฤติกรรม 2 บัญชี รวม
ระดมความคิดเพื่อกําหนดคุณธรรมหลัก
แปลงคุณธรรมหลักเปนนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติ
โดยการดําเนินการดังนี้
1. Rally คุณธรรม
2. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
- ระดมความคิดจัดทําบัญชี 2 บัญชี
- ระดมความคิดเพื่อกําหนดคุณธรรมหลัก
3. แปลงคุณธรรมเปนนโยบายหรือแนวปฏิบัติ
4.การจัดทําแผนพัฒนาองคกรคุณธรรม/คูมือ
ปฏิบัติงานขององคกร
การลงมือปฏิบัติ

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

15,150

500

-

246,550

12,000

-

244,600

8,080

ผูรับผิดชอบ
1. ผูอํานวยการเขตพื้นที่
2. รองผูอํานวยการเขตทุกคน
3. ผูอํานวยการกลุม
4. วิทยากรแกนนํา
5. บุคลากรในสํานักงานทุกคน
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กิจกรรม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

โดยการดําเนินการดังนี้
1. ประชุมการประกาศขอตกลง/เจตนารมณที่
ปฏิบัติตามนโยบายของทุกกลุม
2. ทุกกลุมปฏิบัตติ ามนโยบายและกิจกรรม
สงเสริมความดีตามที่ตกลงไว
3.ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม(องคกรคุณธรรม)ตนแบบ
4.การประชุมสรุปผลการดําเนิน ( AAR/
PLC/KM )ของทุกกลุม ๆ 2 เดือนและสรุปผล
การดําเนินงานเปนระยะ และสรุปผลเปน
ภาพรวมขององคกร
5.การประชุมภายในกลุม เปนระยะ และ
สรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ
6.การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และชวยเหลือการดําเนินงาน
7.การสรางขวัญกาลังใจ
การประเมินผล
โดยการดําเนินการดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินจากการประเมินของทุก
กลุม ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการ
ประเมินตนเองตามบัญชี 1 และบัญชี 2
2.การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอด
บทเรียนองคกรคุณธรรม
3.การสรางเครือขาย ขยายผล
4.สรุปประเมินผลการดําเนินงานและวาง
แผนการดําเนินในปถัดไป
โดยการดําเนินการกับบุคลากรในสํานักงานจํานวน
76 คน
รวม 1
-

-

36,400

542,700

ผูรับผิดชอบ

2,400

22,980

2. การวิจัยการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ โดยใช
กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

1) เขียนเคาโครงการวิจัย
2) เสนอเคาโครงการวิจัย
3) ดําเนินการวิจัย โดยพัฒนาเครือ่ งมือวิจัย
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
4) สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย
5) เผยแพรผลการวิจัยไปยังผูที่เกีย่ วของ
รวม 2
รวม1+2

-

25,000

5,000

-

25,000
567,700

5,000
27,980

1.นายไพจิตร รักษาสรณ
2.นายชาญชัย ชื่นพระแสง
3.นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
4.นางสาวณฐกร รักษธรรม
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. ระดับการรับรูการยอมรับจากทุกภาคสวนในองคกรและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกร
คุณธรรม) ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
2. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอกิจกรรม Rally คุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
คุณธรรม/คูมือปฏิบตั ิงานขององคกรตามกระบวนการพัฒนาองคกร
คุณธรรม ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
3. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการลงมือปฏิบตั ิ ตาม
กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรในสํานักงานเขต
พื้นที่
4. ระดับความสําเร็จและความพึงพอใจตอการประเมินผล การจัด
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู การสรางขวัญกาลังใจ การสราง
เครือขาย ตามกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่

การสอบถามสําเร็จ
และการประเมินความ
พึงพอใจ

แบบสอบถาม

การสอบถามสําเร็จ
และการประเมินความ
พึงพอใจการสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

การสอบถามสําเร็จ
และการประเมินความ
พึงพอใจการสัมภาษณ
การสอบถามสําเร็จ
และการประเมินความ
พึงพอใจ
การสัมภาษณ
การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน
5.ระดับคุณภาพของการดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ การตรวจสอบคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชกระบวนการพัฒนา Rubric
องคกรคุณธรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 (องคกรคุณธรรม)

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ
คุณภาพ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ขององคกรที่มี
การ บริหารจัดการองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในองคกร
ผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในองคกร
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมองคกรมีบรรยากาศในการทํางาน มีองคความรู นวัตกรรม
ดานการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนแหลงเรียนรูและการสรางเครือขายขยายผลใหกับสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาอื่น ๆ
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2. โครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
ผูรับผิดชอบ/กลุม

การอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นายมนตชัย วุฒิพงศ และ ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท /
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
216,000 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ กรกฎาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายในการเสริมสรางทักษะชีวิตของผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ๓ ดาน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาผูเรียน เนนผลสัมฤทธิ์ที่ทําใหผูเรียนเกิดมโนสํานึก รูผิดชอบชั่วดี มี
วิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมในกิจกรรม ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ ความมั่นคงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการบูรณาการปฏิบัติงาน เพื่อเรงรัด
แกไขปญหายาเสพติดใหครอบคลุมในมิติตาง ๆ อยางเขมงวด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 ถื อเป นหนวยงานทางการศึกษาซึ่งอยูภายใตการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีหนาที่และภารกิจในการกํากับ ดูแล ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
โดยในป งบประมาณ 2561 สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุ ราษฎรธานี เขต 1 ได
ขับเคลื่อนโครงการอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ซึ่งเปนการอบรมและสรางแกนนํานักเรียนในโรงเรียนโดย
ผานกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งถือกิจกรรมอันเหมาะสมที่จะชวยใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย สุจริต และ
มีทักษะในการปองกันตนเองไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผลการดําเนินงานในปที่ผานมา พบวา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีนักเรียนแกนนําจํานวน 216 คน 27 โรงเรียน โดยผู
ผานการอบรมมีความรูเกี่ยวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการ
ปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด และสามารถเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนไดเปนอยางดี
ดั ง นั้ น เพื่ อ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให โ ครงการดั ง กล า ว มี ค วามยั่ ง ยื น สอดคล อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังเปนการสรางนักเรียนแกนนํา
ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑ จึงไดจัดทําโครงการอบรมลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อใหการสรางและพัฒนานักเรียนแกนนํามีความยั่งยืน มีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่น
และเปนแบบอยางในโรงเรียนไดอยางแทจริง
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2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับรูเกี่ยวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติดมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด
2.เพื่อใหผูเขารับการอบกรมเปนแกนนําในการจัดกิจรรมในการรณรงคและปองกันยาเสพติด
3. กลุมเปาหมาย
3. ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-3
จํานวน 27 โรง ๆ ละ 8 คน
3.2 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/ครูผูควบคุมดูแล โรงเรียนละ ๑ คน
3.3 วิทยากรและเจาหนาที่

รวม
รวม
รวม
รวมทั้งสิ้น

216 คน
27 คน
41 คน
284 คน

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
การอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเ ขาอบรมไดรับรูเ กี่ยวกับยาเสพติด โทษและ
พิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองให
หางไกลจากยาเสพติด
รอยละของผูเ ขาอบรมมีทักษะและสามารถเปนนักเรียน
แกนนําในโรงเรียน

คาเปาหมาย
รอยละ ๙๐
รอยละ 100

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การอบรมลูกเสือตานภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 216,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม

การอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
-ลูกเสือกับการอยูรวมกันอยางมีความสุขในการ
ตานภัยยาเสพติด
-ลูกเสือกับการเรียนรูเรื่องยาเสพติด
-ลูกเสือกับการสรางอุดมการณตา นภัยยาเสพติด
-ลูกเสือกับทักษะชีวิตปองกันยาเสพติด
-ลูกเสือกับการดูแลเยียวยา ชวยเหลือผูเกีย่ วของ
กับยาเสพติด

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
28,000
173,900 14,100 1.นายมนตชัย วฒิพงศ
2.ส.ต.ต.ยุทธนา
บุณยะตุลานนท
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กิจกรรม
-ลูกเสือกับการปองกันภัยยาเสพติด (ฐานตานภัย
ยาเสพติด)
-ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
ผูเขารวมประกอบดวย ลูกเสือ เนตรนารี
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/ครูควบคุมดูแล วิทยากร
และเจาหนาที่ จํานวน 284 คน
ระหวางวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562
ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวมินทรวิทยา
(ฮัวเหมิง) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

28,000

173,900

ผูรับผิดชอบ

14,100

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

รอยละของผูร ับการอบรมไดรบั รูเกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษ แบบทดสอบ
ภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองใหหางไกลจาก
ยาเสพติด
รอยละของผูเ ขาอบรมมีทักษะและสามารถเปนนักเรียนแกนนําใน สังเกตพฤติกรรม
โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบ
แบบสังเกตพฤติกรรม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่เปดสอนในระดับขยายโอกาสมีทักษะและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
2. โรงเรียนที่เปดสอนในระดับขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีนักเรียนแกนนําและสามารถเปนแบบอยาง
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนได
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีนักเรียนแกนนําตนแบบใน
การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน
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3. โครงการ

การอบรมครูพี่เลี้ยงดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ปงบประมาณ 2562
สนองนโยบาย สพฐ. 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
กลยุทธที่
3.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายสุรชัย ชวยเกิด / กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
37,050 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ มกราคม 2562 – กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินโครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาใหครอบคลุม
ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกสังกัด โดยระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา DLTV
และ internet โดยจัดอบรม 4 หลักสูตร คือ ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ซึ่ง สสวท. จะจัดใหมีการอบรมสะเต็มศึกษาแกครู
พี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เปนศูนยอบรมครูสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล ทั้ง 4 ระดับ กอนการอบรมครูใน
โรงเรียนทั่วไป โดยขอความอนุเคราะหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด
เปนศูนยปลายทางในการอบรมครูพี่เลี้ยงฯ ดวยระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา DLTV และ
internet มี สสวท. เปนวิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาสุร าษฎรธ านี เขต 1 จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปน
สถานที่อบรมครูพี่เลี้ยงดวยระบบทางไกล ใหกับโรงเรียนที่เปนศูนยสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน 7 ศูนย ไดแก โรงเรียนบานโพหวาย โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
(สพป.สฎ.1,2,3) โรงเรียนสุราษฏรพิทยา (สพม.11) โรงเรียนเทพมิตรศึกษา (สช.) โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 3 และโรงเรียนเทศบาล 5 (อปท.)
2. วัตถุประสงค
เพื่ออบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เปนศูนยในการอบรมครูสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความเขาใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
3. กลุมเปาหมาย
ครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เปนศูนยการอบรมครูสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 7 ศูนย เปนครู
ระดับประถมศึกษาตอนตน 18 คน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 18 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 21 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน และคณะทํางาน 10 คน รวมทั้งหมด 73 คน
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 100

อบรมสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยงดวย รอยละของครูพเี่ ลี้ยงแตละระดับที่ลงทะเบียนในระบบเขารับ
ระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศน การอบรมสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล
เพื่อการศึกษา DLTV และ
internet โดยมี สสวท. เปน
วิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม

ปงบประมาณ 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบรมสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยง
ดวยระบบทางไกลผาน
สถานีโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา DLTV และ
internet โดยมี สสวท. เปน
วิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 37,050 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
อบรมสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยงดวยระบบทางไกลผาน
สถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา DLTV และ internet
โดยมี สสวท. เปนวิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง
จัดอบรม 4 ระดับ 4 หลักสูตร ดังนี้
- วันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุทันดวน ประกอบดวยครู
พี่เลี้ยงและคณะทํางาน 10 คน
- วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ระดับประถมศึกษา
ตอนตน เรื่อง หนูหนูกับ zoo ใหม ประกอบดวยครู
พี่เลี้ยงและคณะทํางาน 22 คน
- วันที่ 4-6 เมษายน 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เรือ่ ง ขนสงทันใจ ลื่นไถลก็ไมกลัว
ประกอบดวยครูพี่เลี้ยงและคณะทํางาน 25 คน
- วันที่ 19-21 เมษายน 2562 ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ ประกอบดวยครูพี่
เลี้ยงและคณะทํางาน 22 คน
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
37,050

ผูรับผิดชอบ
นายสุรชัย ชวย
เกิด

37,050
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละของครูพเี่ ลี้ยงแตละระดับที่ลงทะเบียนในระบบเขารับการอบรม
สะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล

ตรวจสอบการเช็คอิน

ระบบเช็คอินของ
สสวท.

เขาอบรม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สามารถอํานวยความสะดวกและ
ใชเปนสถานที่อบรมครูพี่เลี้ยงดวยระบบทางไกล ใหกับโรงเรียนที่เปนศูนยสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวน 7 ศูนย ใหมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา และสงเสริมใหแตละ
ศูนยสามารถนําไปขยายผลในการอบรมครูในชวงเวลาถัดไป
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4. โครงการ
สนองนโยบาย สพฐ
กลยุทธที่ 3.2

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ปงบประมาณ 2562
2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ
ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางอรุณศรี จงจิตต /กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
122,600 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ มกราคม –กรกฎาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํา นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน รว มกับ มูล นิธิส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ได
ดําเนินงานโครงการบานนักวิทยาศาสตรประเทศไทย มาอยางตอเนื่อง โดยไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่
สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนปฐมวัยไดสัมผัสกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันระดับพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปลูกฝงนิสัยรักวิทยาศาสตรใหแกเด็กเปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมสนับสนุน ความอยากรู อยากเรียน เนนกระบวนการทดลองที่จําลองเหตุการณในชีวิตประจําวัน
ของเด็กและความสัมพันธ ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว เนนกิจกรรมที่เด็กสามารถทําการทดลองไดดวยตนเอง
และเรียนรูไดดวยประสาทสัมผัส เมื่อสิ้นสุดการทดลองเด็กจะไดเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตัว นํา
ประสบการณไปประยุกตใชกับเหตุการณใหมได ทําใหเด็กที่มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู โดยครูจัด
กิจ กรรมตอยอดด วยการทํ า โครงงานตามความสนใจ หรือสิ่งที่เด็กอยากรูสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีโรงเรียนในโครงการจํานวน 108 โรงเรียน ประกอบดวยรุนที่ 1 จํานวน
10 โรงเรียน รุนที่ 2 จํานวน 20 โรงเรียน รุนที่ 3 จํานวน 20 โรงเรียน รุนที่ 4 จํานวน 10 โรงเรียน รุน
ที่ 5 จํานวน - โรงเรียน รุนที่ 6 จํานวน 10 โรงเรียน และรุนที่ 7 จํานวน 13 โรงเรียน รุนที่ 8 จํานวน
11 โรงเรียน รุนที่ 9 จํานวน 14 โรงเรียน ประกอบกับผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยในภาพรวม มีผล
การประเมินพัฒนาการ ระดับดีขึ้นไป (ระดับดี ระดับพอใช และระดับปรับปรุง ) จําแนกเปนพัฒนาการ
ดานรางกายรอยละ 99.38 ด านสั งคม รอยละ 99.04 ดานอารมณ จิตใจ รอยละ 99.36 และดา น
สติ ป ญ ญา 99.16 รวมทั้ ง 4 ด า น ร อยละ 98.92 ซึ่ งสรุป ไดวา นักเรี ย นมีพั ฒ นาการทุก ดานเต็มตาม
ศักยภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จึงเล็งเห็นความสําคัญจําเปนใน
การสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูผูรับผิดชอบในการเตรียมเสนอขอรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย การเสนอขอรับการประเมินใหม และการประเมินคงสภาพครั้งที่ 1 , 2
2. เพื่อตรวจ ประเมินเอกสาร รายงานผลการทดลอง ผลงานนักเรียนโครงงานบานนักวิทยาสตร
นอยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
2.1 เสนอขอรับตราพระราชทานคงสภาพครั้งที่ 2 ของโรงเรียนในโครงการรุนที่ 1 และ 2
2.2 เสนอการประเมินคงสภาพครั้งที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการ รุนที่ 3 และ 4
2.3 เสนอขอประเมินครั้งแรกของโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการรุนที่ 8
3. เพื่อพัฒนาครูผูรับผิดชอบโรงเรียนในโครงการใหมีความรู ความเขาใจ ในการทดลองเบื้องตน
และและความรูเฉพาะทาง การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
3. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ปการศึกษา 2554 – 2561 จํานวน 122 คน ดังนี้
1. รุนที่ 1 – 4 ปการศึกษา 2554 – 2557 จํานวน 60 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 60 คน
2. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 10 คน
3. รุนที่ 7 ปการศึกษา 2559 (โรงเรียนขนาดเล็ก) จํานวน 13 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 13 คน
4. รุนที่ 8 ปการศึกษา 2561 (โรงเรียนทั่วไป และขนาดเล็ก) จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
11 คน
5. รุนที่ 9 ปการศึกษา 2562 (โรงเรียนทั่วไป และขนาดเล็ก) จํานวน 14 โรงเรียน ๆ ละ 2คน
28 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงเตรียมการเสนอ
ขอรับตราพระราชทาน บาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย การประเมินคงสภาพ และ
การประเมินใหม

ตัวชี้วัด

1. รอยละของผูร ับการพัฒนามีการรับรูเ กี่ยวกับการเสนอ
ขอรับตราพระราชทาน ระดับมากขึ้นไป
เกณฑคณ
ุ ภาพ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลีย่ 4.51 -5.00
มาก
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลีย่ 1.00 -1.50
2. ตรวจ ประเมิน
2. รอยละของโรงเรียนที่มีเอกสารรายงานผล การทดลอง
เอกสารรายงานผล
การ และโครงงานวิทยาสตร ผานการประเมินระดับ สพฐ. ไดรับ
ทดลอง และโครงงานนักวิทยา ตราพระราชทานตามเกณฑที่ สพฐ.กําหนด
สตรระดับปฐมวัยเสนอขอรับตรา 2.1 เกณฑคุณภาพรายงานผลการทดลอง
พระราชทาน
มี ครบ สอดคลอง
1 คะแนน
ไมมี ไมสอดคลอง
0 คะแนน
เกณฑการผาน 70 คะแนนขึน้ ไป จาก 100 คะแนน

คาเปาหมาย
รอยละ 80

รอยละ 80
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.2. เกณฑคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร
ดีเยี่ยม
26 - 30 คะแนน
ดีมาก
21 - 25 คะแนน
ดี
16 - 20 คะแนน
พอใช
11 -15 คะแนน
ปรับปรุง
10 คะแนนลงมา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
รอยละของผูเ ขารับการพัฒนา มีทกั ษะการเรียนรูเฉพาะทาง
เฉพาะทาง
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับปฐมวัยระดับมาก
การจัดการเรียนรูวิทยาการ
ขึ้นไป
คํานวณ ระดับปฐมวัย
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 -5.00
มาก
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
รอยละของผูเ ขารับการพัฒนา มีทกั ษะการทดลองทาง
และการทดลอง ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 - 2
1 การทดลองเรื่องน้ํา และ ขั้นที่ ระดับมากขึ้นไป
2 การทดลองเรื่องอากาศ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
มาก
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50

คาเปาหมาย

รอยละ 80

รอยละ 80

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงเตรียมการ
เสนอขอรับตราพระราชทาน
บานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย การประเมินคง
สภาพ และการประเมินใหม
2. ตรวจ ประเมิน เอกสาร
รายงานผล การทดลอง และ
โครงงานนักวิทยาสตร ระดับ
ปฐมวัยเสนอขอรับตรา
พระราชทาน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
เฉพาะทาง เรื่อง การจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ
ระดับปฐมวัย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู
และการทดลอง
ขั้นพื้นฐาน

ปงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ชื่อกิจกรรม
ขั้นที่ 1 น้ํา 5 กิจกรรม
- เนินน้ํา
- หมุดลอยน้ํา
- หลอดดําน้ํา
- สนุกกับฟองสบู
- การละลายของน้ําตาล
ขั้นที่ 2 อากาศ 5 กิจกรรม
- ลูกโปงพองโต
- ภูเขาไฟระเบิด
- ผงลึกลับ
- เมล็ดพืชเตนระบํา
- จรวดกลองฟลม

ปงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 122,600 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงเตรียมการเสนอขอรับตรา
พระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย การประเมินคงสภาพ และ
การประเมินใหม 1 วัน โดยวิธีการชี้แจง
อธิบาย สรางความเขาใจ แบงกลุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู ใหคําแนะนําเพิ่มเติม
เปนรายกลุม /รายบุคคล สาระสําคัญการ
ประชุม คือ
1. การสรุปรายงานผลการทดลอง 20
กิจกรรม
2. การจัดทําโครงงาน และการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวยครูผสู อน
ปฐมวัยโรงเรียน ในโครงการ จํานวน 58
คน ดังนี้
รุนที่ 1,2 ขอประเมินคงสภาพ ครั้งที่ 2
จํานวน 22 คน
รุนที่ 3,4,6 ขอประเมินคงสภาพ ครั้งที่
1 จํานวน 10 คน
รุนที่ 8 และโรงเรียนขนาดเล็ก ขอ
ประเมินครั้งแรก จํานวน 26 คน

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
- นางอรุณศรี จงจิตต
และคณะทํางาน
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กิจกรรม
2. ตรวจ ประเมิน เอกสารรายงานผล การ
ทดลอง และโครงงานนักวิทยาสตรระดับ
ปฐมวัยเสนอขอรับตราพระราชทาน โดย
วิธีการ ตรวจประเมิน ดวยเครื่องมือและ
เกณฑการประเมิน ของ สพฐ. ใชเวลา 4 วัน
1. รายงานผลการทดลอง 20 กิจกรรม
2. การจัดทําโครงงาน และการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย
คณะกรรมการประเมิน ตามคําสั่ง สพป.
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 5 คน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูเ ฉพาะ
ทางการทดลองเรื่อง การจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ ระดับปฐมวัย
ผูเขารวมปฏิบัติการ ประกอบดวย
ครูผสู อนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการรุนที่ 1
- 8 จํานวน 94 คน
และ
คณะทํางาน 16 คน รวม 110 คน
จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบตั ิการทดลอง
จํานวน 20 ชุด
จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 115 ชุด
4. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูและการ
ทดลอง
ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 และ
ขั้นที่ 2 โดยการชี้แจงสรางความเขาใจถึง
ความสําคัญของกิจกรรมบาน
นักวิทยาศาสตรนอยเทคนิคกระบวนการ
การจัดกิจกรรมการทดลอง และ
ฝกปฏิบัติการทดลอง ขั้นการทดลองละ 1 วัน
การทดลองเรื่อง น้ํา 5 การทดลอง
1. การกรองน้ํา
2. การละลายของน้ําตาล
3. ความลับของสีดํา
4. ไหลแรงไหลคอย
5. สนุกกับฟองสบู
การทดลองเรื่อง อากาศ 5 การทดลอง
1. สถานีเติมลม
2. ระฆังดําน้ําจากขวด
3. ทอรนาโดในขวด
4. ลมออน ๆ พัดผานหอง
5. เรือสะเทินน้ําสะเทินบก

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
14,800
-

-

39,400

8,450

-

26,400

33,550

ผูรับผิดชอบ
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กิจกรรม
ผูเขารวมปฏิบัติการ ประกอบดวยครูผสู อน
ปฐมวัยโรงเรียน ในโครงการรุนที่ 9 จํานวน
13 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จํานวน 55 คน
และคณะทํางาน รวม 60 คน

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

ผูรับผิดชอบ

จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบตั ิการทดลอง
จํานวน 10 ชุด
จัดทําเอกสารบันทึกการทดลอง
จํานวน 55 ชุด
จัดสรรคาสื่ออุปกรณการทดลอง รุนที่
9 จํานวน 13 โรงเรียน ๆ 2,000 บาท
รวม

80,600

42,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

1. รอยละของผูรับผิดชอบโครงการมีความรูความเขาใจ
สอบถาม
เกี่ยวกับการเสนอขอรับตราพระราชทาน ระดับมากขึ้นไป
2. รอยละของโรงเรียนที่มผี ลงานผานการประเมินระดับ สพฐ. การตรวจผลงาน
ไดรับตราพระราชทาน
1. ประเมินผลงาน
2. ประเมินโครงงาน
3. รอยละของผูผ านการอบรมเชิงปฏิบัติ มีทักษะการทดลอง ตรวจสอบรายการ
เฉพาะทาง เรื่อง ไฟฟา และแมเหล็ก ระดับมากขึ้นไป
4. รอยละของผูผ านการอบรมเชิงปฏิบัติ มีทักษะการทดลอง ตรวจสอบรายการ
ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 การทดลองเรื่องน้ํา และขั้นที่ 2 การ
ทดลองเรื่องอากาศ ระดับมากขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
1. แบบประเมินผลงาน
2. แบบประเมินโครงงาน
แบบตรวจสอบรายการ
แบบตรวจสอบรายการ
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5. โครงการ

คายเยาวชน…รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2562
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ประเด็นกลยุทธ
ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายสุรชัย ชวยเกิด / กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
381,800 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โครงการคาย “เยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” ดําเนินงานมาตั้งแตป 2558 ภายใตการบูรณาการความรวมมือภาคีเครือขาย 12 หนวยงาน
ไดแก มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ กรมหมอนไหม องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และเครือ
เจริญโภคภัณฑ/ทรู คอรปอเรชั่น ซึ่งการดําเนินงานในปที่ผานมาและในปตอไป สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และภาคีเครือขาย ไดรวมมือกันบูรณาการใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อน
โครงการ คาย “เยาวชน...รักษพงไพรฯ โดยมุงเนนขยายผลการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนและ
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศนรัฐบาลที่ไดกําหนดใหการอนุรักษแหลงเรียนรูทางทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น เป น รากฐานสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศไปสู ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่ตองอาศัยการปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาในระยะยาว มุงเนนความเขมแข็งตาม
บริบทของทองถิ่นและชุมชน มีกลไกการพัฒนาที่สําคัญ คือ การปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนเห็นถึง
คุ ณ ค าทรั พ ยากรธรรมชาติ เกิ ด ความรั ก ความหวงแหน และร ว มกัน อนุ รัก ษ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมคายที่บูรณาการสหวิชาการที่เกี่ยวของบนฐานทักษะการเรียนรูสังคมและอารมณ
(Social and Emotional Learning Skills) ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ผนวกเขากับ
การเรียนรูผานประสบการณตรงจากแหลงศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ของปาที่กระจายอยูจริงในพื้นที่ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน สนองยุทธศาสตรชาติและ
ยุทธศาสตรของ สพฐ. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปนไป
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
ภายใตเจตนารมณขางตน ที่จะไดรวมกันสรางความตระหนัก ความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค แ ละค า นิ ย มที่ ดี ในด า นการอนุ รั ก ษ แ หล ง เรี ย นรู ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน พรอมทั้งเสริมสรางใหครูและผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น รวมถึงการนําไปตอ
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ยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น ไดอยางเขมแข็ง จึงจัดใหมีโครงการ “คายเยาวชน…รักษพง
ไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2562 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความตระหนัก ความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยมที่ดี ในดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทางทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน
2. เพื่อเสริมสรางครูและผูเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมการตอยอดขยายผลกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนชุมชน และ
ทองถิ่น
3. เปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 จํานวน 60 คน ครูวิทยากร/แกนนํา 10 คน ตอคาย รวม 4 คาย
เปนนักเรียน 240 คน ครูวิทยากร/แกนนํา 40 คน และคณะทํางาน 15 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. การอบรมพัฒนาครูวิทยากร/แกน 1. รอยละของครูและผูเ กี่ยวของรับรูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรียนรู
นํา ของเครือขายเชิงพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ในระดับมากขึ้นไป
(Rakpongprai Network : RN)
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
มาก หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลีย่ 1.00 - 1.50
2. จัดกิจกรรมคาย “เยาวชน…รักษ 1. รอยละของนักเรียนที่เขาคาย มีความตระหนัก ความ
พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม คานิยมที่ดี ในดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทาง
บรมราชกุมารี” ประจําป 2562
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพฤติกรรมที่แสดงออกแตละรายการ
เกินครึ่งหนึ่ง
2. รอยละของนักเรียนที่เขาคายมีการเรียนรูจากกิจกรรม
คาย และดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับกลางขึ้นไป

คาเปาหมาย
รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

เกณฑ
สีเขียว (3) ระดับมาก
สีสม (2) ระดับกลาง
สีชมพู (1) ระดับนอย
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ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด
1. รอยละของโรงเรียน (ครู/นักเรียน) มีการ ตอยอดขยาย
ผลตามแนวกิจกรรมคายเยาวชน...รักษพงไพร ผานเกณฑที่
กําหนด
เกณฑ
- สรางปา สรางรายได
- พลังสหกรณ
- บัญชี นําวิถีสูความพอเพียง
- ทรัพยากรเดนในทองถิ่น
- พืชทองถิ่นและการแปรรูป
- การจัดการขยะเพื่อโลกสวย
- สูตรปุย พระราชทาน
- ตนไมที่หนูปลูก
- เรียนรูค ุณคาพรรณไมดวยเทคโนโลยี
- สวนพฤกษศาสตร
ปฏิบัติไดอยางนอย 1 รายการ ถือวาผานเกณฑ

3. การตอยอดขยายผลกิจกรรม
ตามโครงการคาย “เยาวชน...รักษ
พงไพร”

คาเปาหมาย
รอยละ 80

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม

ปงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การอบรมพัฒนาครูวิทยากร/
แกนนํา ของเครือขายเชิงพื้นที่
(Rakpongprai Network : RN)
2. จัดกิจกรรมคาย “เยาวชน…
รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ประจําป 2562
3. การตอยอดขยายผลกิจกรรม
ตามโครงการคาย “เยาวชน...รักษ
พงไพร
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 381,800 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1. การอบรมพัฒนาครูวิทยากร/แกนนํา ของ
เครือขายเชิงพื้นที่ (Rakpongprai Network :
RN)
ประกอบดวย ครูวิทยากรและศึกษานิเทศก 14
คน ณ อุทยานแหงชาติสิรินาถ อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
2. จัดกิจกรรมคาย “เยาวชน…รักษพงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจําป
2562
2.1 ประชุมเตรียมความพรอม ครูวิทยากร
คณะทํางานและภาคีเครือขาย จัดกิจกรรม
คาย “เยาวชน...รักษพงไพร” ณ ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาเขาทาเพชร จํานวน 50
คน
2.2 เขาคาย“เยาวชน…รักษพงไพร”
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน จํานวน 4 รุน ๆ ละ 76
คน เปนนักเรียนรุนละ 60 คน ครู วิทยากร
และคณะทํางาน 16 คน ณ ศูนยศกึ ษา
ธรรมชาติและสัตวปาเขาทาเพชร
3. การตอยอดขยายผลกิจกรรมตามโครงการ
คาย “เยาวชน...รักษพงไพร” ของโรงเรียนที่เขารวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
17,360

รวม

ผูรับผิดชอบ
นายสุรชัย ชวยเกิด
และคณะ

นายสุรชัย ชวยเกิด
และคณะ
11,100

337,200

3,140

13,000
378,660

นายสุรชัย ชวยเกิด
และคณะ
3,140

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของนักเรียนทีเ่ ขาคาย มีความตระหนัก ความ
รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
คานิยมที่ดี ในดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพฤติกรรมที่แสดงออกแตละรายการ
เกินครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด
2. รอยละของนักเรียนทีเ่ ขาคายมีการเรียนรูจากกิจกรรมคาย
และดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทางทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ระดับกลางขึ้นไป
3. รอยละของครูและผูเกี่ยวของรับรูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรียนรู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ในระดับมากขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินระดับการ
เรียนรู

สอบถาม

แบบสอบถาม
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และหนวยงานภาคีเครือขาย
มีความรวมมือและรวมกันจัดกิจกรรมคาย “เยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สงเสริม สรางความตระหนัก ความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค แ ละค า นิ ย มที่ ดี ในด า นการอนุ รั ก ษ แ หล ง เรี ย นรู ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน เสริมสรางใหครูและผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษแหลงเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ผานกิจกรรมคายที่
บูรณาการสหวิชาการที่เกี่ยวของบนฐานทักษะการเรียนรูสังคมและอารมณ ออกแบบเปนกระบวนการ
เรียนรูที่จะทําใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูแบบ Active Learning และเรียนรูจากแหลงเรียนรูโดยตรงจาก
แหลงศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการนําไปตอยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยมีกลไกการ
พัฒนา คือ การปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวง
แหน และรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตอไป
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6. ชื่อโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ 2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต)
สนองนโยบาย สพฐ. 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ /กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
223,850 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ เมษายน – สิงหาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต ( Zero tolerance & Clean) ”
มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรม ตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบู รณาการ ปฏิ รู ปกระบวนการป องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากลโดยมี
เป า ประสงค เชิ งยุ ทธศาสตร คื อ ประเทศไทยได รั บการประเมิ นดั ชนี การรั บรู การทุ จริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยั ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมมาภิบาลในภาครัฐ)
และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกัน
ด ว ยการเสริ ม สร า งสั ง คมธรรมาภิ บ าล) และขณะเดีย วกัน สํ า นัก งานคณะกรรมการปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหง (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดทําขอตกลงความรว มมือตอตานการทุจ ริตรว มกับ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ในปง บประมาณ พ.ศ.2556 เพื ่อ ประสานความรว มมือ ในการตอ ตา นการ
ทุจ ริต คอรรัป ชัน โดยอาศัย กลไกทางการศึก ษาเปน เครื่อ งมือ ในการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเยาวชน ถือ
เป น จุ ด เริ่ มต น ของการดํ า เนิ นโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให ค วามสํา คั ญ กั บ การเตรี ย มการด า นการป อ งกั น และ
การปราบปรามการทุ จ ริ ต ในสถานศึ ก ษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซึ่งเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง
จากขอมูลฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในป
พ.ศ.2556 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตตนแบบจํานวน 1 โรงเรียน ป พ.ศ. 2557 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอย
ละ 10 จํานวน 14 โรงเรียน ปพ.ศ. 2558 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอยละ 20 จํานวน 26 โรงเรียน ปพ.ศ. 2560
เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอยละ 30 จํานวน 36 โรงเรียน และปพ.ศ. 2561 เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตรอยละ
40 จํานวน 43 โรงเรียน และโรงเรียนไดดําเนินงานอยางตอเนื่องตามแนวทางของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อใหโรงเรียนสุจริตมีความเขมแข็งในการดําเนินงานงาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหผูบริหารและครูในสังกัดมีความรู
ความเขาใจการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพั ฒนาใหผู บริห าร และครู มีความรูความเขาใจการดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. กลุมเปาหมาย
ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 120 คน ครูและบุคลากรโรงเรียนสุจริตจํานวน 185 คน และคณะทํางาน
24 คน รวมทั้งสิ้น 330 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

รอยละของผูบริหาร และครูที่เขารับการพัฒนา มีความรูความ
เขาใจในการนําหลักสูตรตานทุจริต บริษัทสรางการดี การถอด
บทเรียน ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนไดในระดับดีขึ้น
ไป
เกณฑ
ดีเยี่ยม
หมายถึง 8 คะแนนขึ้นไป
ดีมาก
หมายถึง 6–7 คะแนน
ดี
หมายถึง 4–5 คะแนน
พอใช
หมายถึง 2–3 คะแนน
ปรับปรุง
หมายถึง ต่ํากวา 2 คะแนน
2. ทบทวน การดําเนินงานการ ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมสรางสํานึกพลเมืองของ
สรางสํานึกพลเมืองของโรงเรียน โรงเรียนสุจริตตนแบบ
สุจริตตนแบบ
เกณฑ
1 = ปฏิบัติขอ 1 – 3
2 = ปฏิบัติขอ 1 – 5
3 = ปฏิบัติขอ 1 – 7
4 = ปฏิบัติทุกขอ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนา มี
ภาพยนตรสั้นรณรงคการสราง ความรูความเขาใจในการผลิตสื่อภาพยนตรสั้น ไดในระดับดีขึ้น
สังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ไป
เกณฑ
ดีเยี่ยม
หมายถึง 8 คะแนนขึ้นไป
ดีมาก
หมายถึง 6–7 คะแนน
ดี
หมายถึง 4–5 คะแนน
พอใช
หมายถึง 2–3 คะแนน
ปรับปรุง
หมายถึง ต่ํากวา 2 คะแนน
4. ประเมินโรงเรียนสุจริต
ตนแบบและเครือขายโรงเรียน
สุจริตที่เขารับการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน

รอยละของโรงเรียนสุจริตตนแบบและเครือขายโรงเรียนสุจริต
เขารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

คาเปาหมาย
รอยละ 80

ระดับ 4

รอยละ 80

รอยละ 100
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม

ปงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา
2. ทบทวน การ
ดําเนินงานการสรางสํานึก
พลเมืองของโรงเรียน
สุจริตตนแบบ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อภาพยนตรสั้น
รณรงคการสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต
4. ประเมินโรงเรียนสุจริต
ตนแบบและเครือขาย
โรงเรียนสุจริตที่เขารับ
การประเมินโรงเรียน
สุจริตพระราชทาน

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 223,850 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เนื้อหาประกอบดวย หลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา บริษัทสรางการดี การ
ถอดบทเรียน ผูเขารวมประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน 119 คน ครูวิชาการ 119
คน วิทยากร 2 คน คณะทํางาน 10 คนรวม
ทั้งสิ้น 250 คน จํานวน 2 วัน

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
900 192,500
-

ผูรับผิดชอบ
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
นางสาวนลิน เล็กมาก
นางสาว สุจารี ชัย
ประดิษฐ
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กิจกรรม
2. ทบทวน การดําเนินงานการสรางสํานึก
พลเมืองของโรงเรียนสุจริตตนแบบ
ผูเขารวมทบทวน ประกอบดวย
ผูรับผิดชอบโครงการ 2 คน ผูบริหาร
โรงเรียนสุจริตตนแบบ 1 คน และครู
โรงเรียนสุจริตตนแบบจํานวน 32 คน รวม
ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนิน
กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง จํานวน 1 วัน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร
สั้น รณรงคสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5,250
-

2,000

ผูเขารวมประกอบดวย ผูที่สมัครเขา
รวมปฏิบตั ิการผลิตสื่อจํานวน 35 คน
วิทยากร 2 คนและคณะทํางาน 3 คน
จํานวน 1 วัน และคัดเลือกตัวแทนของเขต
พื้นที่เพื่อเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํา
ภาพยนตรสั้นในระดับ สพฐ.
4. ประเมินโรงเรียนสุจริตตนแบบและ
เครือขายโรงเรียนสุจริตที่เขารับการ
ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ผูเขารวมประเมินเปนคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งรวมประชุมเตรียมการ
จํานวน 5 คน และประเมิน พรอมรายงาน
ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่เพื่อสงตอใน
ระดับภูมิภาค
รวม

ผูรับผิดชอบ
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
นางสาวนลิน เล็กมาก

16,000

นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
นางสาวนลิน เล็กมาก
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ

7,200

นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
น.ส นลิน เล็กมาก

2,900

220,950

-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
รอยละของผูบริหาร และครูที่เขารับการพัฒนา มีความรูความเขาใจใน
การนําหลักสูตรตานทุจริต บริษัทสรางการดี การถอดบทเรียน ไปปรับ
ใชในการจัดการเรียนการสอนได ในระดับดีขึ้นไป
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานกิจกรรมสรางสํานึกพลเมืองของ
โรงเรียนสุจริตตนแบบ
รอยละของผูค รูและบุคลากรทางการที่เขารับการพัฒนา มีความรู
ความเขาใจผลิตสื่อภาพยนตรสั้นรณรงคสรางสังคมทีไ่ มทนตอการ
ทุจริตได ในระดับดีขึ้นไป
รอยละของโรงเรียนสุจริตตนแบบและเครือขายโรงเรียนสุจริตเขารับ
การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ตรวจสอบรายการ

แบบตรวจสอบรายการ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สํารวจ

แบบสํารวจ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบ ริ ห าร ครู และบุ คลากรโรงเรีย นสุจ ริต มีความรู ความเขาใจ การดําเนิน งานตามโครงการ
เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึก ษาได อย า งเข มแข็ ง มี ป ระสิท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
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7. ชื่อโครงการ

โครงการคายเสริมสรางทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา”
เพื่อปองกันปญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
สนองนโยบาย สพฐ. 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ประเด็นกลยุทธที่
4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวเพ็ญรัตน สุทธิรักษ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
106,400 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะชีวิต เปนสมรรถนะ
สําคัญที่ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนา ทั้งดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสัมพันธภาพอันดีระหวาง
บุคคลรูจักการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่ รวมถึงมีทักษะ
ในการปองกันตนเองในภาวะคับขัน การถูกลวงละเมิดทางเพศ และภัยสังคมตางๆ และการจัดการกับชีวิต
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม และ ปงบประมาณ 2562 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดนโยบายและจุดเนน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
แกปญหา เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
จากการดําเนินการในปที่ผานมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
ไดมีการพัฒนานักเรียนแกนนําระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งมีบทบาทและหนาที่ในการเปนผูนําในการทํา
กิ จ กรรมต า งๆ ในสถานศึ ก ษา เช น แกนนําการรณรงค ตอตานยาเสพติด สภานัก เรีย น ซึ่ งสงผลให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไมพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
แต อ ย า งใด จึ ง เห็ น ได ว า การเสริ ม สร า งทั ก ษะชี วิ ต นั ก เรี ย นถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งยิ่ ง ใน
สภาพแวดลอมและบริบทปจ จุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรีย นแกนนําถือเปน
กิ จ กรรมที่ จ ะสร า งและพั ฒ นานั ก เรี ย นแกนนํ า ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ให เ ป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ใน
สถานศึกษาเพื่อปองกันและการขจัดปญหาและความขัดแยงตางๆ ในสถานศึกษา ดังนั้น สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการคายเสริมสรางทักษะชีวิต “ปลุกพลัง
KID พิชิตปญหา”เพื่อปองกันปญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒ นานั ก เรี ย นแกนนํ า ในสถานศึก ษาใหมี ความรู ความเข าใจและสามารถเป น แกนนํา ใน
สถานศึกษา ในการเสริมสรางทักษะชีวิตการปองกันปญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
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3.กลุมเปาหมาย
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-3 ในสังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 100 คน
2) คณะวิทยากร จํานวน 14 คน
3) คณะทํางาน จํานวน 6 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
การจัดคายเสริมสราง ทักษะชีวิตแก
นักเรียนแกนนํา

ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักเรียนที่เขารับการอบรมรับรูการ
เสริมสรางทักษะชีวิต
2.รอยละของนักเรียนที่เขาอบรมสามารถเปนแกนนําใน
สถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะชีวิตการปองกันปญหา
ยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 90

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
การจัดคายเสริมสราง
ทักษะชีวิตแกนักเรียน
แกนนํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 106,400 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม

การจัดคายเสริมสรางทักษะชีวิตแกนักเรียนแกนนํา
โดยวิทยากรใหความรู ผานกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม
ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา, ทักษะชีวิตกับการจัดการ
กับอารมณ, การบรรยายหัวขอ คนหาตัวตน พบคนที่
ใช , ความรูดาน NLP กับการใชชีวิต ,การสราง
อุดมการณตานภัยยาเสพติด การจัดทําโครงการตอตาน
ยาเสพติด กิจกรรมนันทนาการ และ การจัดทํา Bigbook ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นักเรียน
ระดับชั้น ม. 2-3 จํานวน 100 คน คณะวิทยากร
จํานวน 14 คน คณะทํางาน 6 คน ระยะเวลาใน
การอบรม 3 วัน 2 คืน
- จัดทําเอกสาร และวัสดุอุปกรณการจัดคาย
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
12,000

92,400

2,000

12,000

92,400

2,000

ผูรับผิดชอบ

นางสาวเพ็ญ
รัตน สุทธิรักษ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของนักเรียนทีเ่ ขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจการเสริมสรางทักษะชีวิต
2. รอยละของนักเรียนทีเ่ ขาอบรมสามารถเปนแกนนําในสถานศึกษา
ในการเสริมสรางทักษะชีวิตการปองกันปญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงค

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สังเกต

แบบสังเกตุ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีทักษะชีวิตและสามารถเปนแกนนําในสถานศึกษาที่จะปองกันปญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
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8. ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
ประเด็นกลยุทธ

บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายสุรชัย ชวยเกิด / กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
งบประมาณทั้งสิ้น
12,680 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ เมษายน – กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันสงเสริม
การสอนวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี สํา นักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ องคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ กลุมบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัทนานมีบุคส
จํากัด ไดริเริ่มโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย เพื่อปลูกฝกนิสัยรักวิทยาศาสตรใหกับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเปนโครงการที่มูลนิธิฯ รวมมือกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมนี ในการ
จัดการเรียนรูใหกับโรงเรียนระดับปฐมวัย จากผลการวิจัยโดยศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ พบวา การจัดการเรียนรูตามแนวทางบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย สามารถชวยสงเสริม
กระบวนการคิดใหกับเด็กไดเปนอยางดี ดวยความสําเร็จดังกลาวประกอบกับโครงการบานนักวิทยาศาสตร
น อย ประเทศเยอรมนี ได จั ดทํ า กิ จ กรรม คูมือโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดั บ
ประถมศึกษา และสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา ศูนยพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน รวมกับโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ได ทําการศึกษาและพบวา การเรียนรูตามแนวทางของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย เป น การสร า งกระบวนการเรี ย นรู รว มกั น (co-construction) การรู ก ระบวนการคิ ด
(metacognition) และการเรียนรูผานโครงงาน (project approach) สามารถชวยสงเสริมกระบวนการคิด
ใหกับนั กเรียนและพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาไดเปนอยางดี และเห็นควรขยายผล
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใชรูปแบบการบริหารโครงการ
เชนเดียวกับโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และมีนโยบายใหนํากิจกรรม
Unplugged Computer Science มาขยายผลโรงเรียนในโครงการ เพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูผูสอนระดับประถมศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูโดยบูรณาการกิจกรรม
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เขากับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรี ย นรู และตั ว ชี้ วั ด กลุ ม สาระการเรีย นรูวิ ทยาศาสตร (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 ตามแนวทางการขยายผลโครงการบ า น
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนระดับประถมศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการ
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เขากับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา ใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
3. กลุมเปาหมาย
โรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตร ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา
จํานวน 6 โรงๆ ละ 2 คน รวม 12 คน และคณะทํางาน 10 คน รวม 20 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํา
รอยละของบุคลากรแกนนําที่เขารับการพัฒนา
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โดย ศักยภาพโดยโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย
วิทยาลัย

รอยละ 100

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผูสอนโรงเรียนในโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา

รอยละ 80

รอยละของครูผสู อนที่เขารับการพัฒนาศักยภาพ มี
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูต าม
แนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา ในระดับดีขึ้นไป
เกณฑ
คะแนน 13-15 ขอ หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนน 11-12 ขอ หมายถึง ดีมาก
คะแนน 9-10 ขอ หมายถึง ดี
คะแนน 7-8 ขอ หมายถึง พอใช
คะแนนต่ํากวา 7 ขอ หมายถึง ปรับปรุง
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562

ชื่อกิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
แกนนํา โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย โดย
โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผูสอนโรงเรียนใน
โครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 12,680 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํา โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย โดยโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ประกอบดวยผูน ําเครือขายทองถิ่น
(Local Network : LN) และวิทยากรทองถิ่น (Local
Trainer : LT) ซึ่งเปนศึกษานิเทศก 1 คน และ
ครูผสู อน 1 คน เขารับการพัฒนากับโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
โรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย ระดับประถมศึกษา โดยการขยายผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํา โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย จากโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รายละเอียด
ประกอบดวย
1. กลวิธีการสอนตามแนวทางโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
2. ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู 13 หนวยกิจกรรม
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
คํานวณ
4. กิจกรรมโครงงานตามแนวทางบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1,500
นายสุรชัย ชวยเกิด

8,400

2,780

นายสุรชัย ชวยเกิด
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กิจกรรม
ผูเขารวมประกอบดวยครูผสู อน จํานวน 6
โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 12 คน และคณะทํางาน 8
คน รวมทั้งหมด 20 คน
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

9,900

ผูรับผิดชอบ

2,780

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรแกนนําที่เขารับการพัฒนาศักยภาพโดย
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. รอยละของครูผูสอนที่เขารับการพัฒนาศักยภาพ มีความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ตรวจสอบการเขารับ หนังสือแจง/แบบตอบ
การพัฒนา
รับเขารวมกิจกรรม
ทดสอบ
แบบทดสอบ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรแกนนําและครูผูสอนโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ไดรับความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ระดั บ ประถมศึ ก ษา ครู ผู ส อนสามารถบู ร ณาการจั ด การเรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สามารถจั ด กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นได ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ยตนเอง (Active
Learning) ผูเรียนและครูชวยกันสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน (co-construction) ผูเรียนมีวิธีการ
เรียนรูของตนเอง (metacognition) และผูเรียนไดเรียนรูผานโครงงาน (project approach) ซึ่งสามารถ
ชวยสงเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงอยางเปนระบบ และชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดดีขึ้น
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9. ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
กลยุทธ

พัฒนาโรงเรียนหองสมุดเครือขายและกิจกรรมสงเสริมการอาน
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวนิภาพร ทิพยแกว /กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
18,200 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และ
มาตรา 25 รั ฐ ต องส งเสริ มการดํ า เนิ น งานและจัดตั้งแหลงการเรีย นรูตลอดชีวิตทุกรูป แบบ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานตระหนักถึงความสําคัญ ดังกลาว ไดสงเสริมสนับ สนุน ใหมีการจั ด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน และยกระดับความสามารถในการอาน รวมทั้งพัฒนาแหลงการเรียนรูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา รวมถึงยุทธศาสตรชาติ 20 ป
( พ.ศ. 2560 – 2579 ) ในสวนของกระทรวง ศึกษาธิการ มีจุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการ
ดําเนินงานและโครงการสําคัญดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน โดยกําหนดแนวทางหลักในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน ที่มุงแกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอาน
โดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดมีการดําเนินงานโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานมาอยาง
ตอเนื่องโดยแบงเปน 2 กิจกรรมหลัก คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อมุงพัฒนาใหเด็กและเยาวชน
ไทยมีนิสัยรักการอาน สามารถใชการอานเพื่อศึกษาหาความรูดวยตนเอง และการพัฒนาหองสมุด ตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศเจตนารมณ “๒๕๔๙ ใหเปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อเปนแรงจูงใจและแรง
กระตุนใหเห็นความสําคัญของการอาน การปลูกฝงการอานหนังสือจนเกิดเปนนิสัย จึงจําเปนตองทําอยาง
จริงจังและตอเนื่องเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะการใช
ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานและการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมเร็วขึ้น และทําใหการดําเนินการตามเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีโรงเรียนตนแบบหองสมุด
3 ดี จํ านวน 2 โรงเรีย น ได แก โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) และโรงเรียนบานน้ําฉา โรงเรีย น
เครือขายหองสมุด 3 ดี จํานวน 4 โรงเรียน (โรงเรียนบานบอผุด โรงเรียนบานบางใหญ โรงเรียนบาน
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โฉลกหลํา และโรงเรียนวัดคีรีวง คิดเปนรอยละ 5.04 จากจํานวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 119 โรงเรียน
ซึ่งจะเห็นวาโรงเรียนที่ดําเนินการพัฒนาหองสมุดและกิจกรรมสงเสริมการอานอยางจริงจังและเกิดผลเปนที่
ประจักษยังมีจํานวนนอย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาหองสมุดและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนหองสมุดเครือขาย
และกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนหองสมุดเครือขาย เครือขายละ 2 โรงเรียน รวม
22 โรงเรียน ใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนาโรงเรีย น
หองสมุดเครือขาย รวมถึงใหมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) กิจกรรมสงเสริมการอาน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนหองสมุดเครือขาย ใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
2. เพื่อใหโรงเรียนหองสมุดเครือขายมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของกิจกรรมสงเสริม
การอาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
3. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร และครูบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุดโรงเรียนหองสมุดเครือขาย จํานวน 22
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 66 คน และคณะวิทยากร/คณะทํางาน 17 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
หองสมุดเครือขายและการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1. รอยละของผูเขาประชุ มมีความรูความเขาใจในการ รอยละ 100
พัฒ นาห อ งสมุ ด โรงเรี ยนให เ ป น แหล ง เรี ย นรูแ ละการจั ด
กิจกรรมสงเสริมการอานผานเกณฑที่กําหนด

- เกณฑผาน 80% ขึ้นไป
รณรงค ติดตาม และประเมิน
2. รอยละของโรงเรียนหองสมุดเครือขายวิธีปฏิบัติที่เปน
รอยละ 30
โรงเรียนหองสมุดเครือขาย
เลิศ (Best Practice) ผานเกณฑการประเมินในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดีเดน
รอยละ 100
ประถม ศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 3. รอยละของนักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อ า นโดยใช ห นั ง สื อ พระราชนิ พ นธ ใ นสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก
ขึ้นไป
เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.40
นอย
1.00 – 1.50
นอยที่สุด
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561
ชื่อกิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนหองสมุดเครือขาย
และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
รณรงค ติดตาม และ
ประเมินโรงเรียนหองสมุด
เครือขายสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎรธานี
เขต 1

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 18,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนหองสมุดเครือขายและ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ครูบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด
โรงเรียน จากโรงเรียนหองสมุดเครือขาย โรงเรียนละ 2
คน ผูบริหาร 1 คน จํานวน 22 โรง รวม 66 คน
วิทยากรและคณะทํางาน จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น
83 คน ระยะเวลา 1 วัน โดยการฝกปฏิบตั ิกิจกรรม
สงเสริมการอาน
รณรงค ติดตาม และประเมินโรงเรียนหองสมุด
เครือขายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1
- คณะกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งรณรงค ติดตาม
และประเมินโรงเรียนหองสมุดเครือขาย
- คณะกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตัง้ คัดเลือกวิธีปฏิบตั ิที่
เปนเลิศ (Best Practice) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
- ประกาศผลการคัดเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศ (Best
Practice) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
12,450
5,000

ผูรับผิดชอบ
นางสาวนิภาพร
ทิพยแกว

นางสาวนิภาพร
ทิพยแกว

750
13,200

5,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานผาน
เกณฑที่กําหนด

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สอบถาม

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

ประเมิน

แบบประเมินวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ

- เกณฑผาน 80% ขึ้นไป
2. รอยละของนักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
โดยใชหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี มีคะแนนเฉลีย่ ในระดับมากขึ้นไป
เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.40
นอย
1.00 – 1.50
นอยที่สุด
3. รอยละของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice ) ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดีเดนขึ้นไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีครูบรรณารักษ/ ครูผูรับผิดชอบ
หองสมุดที่มีความรูความเขาใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนาโรงเรียนหองสมุด
เครือขาย และมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice ) ในกิจกรรมสงเสริมการอาน
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10. ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
กลยุทธ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาน การเขียน สูทักษะการคิดขั้นสูง
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวนิภาพร ทิพยแกว/ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
งบประมาณทั้งสิ้น
364,230 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเสด็จขึ้น
ครองราชยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 พระองคทานไดรับสั่งให
รัฐมนตรีเขาเฝาและมีพระราชประสงคที่จะเห็นลูกหลานของไทยมีการศึกษาที่สรางพื้นฐานที่ดีใหผูเรียน 4
ดาน คือ 1)ทัศนะคติ ที่ถูกตองตอบานเมือง 2)มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3)มีงานทํา มีอาชีพ และ4)
เปนพลเมืองดีของชาติ ซึ่งสามารถขยายความไดวาควรมีทัศนะคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีความรูความ
เขาใจตอชาติ บานเมือง ภูมิลําเนาของตน มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ยึดมั่นในพระศาสนา มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตนเอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
รูจักแยกแยะความผิดชอบชั่วดี อะไรชอบ อะไรดี ตองปฏิบัติ อะไรไมดี อะไรผิด ตองปฏิเสธ ชวยกันสราง
คนดีใหกับบานเมือง มีงานทํามีอาชีพ และการเปนพลเมืองดีมีน้ําใจ มีความเอื้ออาทรตอกัน ซึ่งถาเกงอยาง
เดียวแตไมมีความรับผิดชอบชั่วดี ไมรูจัก ใชวิจ ารณญาณของตนในการพิจ ารณาสิ่ง ตา งๆได ก็ไ มเ กิด
ประโยชนอัน ใดตอ บา นเมือ ง ซึ่งมี ความสอดคลองกับพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ที่ระบุไววาใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ฝกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รั กการอ านและเกิ ดการใฝรู อย างตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี
การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา และทักษะการเรียนรูสําหรับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น ผูสอนจะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มิใชการ
จดจํ า เนื้ อ หาวิ ช า แต ต อ งสามารถค น คว า ใฝ ห าความรู จ ากทรั พ ยากรการเรี ย นรู แ ละแหล ง เรี ย นรู ที่
หลากหลายผาน การอานออกเขียนได การคิดคํานวณ การใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร ในการวิเคราะหและ
สังเคราะห ประเมินคา คิดสรางสรรค ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางดี
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จากผลทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2561 พบวายังมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับที่ต่ํามาก เชน การ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 ซึ่งมีการทดสอบความสามารถของผูเรียนใน 3 ดาน คือ ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล และ
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบในแตละดาน พบวา ความสามารถดานภาษาผูเรียนอยูในระดับพอใชและ
ปรับปรุงรอยละ 57.98 ความสามารถดานคํานวณอยูในระดับพอใชและปรับปรุงรอยละ 73.95 และ
ความสามารถดานเหตุผล อยูในระดับพอใชและปรับปรุงรอยละ 73.11 เมื่อพิจารณาความสามารถโดยรวม
ทั้ง 3 ดาน พบวาความสามารถของผู เรีย นอยูในระดับพอใชถึงรอยละ 75.63 และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีการทดสอบในกลุมสาระ
การเรียนรูหลัก 4 กลุมสาระ และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบในภาพรวมของเขตพื้นที่ พบวายังมีโรงเรียน
อีกจํานวนมากที่ยังมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับประเทศ จําแนกเปนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ต่ํา
กวารอยละ 37.60 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ต่ํากวารอยละ 34.13 ซึ่งการทดสอบของ NTและ
O-net นี้จะเปนขอสอบในเชิงของการอาน จับใจความ การวิเคราะหโจทย การแกปญหาและการนําไปใช
จึงเห็นไดวานักเรียนทําขอสอบเกี่ยวกับการความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหาและการให
เหตุผลรวมถึงการเชื่อมโยง และการคิดคํานวณไมถูกตองเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเปนผลสะทอนใหเห็นวา
การจัดกระบวนการเรียนรูของครูในโรงเรียนยังไมไดเนนถึงทักษะการอาน การเขียน ในเชิงของการคิด
วิเคราะห สรุปความ หรือกระตุนใหเกิดพัฒนากระบวนการคิด ขาดการฝกการสังเกต การตั้งสมมติฐาน
และการผสมผสานขอมูลเพื่อสรางองคความรูใหมดวยตนเอง ขาดการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางสรางสรรคทางความคิด ทําใหนักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดความมั่นใจตนเอง ขาด
การแยกแยะสิ่งที่จริงกับไมจริง ใหนักเรียนรูจักคิดเปน แกปญหาเปน และสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได
ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดเห็นถึงความสําคัญและ
ความจํ าเป นจึ งได จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนาการอาน การเขียน สูทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนในโรงเรียน ไดมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทั กษะการอ า น การเขี ย น คิ ดวิ เ คราะห และกระบวนการแกป ญ หาให มากขึ้น โดยมีค วามเชื่ อวาหาก
นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลว นักเรียนจะสามารถ
นําทั กษะ ความรู ไปใช ได อย างถู กตองและมีผ ลทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติที่สูงขึ้น และที่สําคัญ
นักเรียนจะสามารถปรับตัวใหรูเทาทันสถานการณ มีความเหมาะสม เพียงพอ และดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใหมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการ
สรางหรือพัฒนาขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหาตาม
แนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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3. กลุมเปาหมาย
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119 โรง จําแนกเปน โรงเรียนประถมศึกษา 92 โรงๆละ 2
คน จํานวน 184 คนและโรงเรียนขยายโอกาส 27 โรงละ 3 คน จํานวน 81 คน รวมทั้งสิ้น 265
คณะทํางาน 12 คน รวมทั้งสิ้น 277 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาน รอยละของผูเ ขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัด
การเขียน สูทักษะการคิดขั้นสูง กิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการสรางหรือพัฒนาขอสอบ
เพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญ
 หาตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย
รอยละ 90

- เกณฑผาน 80% ขึ้นไป

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม

ปงบประมาณ 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาการอาน
การเขียน สูทักษะการคิดขั้นสูง

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 364,230 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอานการเขียนสูทักษะ
การคิดขั้นสูง ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
- เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเ รียนเปน
สําคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิด
วิเคราะห และกระบวนการแกปญ
 หา
. – การสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนวทางการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
โดยผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ครูผสู อนกลุม
สาระการเรียนรูภ าษาไทย จํานวน 119 โรง จําแนก
เปน โรงเรียนประถมศึกษา 92 โรงๆละ 2 คน คน
จํานวน 184 คน โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรงๆละ 3
คน จํานวน 81 คน และคณะทํางาน 12 คน รวม
ทั้งสิ้น 277 คน ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
21,600
342,630
-

21,600

342,630

ผูรับผิดชอบ

นางสาวนิภาพร
ทิพยแกว

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
รอยละของผูเ ขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญ
 หารวมถึงการสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนว
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
- เกณฑผา น 80% ขึ้นไป
รอยละของผูเ ขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญ
 หารวมถึงการสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนว
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

- เกณฑผา น 80% ขึ้นไป

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การ
เขี ย น คิ ดวิ เ คราะห กระบวนการแกป ญ หา และสามารถสรางหรือพัฒ นาขอสอบตามแนวทางของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผูเรียนได อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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11. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ประเด็นกลยุทธ
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวนลิน เล็กมาก นายชาญชัย ชื่นพระแสง
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
งบประมาณทั้งสิ้น
101,830 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ มิถุนายน 2562 – 30 มีนาคม 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนขนาดเล็กเปนปรากฏการณทางการศึกษาที่ทาทายผูบริหารการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย
กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแตอดีตที่ผานมาอยางตอเนื่อง ปจจุบัน
อัตราการเกิดของประชากรไดลดลงตามลําดับสงผลใหจํานวนประชากรในวัยประถมศึกษา (6-12 ป) ลดลง
ดังนั้น จึงทําใหนักเรียนที่เปนตัวปอนใหแกโรงเรียนประถมศึกษาที่กระจายอยูทั่วประเทศถึง 30,000 กวา
โรง จึ งลดลงตามลํ า ดั บ ด ว ยความตระหนัก วาการที่มี โ รงเรีย นขนาดเล็กเปน จํา นวนมากย อมสง ผลถึ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารอัตรากําลังครู กระทรวงศึกษาธิการได
ดําเนินการมาตรการที่ยุบรวม และรวมโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีมาตรการยุบและรวม
โรงเรียนมิใชแนวทางแกไขปญหาที่จะประสบความสําเร็จในทุกกรณี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 ขอ 4 การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาที่ใหบริการใน
หลายเขตพื้นที่การศึกษา และหมวด 9 มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ที่ระบุถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกาวหนาขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะการสื่อสารผานดาวเทียมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหทุกคนทุกสถานที่สามารถติดตอสื่อสารขอมูลและขาวสารตาง ๆ ถึงกันไดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ดวยสาเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองปรับใหทันสภาวะปจจุบันและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ไดพัฒนาและประยุกตการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
DLTV ดวยระบบการถายทอดจากโรงเรียนตนทางและโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณ ถายทอดสดการ
เรียนการสอนและวิชาชีพผานทางโทรทัศน 15 ชองสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โดยไดปรับผังรายการให NEW DLTV สามารถครอบคลุมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูใหมแบบ Active Learning ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป
ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน
46 โรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดรับ
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การจั ด สรรสื่ อ 60 พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และแผนการจั ด
ประสบการณระดับปฐมวัย เพื่อใชประกอบกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมและการ
จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน โดยในปการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนยังมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศ โดยผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ต่ํากวาระดับประเทศ จํานวน 24 โรง
และผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ต่ํ า กว า
ระดับประเทศ จํานวน 26 โรง ซึ่งเมื่อศึกษาผลการประเมินโดยละเอียดแลวพบวามีโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนถึง 4 โรง ใน 10 อันดับแรก ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
ประถมศึ กษาปที่ 6 และ 5 โรง ใน 10 อัน ดับแรก ของการทดสอบความสามารถพื้น ฐานของผูเรีย น
ระดับชาติ ( National Test : NT) แสดงใหเห็นวาในจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดมีโรงเรียนสวนหนึ่ง
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเรียนการสอน และมีบางสวนที่ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
ซึ่งจากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนพบวา โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคาเฉลี่ยรอยละของผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่ํากวาระดับประเทศโดยสวนใหญยังประสบปญหาในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ทั้งทางดานการใช การซอมแซมวัสดุอุปกรณ และการนําแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนลงสูการปฏิบัติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต
1 เห็นความสําคัญของการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนา
ผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม ตลอดจนมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และสามารถ
จัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน DLTV มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมไดเปนที่ยอมรับ รวมถึงการพัฒนาใหมีโรงเรียนตนแบบ DLTV
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กตระหนัก เห็นความสําคัญ และมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
2. เพื่อใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน DLTV และมีโรงเรียนตนแบบ
DLTV สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
3. กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 46 โรงเรียน จํานวน 261 คน คณะทํางาน 21 คน รวมทั้งสิ้น 282 คน
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก

การประเมินโรงเรียนตนแบบ
DLTV

ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ผานเกณฑที่กําหนด
- เกณฑผาน 80% ขึ้นไป
2. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนไดตาม
มาตรฐาน DLTV ระดับ ดีขึ้นไป
เกณฑการประเมิน
3.50 - 4.00 หมายถึง ดีมาก
2.75 - 3.49 หมายถึง ดี
2.00 - 2.74 หมายถึง พอใช
1.00 - 1.99 หมายถึง ควรปรับปรุง
3. รอยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV) เขารับการประเมินโรงเรียนตนแบบ DLTV

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 80

รอยละ 80

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561
ชื่อกิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
การประเมินโรงเรียนตนแบบ
DLTV

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 101,830 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยการชี้แจงแนวดําเนินการการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และถอด
บทเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ผูเขารวมประกอบดวย
ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก 46 โรงเรียน รวม
261 คน คณะทํางาน 21 คน รวมทั้งสิ้น 282 คน

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
93,060

ผูรับผิดชอบ
นางสาวนลิน
เล็กมาก
นายชาญชัย ชื่น
พระแสง
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กิจกรรม
การประเมินโรงเรียนตนแบบ DLTV
- คณะกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งประเมินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV)
- คณะกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตัง้ คัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบ DLTV ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1
- ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ DLTVของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
8,770

รวม

ผูรับผิดชอบ
นางสาวนลิน
เล็กมาก
นายชาญชัย ชื่น
พระแสง

101,830

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ผานเกณฑที่กําหนด
- เกณฑผาน 80% ขึ้นไป
2. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนไดตาม
มาตรฐาน DLTV ระดับดีขึ้นไป

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ประเมิน

แบบประเมิน

3. รอยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV) เขารับการประเมินโรงเรียนตนแบบ DLTV

สํารวจ

แบบสํารวจ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหาร และครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 มีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทีย ม
(DLTV) รวมถึงสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน DLTV และมีโรงเรียนตนแบบ DLTV สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
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12. ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
ประเด็นกลยุทธ
เลิศ
ผูรับผิดชอบ/กลุม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท นางสาวเพ็ญรัตน สุทธิรักษ
และนางนัยนา เกิดศรี/ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
681,200 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มีน โยบายให สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษาทุกแหง ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนา
ผูเรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุมสาระการเรียนรู การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
เรียนรวมเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางดานความรู ความสามารถ อยางเต็มศักยภาพ พรอมดวย
คุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยยึดมั่นในหลัก
พระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถายทอดสูอนุชนรุนหลัง
“ที่มีจุดมุงหมายเพื่อจะแนะนําชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเปนทาง
เลี้ยงอาชีพตางๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเปนเสมียน หรือเขาทําราชการใหนอยลง”
และ สานตอเจตนารมณของการจัดการศึกษาที่มุงหวังให การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเปนเวที
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผูสอน การเผยแพร
ผลงานดานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน โดยการจัดงาน ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการ
แขงขันเพื่อสอดรับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป
ดังนั้นเพื่อใหการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 เปนไป
ตามเจตนารมณดังกลาวขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จึงไดจัด
โครงการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2562 ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาไปสูเวที
การประกวดและแขงขัน ในระดับชาติ อีกทั้งยังเปนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียนและ
ครูใหมีการพัฒนาทั้งดานทักษะและความรู ใหเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครู และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 ไดแสดงออกถึงทักษะและความสามารถทางดานวิชาการไดอยางเต็มศักยภาพ

97

3. กลุมเปาหมาย
นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน
119 โรง สํานักบริหารสถานศึกษาเอกชน จํานวน 41 โรง อบท. จํานวน 13 โรง อบต. จํานวน 1 โรง อบจ.
จํานวน 1 โรง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จํานวน 1 โรง รวมทุกสังกัด จํานวน 176 โรงเรียน ไดเขารวม
การประกวดและแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 จํานวน 6,548 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
การประกวดและแขงขันทักษะวิชาการ รอยละของผูเ ขาแขงขันและผูมสี วนเกี่ยวของ มีความพึง
พอใจในการจัดการแขงขันอยู ในระดับมากขึ้นไป

คาเปาหมาย
รอยละ 80

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การประกวดแขงขัน
ทักษะวิชาการ

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 681,200 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
การประกวดแขงขันทักษะวิชาการ โดยมี
ผูเขารวมในการแขงขัน ประกอบดวย นักเรียนใน
สังกัด สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119
โรงเรียน สังกัดสํานักบริหารสถานศึกษาเอกชน
จํานวน 41 โรงเรียนสังกัดอปท. จํานวน 13 โรง
สังกัด อบต. จํานวน 1โรง สังกัด อบจ.จังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 1 โรง และโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห จํานวน 1 โรง รวมทุกสังกัด จํานวน
176 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 6,548 คน ครู
ควบคุม 5,213 คน คณะกรรมการตัดสิน 748
คน

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
268,500 257,700 155,000 น.ส.เพ็ญรัตน สุทธิ
รักษ และคณะ

โดยจัดเปนศูนยการแขงขัน จํานวน 6 ศูนยการ
แขง ประกอบดวย
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนบานโพหวาย
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุ
98

กิจกรรม
เคราะห)
-ศูนยการแขงขันโรงเรียนบานบางใหญ
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนนิคมสรางตนเอง
- ศูนยการแขงขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี
- ศูนยการแขงขัน สพป.สุราษฎรธานี เขต 1
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

268,500

257,700

ผูรับผิดชอบ

155,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
-รอยละของผูเ ขาแขงขันและผูมีสว นเกี่ยวของ มีความพึงพอใจในการ
จัดการแขงขันอยู ในระดับมากขึ้นไป

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

สอบถาม

แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ครูและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดมีเวที
เพื่อแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง
8.2
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
ความสามารถและศักยภาพเพื่อไปสูการประกวดและแขงขันในระดับภาค/ระดับชาติ
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13. ชื่อโครงการ

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
แผนงาน
การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สนองนโยบาย สพฐ. 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ประเด็นกลยุทธ
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวณฐกร รักษธรรม นางสาวนลิน เล็กมาก
นายชาญชัย ชื่นพระแสง / นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
1,071,380 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การประเมินระดับชาติเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมิน ผลจาก
การประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน จะเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน และ
พัฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย น จึ งเป น ภาระความรับ ผิดชอบของสถานศึกษาที่จ ะตองจัดระบบดูแลชว ยเหลือ
ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง
บุคคล ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอัน
เป น โอกาสให ผู เ รี ย นได รั บ การพั ฒ นาและประสบความสํ าเร็ จ ในการเรี ยน ประกอบกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การได กําหนดให ใช ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET) เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รอยละ 30 ใชเปนองคประกอบ
คะแนนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น และใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. มอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ทําหนาที่เปนศูนยสอบ เพื่อดําเนินการจัดสอบใหกับหนวยงาน
ทางการศึกษาทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ที่เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีที่
ตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง กาญจนดิษฐ ดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน
จากการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test
: O-NET) ในปที่ผานมา พบวา คณะกรรมการระดับสนามสอบของศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สามารถดําเนินงานการจัดสอบไดตามแนวปฏิบัติขั้นตอนการดําเนินงาน
การจั ด สอบของสถาบั นทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) แตยั งพบปญหาอยูบ างบาง
ประการ เชน การแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบไมครบตามสัดสวนที่กําหนด หองสอบในบางสนาม
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สอบไมไดเอากระดาษมาปดปายนิเทศ ไมมีปายชื่อคณะกรรมการฝายตางๆ เปนตน นอกจากนี้ การ
แตงตั้งคณะกรรมการในระดับสนามสอบในแตละปจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในแตละตําแหนง อีกทั้ง
แนวปฏิบัติเพื่อความโปรงใสในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละป
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารการจัดทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเปนไปตามระเบียบสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) วาดวยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557
ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถจัดทํารายงานฐานขอมูลผลการทดสอบสําหรับใชในการ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากเหตุผลดังกลาวสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561 แกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกโรงเรียน ทุกสนามสอบ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
เปนไปตามแนวปฏิบัติดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
2.2 เพื่ อให สํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุร าษฎรธ านี เขต 1 มีฐ านขอมูล
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
สําหรับการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการดํ า เนิ น การจั ด การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561 ระดับศูนยสอบและระดับสนามสอบ
จํานวน 1,098 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงประธานเครือขาย
ทุกเครือขาย ผูอํานวยการโรงเรียนที่
เปนสนามสอบ และคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารการจัดสอบและ
คณะทํางานในการดําเนินการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเ ขารวมประชุมชี้แจง มีการรับรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดสอบระดับมากขึ้นไป
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
มาก
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
พอใช
หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50

คาเปาหมาย
รอยละ 80
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ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนยสอบ
และตัวแทนสนามสอบในการ
ดําเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National
Educational Test : O-NET)

รอยละของตัวแทนกรรมการดําเนินการจัดสอบ มีการรับรู
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดสอบระดับมากขึ้นไป
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
มาก
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
พอใช
หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50
3 . ดํ า เ นิ น ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง รอยละของสนามสอบทีส่ ามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการการ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ (O-NET) ของ สทศ. ทุกรายการ
มัธยมศึกษาปที่ 3
4. การจัดทํารายงานฐานขอมูลผล ระดับคุณภาพของรายงานฐานขอมูล O-NET เพื่อการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
ดีเยี่ยม
หมายถึง 17 คะแนนขึ้นไป
Educational Test : O-NET) เพื่อ
ดีมาก
หมายถึง 14 – 16 คะแนน
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ดี
หมายถึง 11 – 13 คะแนน
การศึกษา
พอใช
หมายถึง 8 – 10 คะแนน
ปรับปรุง หมายถึง ต่ํากวา 8 คะแนน

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงประธาน
เครือขายทุกเครือขาย
ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนสนาม
สอบ และคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารการจัดสอบและ
คณะทํางานในการดําเนินการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
2. ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย
สอบ และตัวแทนสนามสอบใน
การดําเนินการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National
Educational Test : O-NET)
3. ดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และมัธยมศึกษาปที่ 3

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

คาเปาหมาย
รอยละ 80

รอยละ 100

ระดับดี

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
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ก.ย.

กิจกรรม
4. การจัดทํารายงาน
ฐานขอมูลผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National
Educational Test : O-NET)
เพื่อการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 1,071,380 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. ประชุ ม ชี้แ จงประธานเครื อ ขา ยทุ ก เครื อข า ย
ผู อํ า นว ยกา รโ รงเ รี ย นที่ เ ป น สนา มส อบ แล ะ
คณะกรรมการอํ า นวยการบริ ห ารการจั ด สอบและ
คณะทํางานในการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ผู เ ข า ร ว มประชุ ม
ประกอบด ว ย ประธานศู น ย ส อบจํ า นวน 1 คน
คณะทํางานประจําศูนยสอบจํานวน 14 คน ประธาน
เครือขาย ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนสนามสอบ และ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารการจัดสอบจํานวน
39 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน
โดยการประชุ ม ชี้ แ จงการดํ า เนิ น การจั ด สอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พรอมมอบหมายหนาที่
ใหประสานงานเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการระดับ
สนามสอบตามแนวทางที่ สทศ.กําหนด
2. ประชุ มชี้แ จงตัว แทนศูน ยส อบ และตัว แทน
29,600
82,500
10,500
สนามสอบในการดํ า เนิ น การจั ด สอบทางการศึ ก ษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ผู เ ข า ร ว มประชุ ม
ประกอบดวย ประธานประจําศูนยสอบ จํานวน 1 คน
คณะทํางานประจําศูนยสอบจํานวน 21 คน ตัวแทน
ศูนยสอบจํานวน 56 คน ตัวแทนสนามสอบจํานวน
84 คน คนละ 200 บาท เป นเงิ น รวมทั้ง สิ้ น
162 คน โดยการประชุมชี้แจงตัวแทนศูนยสอบและ
ตั ว แทนสนามสอบ ในการดํ า เนิ น การจั ด สอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พรอมมอบเอกสารการ
ชี้แจงและวัสดุประจําสนามสอบตามแนวทางที่ สทศ.
กําหนด

ผูรับผิดชอบ
นายชาญชัย
ชื่นพระแสง
นางสาวณฐกร
รักษธรรม
นางสาวนลิน
เล็กมาก

นายชาญชัย
ชื่นพระแสง
นางสาวณฐกร
รักษธรรม
นางสาวนลิน
เล็กมาก
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ก.ย.

กิจกรรม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
3. ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
634,350
251,130
30,000 นายชาญชัย
พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 และ
ชื่นพระแสง
มัธยมศึกษาปที่ 3
คณะกรรมการประกอบดวย
นางสาวณฐกร
หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ
รักษธรรม
ผูประสานการจัดสอบ เจาหนาที่ประชาสัมพันธประจํา
นางสาวนลิน
สนามสอบ เจาหนาที่บริก ารจัดหองสอบ เจาหนา ที่
เล็กมาก
ตํ า รวจ ครู รั บ -ส ง นั ก เรี ย นประธานสนามสอบและ
ตัวแทนศูนยสอบจํานวน 1,098 คน
4. การจัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
5,850
27,450 นายชาญชัย
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อการบริหารจัดการ
ชื่นพระแสง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะทํางานประกอบดวย
นางสาวณฐกร
รักษธรรม
ผอ.สพป.สฎ.1, รอง ผอ.สพป.สฎ.1 และศึกษานิเทศก
จํานวน 13 คน และจัดทําเอกสารรายงานผลการ
นางสาวนลิน
ทดสอบปการศึกษา 2561 จํานวน 150 เลม
เล็กมาก
รวม

663,950

339,480

67,950

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของคณะกรรมการบริหารการจัดสอบมีความรู ความ
เขาใจในการดําเนินการจัดสอบ ระดับมากขึ้นไป
2. รอยละของตัวแทนกรรมการดําเนินการสอบ มีความรู ความ
เขาใจในการดําเนินการจัดสอบ ระดับมากขึ้นไป
3. รอยละของสนามสอบที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการการ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของ สทศ. ทุกรายการ
4. ระดับคุณภาพของรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้นพื้นฐาน (O-NET)

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ตรวจสอบรายการ

แบบตรวจสอบรายการ

การตรวจผลงาน

แบบประเมินผลงาน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สามารถบริหารจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปนไปตามระเบียบ สทศ.วาดวยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีฐานขอมูลผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) เพื่อใชในการ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ตอไป
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14. ชื่อโครงการ

การจัดการทดสอบทางการศึกษาดานอิสลามศึกษา (I-NET)
ระดับกลางและระดับปลาย ปการศึกษา 2561
แผนงาน
การจัดการทดสอบทางการศึกษาดานอิสลามศึกษา (I-NET)
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวนลิน เล็กมาก นางสาวณฐกร รักษธรรม/
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
15,050 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (Islamic National Educational
Test : I-NET) เปนการทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในปสุดทายของ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชา
สามัญ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และศูนยตาดีกา โดยจัดสอบ
ครอบคลุมเนื้อหา 8 กลุมสาระการเรียนรู 14 มาตรฐานการเรียนรู ผลจากการประเมินจะใชเปนขอมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ ขอมูลการประเมินใน
ระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งถือ
เปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคล ขอมูลจากการประเมินจึง
เปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอันเปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหใชผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษาประกอบคะแนนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูง
และใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จากการจัดสอบที่ผานมาพบวา สามารถดําเนินงานการจัดสอบไดตามแนวปฏิบัติขั้นตอนการ
ดําเนินงานการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นเพื่อใหการบริหารการจัดทดสอบในครั้งนี้เปนไปตามระเบียบสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) วาดวยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.
2557 ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิส ลามศึกษา (Islamic
National Educational Test : I-NET) ปการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
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3. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา
(Islamic National Educational Test : I-NET) ระดับศูนยสอบและระดับสนามสอบ จํานวน 15 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา นอิสลามศึกษา
(Islamic National Educational
Test : I-NET)

รอยละของกรรมการดําเนินการจัดสอบ มีการรับรู
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดสอบระดับมากขึ้นไป
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51-5.00
มาก หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51-4.50
พอใช หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51-3.50
นอย หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51-2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 1.00-1.50
รอยละของสนามสอบที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา
(Islamic National Educational Test : I-NET) ของ
สทศ.
ทุกรายการ

2. จัดการทดสอบการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา นอิสลามศึกษา
(Islamic National Educational
Test : I-NET) ตอนกลางและตอนปลาย

คาเปาหมาย
รอยละ 80

รอยละ 100

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอิสลาม
ศึกษา (Islamic
National
Educational Test :
I-NET)
2. จัดการทดสอบการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอิสลาม
ศึกษา (Islamic
National Educational
Test : I-NET) ตอนกลาง
และตอนปลาย
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 15,050 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอิ ส ลามศึ ก ษา
(Islamic National Educational Test : I-NET)
โดยการชี้ แ จงกระบวนการดํ า เนิ น การจั ด สอบและ
สอบถามการรั บ รู ต ามแนวทางที่ สทศ.กํ า หนด
ประกอบด ว ย คณะกรรมการระดั บ ศู น ย ส อบและ
ตัวแทนกรรมการระดับสนามสอบจํานวน 6 คน
2. ดํ า เนิ น การจั ด การทดสอบการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอิ ส ลามศึ ก ษา (Islamic
National Educational Test : I-NET) ตอนกลาง
และตอนปลาย ประกอบดวยหัวหนาสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุ มสอบตัว แทนศูน ยส อบ
จํานวน 14 คน

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

-

-

11,600

3,900

-

ผูรับผิดชอบ
นางสาวนลิน
เล็กมาก
นางสาวณฐกร
รักษธรรม

นางสาวนลิน
เล็กมาก
นางสาวณฐกร
รักษธรรม

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของคณะกรรมการดําเนินการสอบ มีความรู ความเขาใจใน
การดําเนินการจัดสอบ ระดับมากขึ้นไป
2. รอยละของสนามสอบที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา นอิสลามศึกษา (Islamic National
Educational Test : I-NET) ของ สทศ. ทุกรายการ

สอบถาม

แบบสอบถาม

ตรวจสอบรายการ

แบบตรวจสอบ
รายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สามารถบริหารจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test : I-NET) เปนไปตาม
ระเบียบ สทศ.วาดวยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม
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15. ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

การนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก / กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
473,085 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ตองการมุงสรางพื้นฐานในแกผูเรียน 4
ดานคือ มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํามีอาชีพ เปนพลเมืองดี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม มุงปลูกฝงจิตสํานักที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเอง
สํานักงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ไดมีการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการมอบอํานาจ
กระจายอํานาจ สรางความรวมมือ และสรางเครือขายการทํางาน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ยึดโรงเรียนและนักเรียนเปนฐานในการพัฒนา ซึ่งจะตองประสานอยางใกลชิดแกผูบริหารสถานศึกษาในการ
ทําความเขาใจในเนื้อหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และใหครูจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ตามจุดเนนในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระดับชั้นปฐมวัย เนนการพัฒนาการครบทุกดาน ระดับประถมศึกษา เนนใหอานออก เขียนได คิดเลขเปน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนนการคนพบตนเอง และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนนในเรื่องทักษะ
พื้นฐานอาชีพ และการมีงานทํา
มีคุณภาพดานเกง ดี สุข สูสมรรถนะสําคัญผูเรียน 5 สมรรถนะ คือ
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งเปาหมายใหระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสุราษฎรธ านี เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษามี
บทบาทหนาที่บริหารจัดการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด ซึ่งในดําเนินการ ปงบประมาณที่ผานมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต
1 ไดรวมกันวางแผน วิเ คราะหงานภารกิจ งานนโยบายตาง ๆ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออกแบบสรางเครื่องมือการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาภาคสนาม การ
นิเทศการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเปาหมายของสถานศึกษาในสังกัด พบวา ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ดังกลาวยังไมครอบคลุมงานภารกิจหลักทั้ง 4 ดานของสถานศึกษา ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป รวมถึงการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังพบวาผูใชเครื่องมือยังขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของเครื่องมือที่แทจริง ทําให
ไดขอมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาคลาดเคลื่อนไปสภาพความเปนจริง
สงผลใหการนําขอมูลไปใชการวางแผนใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และจัดทําแผนนิเทศการศึกษา ไมสอดคลอง
กั บ สภาพป ญ หาและความต อ งการของสถานศึ ก ษาได อย า งแท จ ริ ง ดั ง นั้น เพื่อ ให มีข อ มู ล การติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้ง ขอมูลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีความถูกตอง นา
เชื่ อเถื อ เป น ระบบ ต อ เนื่ อง และสามารถนําข อมูล ไปใชว างแผนในการชว ยเหลือ แนะนํ า และนิเทศ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อชี้แจงการใชเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับเปนขอมูลในการ
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา
3. เพื่ อจั ดทํา แผนให การชว ยเหลือ แนะนํา และแผนนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
3.กลุมเปาหมาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 186 คน
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ประชุมชี้แจงการใชเครื่องมือ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา (ภาคสนาม)
3. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูล และจัดทําแผนการ
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศ
การศึกษา

1. ระดับการรับรูการใชเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 อยูในระดับดีขึ้นไป
2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1
3. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ วางแผน
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1
4. ระดับคุณภาพของแผนนิเทศการศึกษา และแผนการใหการ
ช ว ยเหลื อ แนะนํ า ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

คาเปาหมาย
ระดับดี
ระดับ 4
ระดับ 4

ดีมาก

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมชี้แจงการใช
เครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
2. การดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ภาคสนาม)
3. ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูล และ
จัดทําแผนการชวยเหลือ
แนะนํา และนิเทศ
การศึกษา
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 473,085 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1. การประชุมชี้แจงการใชเครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูเขารวมการประชุมปฏิบตั ิการ
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก
คณะทํางาน จํานวน 145 คน จํานวน 1 วัน และ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
2. การดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา (ภาคสนาม)
โดยมีคณะทํางานในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 18 ชุด ชุดละ
5 คน รวม 90 คน (สามารถติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลคณะละ 3 คน เทานั้น) ตาม
รายละเอียดที่แนบเพิ่มเติม
3. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล และจัดทํา
แผนการชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา
โดยการวิเคราะหรายผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินจัดทําแผนการนิเทศการศึกษาและ แผนการ
ชวยเหลือ แนะนํา ผูเ ขารวมการประชุมปฏิบตั ิการ
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 66 คน จํานวน 3 วัน 2 คืน
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
47,850
6,625 นายชาญชัย ชื่น
พระแสง
นางสาวจิราวรรณ
ศรีวิเวก

-

187,470

-

นางสาวณฐกร
รักษธรรม

-

231,140

-

นายชาญชัย ชื่น
พระแสง
นางสาวจิราวรรณ
ศรีวิเวก

466,460

6,625

111

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ระดับการรูการใชเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูในระดับดีขึ้นไป
2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
3. ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน
ชวยเหลือ แนะนํา และนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
4. ระดับคุณภาพของแผนนิเทศการศึกษา และแผนการใหการ
ชวยเหลือแนะนะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

วิธีการประเมินผล
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

การตรวจสอบขั้นตอน แบบตรวจสอบ
(Milestone)
การตรวจสอบขั้นตอน แบบตรวจสอบ
(Milestone)
ตรวจสอบผลงาน

แบบตรวจสอบผลงานและ
เกณฑการประเมินคุณภาพ
(Rubric)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศพื้นฐานจากผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา สามารถใชสําหรับวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด และมีแผนการนิเทศการศึกษา แผนการใหความชวยเหลือ แนะนํา ครอบคลุมภารกิจ
หลัก 4 ดาน งานนโยบายสูการปฏิบัติ มีความถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนระบบ
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16. ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ผูรับผิดชอบ / กลุม นางณธาอร ทองปรีชา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
งบประมาณ
319,640 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ระบุ
วา การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลที่มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐตองจัดการใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร การเรียนรูหรือมีรางกายพิการ
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไมส ามารถพึ่งพาตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดวยโอกาส ตองจัดใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยจัดใหตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ และมีสิทธิ์ไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่ อ บริ ก าร และความช ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษาตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติการศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2556)
มาตรา 5 ที่กลาวถึงสิทธิทางการศึกษา โดยไมตองเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการ พรอมทั้ง
ได รั บ สื่ อ สิ่ งอํ า นวยความสะดวก บริ การ และความชว ยเหลืออื่น ใดทางการศึกษา ไดรับ การศึกษาที่มี
มาตรฐานและประกันคุณภาพทางการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทาง
การศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการพิเศษของแตละประเภทความบกพรองและบุคคล มาตรา
8 กํ าหนดให ส ถานศึ กษาในสั งกั ด จั ดทํ า แผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล โดยใหส อดคล องกับ ความ
ตองการจําเปนพิเศษของผูเรียน และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง โดยในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
ไดกลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใหไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและทุก
รูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง เปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ นําไปสูการตราอนุบัญญัติ ที่เปนกฎกระทรวง มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาคน
พิการในระดับประเทศและคณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวัด ไดออกประกาศในการสงเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ใหหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ แรก
เกิด หรือพบความพิการ พรอมทั้งไดรับสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพทางการศึกษา มาตรา 19 ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม
เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด
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การจัดการเรียนรวมจึงเปนการจัดการศึกษาใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทุกคนใหไดรับสิทธิ
และโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาพิเศษอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน ฉะนั้นสถานศึกษาทุกแหง
ตองจัดการศึกษาเปนพิเศษ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองตางๆ อันเปนการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคในการไดรับการศึกษาพิเศษ ไดแก การคัดกรอง การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การ
จัดทํา/จัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการในการพัฒนาผูเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนเปน
รายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองสงเสริมโรงเรียนจัดการเรียนรวมให
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถ
และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองประเภทตางๆ เพื่อเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดรวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม มีการกํากับติดตามนิเทศ ชวยเหลือ และ
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ปจจุบันโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 (ขอมูลการนิเทศ ปงบประมาณ 2561) ยังขาดความเขาใจในการบวนการจัดการศึกษา
พิเศษ และมีความเขาใจที่คาดเคลื่อน มีผลไมสามารถจัดการเรียนรูการสอนใหนักเรียนเรียนรวมไดอยาง
เหมาะสม ขาดคุณภาพ และไมสามารถจะใหคําปรึกษา การชวยเหลือแนะนําวิชาการหรือเรื่องที่เกี่ยวของ
กั บ การศึ ก ษาพิ เ ศษให กั บ โรงเรี ย นใกล เ คี ย งได อี ก ทั้ ง จากข อ มู ล ระบบบริ ห ารจั ด หารข อ มู ล เรี ย นรวม
(โปรแกรม SET) พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในปการศึกษา 2562
(ขอมูล 10 พ.ย. 60) มีนักเรียนเรียนรวม จํานวน 3,396 คน ไมไดจัดทําแผน IEP จํานวน 3,217 คน คิด
เปนรอยละ 94.72 ปการศึกษา 2561 (ขอมูล 10 พ.ย. 61) มีนักเรียนเรียนรวม จํานวน 3,176 คน ไมได
จัดทําแผน IEP จํานวน 3,047 คน คิดเปนรอยละ 95.93 สอดคลองกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุ
ราษฎรธานี (ฐานขอมูล IEP ออนไลน) ที่วาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 ไมไดจัดทําแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนIEP) คิดเปนรอยละ 94.80 โดยเฉลี่ย
ยอนหลัง 3 ปการศึกษา อันเนื่องจากครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
บุคคล (แผนIEP) รวมถึงขาดความเขาใจในขั้นตอนการขอรับสื่อการบริการอุดหนุนตางๆ กับหนวยงาน
ภายนอกที่เปนศูนยการใหบริการ อยางเปนระบบ อีกทั้งครูขาดความรูความเขาใจการศึกษาพิเศษ จึงทําให
ไมสามารถสรางสื่อนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนเรียนรวมไดตรงตามความตองการ ของลักษณะการรับรู
ของนักเรียนเรียนรวม ไดตรงตามความตองการ ของลักษณะการรับรูของนักเรียนเรียนรวม ประกอบกับ
โรงเรียนไดรับการนิเทศโดยตรงจากผูรับผิดชอบดูแลการศึกษาพิเศษประจําเขตพื้นที่การศึกษานอย และ
การศึ กษานิ เ ทศก ยั งขาดองค ความรู เ รื่ องการศึกษาพิเศษ อัน เปน เรื่องเฉพาะเจาะจงที่เกี่ย วของกับ ขอ
กฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ ประกาศตางๆ สงผลตอสมรรถนะในการนิเทศ ชวยเหลือ ติดตาม แนะนําการ
จัด การศึ กษาพิเ ศษให กับโรงเรี ยน มีผ ลกระทบกับโรงเรีย นที่มีปญหาไมเขาใจสับ สนในองคความรูและ
กระบวนการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ ทําใหนักเรียนเรียนรวมไมไดรับการพัฒนา เกิด
ภาวะถดถอยในการเรียนรูของนักเรียนเรียนรวม เพิ่มขึ้น กอใหเกิดปญหาพฤติกรรมและปญหาอื่นๆ ตามมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของปญหาอุปสรรคนี้ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
เพื่อพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวนโยบายไดอยางมีคุณภาพเปนรูปธรรม และพัฒนาใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั่วไปให มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลไดอยางถูกตองครบถวนทุกองคประกอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งพัฒนาศึกษานิเทศก
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ใหมีองคความรู เฉพาะทางในการนิเทศการศึกษาพิเศษ เรียนรวม พรอมใหการนิเทศโรงเรียนไดอยางเต็ม
รูปแบบในการใหความชวยเหลือโรงเรียนตนแบบจัดการศึกษาพิเศษและโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียน
รวมทั่วไป ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ ของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสามารถขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรวมไดอยางเปนรูปธรรม
2. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได
ถูกตองครบถวนทุกองคประกอบ
3. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีองคความรูเฉพาะทางในการ
นิเทศการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
3. กลุมเปาหมาย
3.1 ผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนตนแบบการศึกษา
พิเศษ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 โรง โรงละ 3 คน จํานวน 15 คน
3.2 ขาราชการครูในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
โรงละ 1 คน จํานวน 119 คน
3.3 ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการกลุมและคณะทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 26 คน
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. พั ฒ นาโรงเรี ย น 1. ร อ ยละของโรงเรี ย นต น แบบการศึ ก ษาพิ เ ศษ สามารถดํ า เนิ น งาน รอยละ 80
ต น แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า การศึกษาพิเศษได ตามเกณฑ ที่กําหนด
เกณฑ
พิเศษ
1. ดําเนินการคัดกรองได
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไดครบทุกองคประกอบ
3. ดําเนินการขอรับสื่ออุดหนุนจากศูนยการศึกษาพิเศษฯได
4. สามารถดําเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนเรียนรวมได
5. รายงานผลความกาวหนาผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมได
6. สามารถให คํ า ชี้ แ นะช ว ยเหลื อ โรงเรี ย นอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ
เรียนรวมทั่วไปได
7. ดําเนินการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน ทาวงการศึกษาพิเศษได
8. สารถผลิ ต สื่ อ การสอนที่ เ หมาะกั บ ประเภทความบกพร อ งของ
นักเรียนเรียนรวมได
9. สามารถนิเทศภายใน ทางการศึกษาพิเศษได
10. สามารถพัฒนานวัตกรรมขยายผลเปนตนแบบได
***ปฏิบัติได 8 ขอถือวาผานเกณฑ***
115

ชื่อกิจกรรม
2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (แผน
IEP)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. รอยละของผูเขารับการพัฒนา สามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษา รอยละ 80
เฉพาะบุคคล (แผน IEP) ไดครบถวนถูกตองทุกองคประกอบตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ผานตามเกณฑที่กําหนด
เกณฑ
1. สามารถรวบรวมขอมูลพื้นฐานของผูเรียนได
2. สามารถระบุขอมูลดานการแพทยของผูเรียนลงในแผน IEP ได
3. สามารถกรอกข อ มู ล ทางการศึ ก ษาของผู เ รี ย นได ถู ก ต อ งตรงตาม
ความเปนจริง
4. กํ า หนดแนวทางการศึ ก ษาและการวางแผนการจั ด การศึ ก ษา
ของผูเรียนได
5. ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรมในแผน IEP ได ส อดคล อ งกั บ
สภาพปญหาของผูเรียน
6. สามารถใช เ กณฑ ก ารวั ด ประเมิ น ผลได เ หมาะสมตรงตามสภาพ
จริง
7. พิ จ ารณาเลื อ กและขอสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพิเศษใหกับผูเรียนได
8. สามรถระบุ ช ว งเวลาในการเริ่ ม ใช แ ผน IEP และวั น สิ้ น สุ ด แผน
IEP ได
9. ระบุบุคคลที่เกี่ยวของสําคัญในการลงลายมือชื่อในแผน IEP ได
10. เขียนขอมูลอื่นๆที่จําเปนของนักเรียนเรียนรวมได
***ปฏิบัติได 8 ขอถือวาผานเกณฑ***

3. พัฒนา
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหมีองค
ความรูการนิเทศทาง
การศึกษาพิเศษ โดย
ใชรูปแบบ Coaching

รอยละของศึกษานิเทศก มีองคความรูการนิเทศทางการศึกษาพิเศษ
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ชื่อกิจกรรม
1. พัฒนาโรงเรียนตนแบบ
การศึกษาพิเศษ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (แผน IEP)
3. พัฒนาศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหมีองคความรู
การนิเทศทางการศึกษา
พิเศษ โดยใชรูปแบบ
Coaching

ปงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
6. รายละเอียดกิจกรรม/และงบประมาณที่ใช จํานวน 319,640 บาท (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)
ชื่อกิจกรรม
1. พัฒนาโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ
โดยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน และการสนมนาของกลุม
โรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ ผูเขารวมอบรม
ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน
ครูวิชาการ 5 คน ครูผรู ับผิดชอบโครงการนักเรียน
เรียนรวม 5 คน และคณะทํางาน 15 คน รวม 30 คน
เอกสารประกอบคําชี้แจงฯ จํานวน 20 เลม เลม
ละ 100 บาท
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP)
2.1 ประชุมวางแผนเตรียมความพรอมการ
ดําเนินงานของคณะทํางาน จํานวน 26 คน
ณ หองประชุมศึกษานิเทศก
2.2 ดําเนินงานอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ ครู
ผูรับผิดชอบ
โครงการนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนทุกโรง
โรงเรียนทุกโรง โรงละ 1 คน จํานวน 119 คน
3. พัฒนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมีองคความรูการนิเทศทางการศึกษาพิเศษ โดยใช
รู ป แบบ Coaching ผู เ ข า ร ว มอบรมประกอบด ว ย
ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน ผูอํานวยการกลุม 9 คน
วิทยากร 1 คน และคณะทํางาน 3 คน
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
8,850
2,000 ณธาอร ทองปรีชา
และคณะ
ศึกษานิเทศก

8,400

242,000

4,320 ณธาอร ทองปรีชา
และคณะ
ศึกษานิเทศก

20,000

34,070

- ณธาอร ทองปรีชา
และคณะ
ศึกษานิเทศก

28,400

284,920

6,320
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7. การประเมินผล

ตัวชี้วัด
รอยละของโรงเรียนตนแบบการศึกษาพิเศษ สามารถดําเนินงาน
การศึกษาพิเศษได ตามเกณฑ ที่กําหนด
รอ ยละของผู เ ข า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การจั ด ทํ า แผนการจั ด
การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (แผน IEP) ได ค รบถ ว นถู ก ต อ งทุ ก
องคประกอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผานตามเกณฑที่
กําหนด
รอยละของศึกษานิเทศก มีองค ความรูการนิเทศทางการศึกษา
พิเศษ ผานตามเกณฑที่กําหนด

วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
ตรวจสอบรายการ/ แบบตรวจสอบรายการ
สัมภาษณ/สังเกต
ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ

ทดสอบ

บททดสอบวัดการรับรู

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาพิเศษในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ความเขาใจในกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษ สงผลใหสามารถจัดการเรียนรูการสอนใหนักเรียนเรียนรวม
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถเปนแบบอยางในการใหความชวยเหลือแนะนําวิชาการหรือ
เรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษใหกับโรงเรียนอื่นได
2. เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความรูความเขาใจสามารถจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ไดถูกตองครบทุกองคประกอบ และสามารถขอรับสื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวก บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ใหกับ
นักเรียนเรียนรวมได
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17. ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
ผูรับผิดชอบ/กลุม

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหเปนคลังขอมูล Big Data
ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. นายมนตชัย วุฒิพงศ 2. นายชาญชัย ชื่นพระแสง
3. นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ 4. นางสาวนลิน เล็กมาก
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะโครงการ
ใหม
งบประมาณทั้งสิ้น
174,750 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ มิถุนายน - กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ ร ะบุร ะยะเวลาในแตและกิจ กรรม และโครงการสําคัญ (Flagship Project)
โดยกําหนดการปฏิบัติงานในการดําเนินการใหบรรลุผลตามนโยบายทิศทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปน 4 ระยะ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big
Data) เปนโครงการสําคัญที่กําหนดการปฏิบัติงานในระยะที่ 2 (มิถุนายน – กรกฎาคม) ซึ่งสอดคลองกับ
การเก็บขอมูลตางๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีอยูจํานวนมาก แตขอมูลกระจัด
กระจาย และขาดการเชื่อมโยงระหวางกลุมงานในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา การเขาถึงแหลงขอมูล
ยุงยากซับซอน สงผลใหการใชขอมูลเพื่อบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหขอมูลตางๆ มีแหลงจัดเก็บและสามารถเขาถึงไดสะดวก ถูกตองและเปนปจจุบัน
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ ฐานข อมู ล ส ว นกลางได และเป น สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาที่ มี
คลังขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาครอบคลุมทุกงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเปนคลังขอมูล Big Data
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีระบบคลังขอมูล Big Data ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และ
สามารถ เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง
3. กลุมเปาหมาย
คณะทํางานประกอบดวย
1. ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 และรอง ผอ.สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 4 คน
2. ผูอํานวยการกลุม จํานวน 10 คน
3. ศึกษานิเทศก จํานวน 8 คน
4. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คน
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15 คน
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห
จํานวนขอมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจงาน
ขอมูล เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคลังขอมูล ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลังขอมูล
Big Data ประกอบดวย
สารสนเทศทางการศึกษา
1. การกําหนดรูปแบบ
ระยะที่ 1
ครั้งที่ 1 จัดทําคลังขอมูลสารสนเ 2. การออกแบบฐานขอมูล
จากฐานขอมูลที่มีอยูในระบบ Data Cen 3. การกําหนดรายละเอียดของขอมูล
4. การออกแบบสวนแสดงผลรายงานขอมูล
สพฐ.
ครั้งที่ 2 จัดทําคลังขอมูลสารสนเ 5. การออกแบบสวนนําขอมูลเขาขอมูล
ตามมาตรฐาน ความตองการของสํานักงา 6. การกําหนดวิธีการนําเขาฐานขอมูล
เขตพื้นที่ และผลติดตาม ตรวจสอบประเ 7. การออกแบบการสืบคนขอมูล
8. การปรับปรุงแกไขฐานขอมูล
ระยะที่ 2 ทดลองใชงาน อัพเดตฐานขอมู 9. การจัดทําเว็บเพจ
ใหสมบูรณ เผยแพรประชาสัมพันธผาน 10. การนําเขาขอมูลสูเว็บไซตและ
เว็บไซต
เผยแพรประชาสัมพันธ
เกณฑการประเมินตัวชี้วัด
ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
(ปฏิบัติไดขอ 1-3)
ระดับ 2 หมายถึง พอใช
(ปฏิบัติไดขอ 1-3 และ 4-5)
ระดับ 3 หมายถึง ดี
(ปฏิบัติไดขอ 1-5 และ 6-8)
ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก
(ปฏิบัติได ขอ 1-8 และ 9-10)

คาเปาหมาย
4 งาน
ระดับ 4

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 20 มิถุนายน – 10 กันยายน 2562
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทํา
ระบบสารสนเทศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําคลังขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา

120

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 174,750 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทํา
ระบบสารสนเทศ โดย ประชุมวิเคราะหขอมูล เพื่อ
จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ จําแนกประเภท สรุป
ลักษณะของขอมูลทีต่ องการจัดเก็บ กําหนด
รายละเอียดทีจ่ ะนําไปใชและเผยแพรประชาสัมพันธ
คณะทํางานประกอบดวย ผอ. รอง ผอ.สพป.สฎ.1
ผอ.กลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศกทุกคน บุคลากรในเขต
รวมทั้งสิ้น 33 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคลังขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา โดยการกําหนดรูปแบบ การออกแบบ
ฐานขอมูล กําหนดรายละเอียด การออกแบบสวน
แสดงผล การออกแบบสวนนําขอมูลเขา เพื่อกําหนด
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลแตละรายการ กําหนด
วิธีการนําเขาฐานขอมูล ออกแบบการสืบคน การ
ปรับปรุงแกไขฐานขอมูล จัดทํา
เว็บเพจ “คลังขอมูล surat1” การนําเขาขอมูลสู
เว็บไซตและเผยแพรประชาสัมพันธ กําหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเปน 2 ระยะ ดังนี้

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

10,890

ผูรับผิดชอบ
นายมนตชัย วุฒิ
พงศ
นายชาญชัย ชื่น
พระแสง
นางสาวสุจารี
ชัยประดิษฐ
- นางสาวนลิน
เล็กมาก
นายมนตชัย วุฒิ
พงศ
นายชาญชัย ชื่น
พระแสง
นางสาวสุจารี
ชัยประดิษฐ
นางสาวนลิน
เล็กมาก

ระยะที่ 1
ครั้งที่ 1 จัดทําคลังขอมูลสารสนเทศจากฐานขอมู
ที่มีอยูในระบบ Data Center สพฐ.
ครั้งที่ 2 จัดทําคลังขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐา
ความตองการของสํานักงานเขตพืน้ ที่ และผลติดตาม
ตรวจสอบประเมิน
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย รอง ผอ.
สพป. 1 คน ศึกษานิเทศก 2 คน ผูอํานวยการโรงเรียน
3 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 20 คน กําหนด 3 วัน

60,320

15,000

61,000

ระยะที่ 2 ทดลองใชงาน อัพเดตฐานขอมูลใหสมบูรณ
เผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย รอง
ผอ.สพป. 1 คน ศึกษานิเทศก 1 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 12 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน กําหนด 2
วัน
รวม

27,540

-

159,750

15,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
จํานวนขอมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจงาน
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลังขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จํานวนขอมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจงาน

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

การสํารวจ
แบบสํารวจ
การตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ
การสํารวจ
แบบสํารวจ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีคลังขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุม
ทุกงาน ถูกตองเปนปจจุบัน และเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง สะดวกในการสืบคน และนําขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาไปใชเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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18. ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
ประเด็นกลยุทธ

เตรียมความพรอมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่
ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายสุรชัย ชวยเกิด นางณธาอร ทองปรีชา และนางสาวณฐกร รักษธรรม
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
งบประมาณทั้งสิ้น
18,100 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี
นโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริง กําหนดเกณฑและการประเมิน
แบบองครวม (holistic) เนนการประเมินตามสภาพจริง ลดภาระการจัดทําเอกสาร ปรับกระบวนทัศนใน
การประเมินที่มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใชกฎกระทรวงการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 ในการปรั บ ปรุง ระบบ หลั กเกณฑ และวิ ธีการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา เพื่อใหมีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึ กษาขั้น พื้น ฐาน และระดั บการศึ กษาขั้นพื้น ฐานศูน ยการศึกษาพิเศษ เปน หลักเทียบเคีย งสําหรับ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
บรรลุวัตุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติไดในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับสถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แกผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเตรีย ม
ความพรอมศึกษานิเทศก เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การนิเทศติดตามชวยเหลือ
เป น พี่ เ ลี้ ย งด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให กั บ สถานศึ ก ษา และซั ก ซ อ มการประเมิ น (Mock
Assessment) คุณภาพภายนอกรอบสี่แกสถานที่สมัครใจและมีความพรอมในการเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับศึกษานิเทศก เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ การนิเทศติดตามชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับสถานศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพรอมและซักซอมการประเมินใหกับสถานศึกษาที่สมัครใจและมีความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
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3. กลุมเปาหมาย
1. ศึกษานิเทศก วิทยากร และคณะทํางาน จํานวน 13 คน
2. ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนที่สมัครใจและมี
ความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวน 17 โรงๆ ละ 2 คน รวม 34 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมศึกษานิเทศก เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่
การนิเทศติดตามชวยเหลือเปนพี่เลี้ยง
ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ใหกับสถานศึกษา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมและซักซอมการประเมินใหกั บ
สถานศึ ก ษาที่ ส มั ค รใจและมี ค วาม
พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1. รอยละของศึกษานิเทศกมีความรูและเขาใจ
รอยละ 80
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การ
นิเทศติดตามชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป
เกณฑ
คะแนน 13-15 ขอ หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนน 11-12 ขอ หมายถึง ดีมาก
คะแนน 9-10 ขอ หมายถึง ดี
คะแนน 7-8 ขอ หมายถึง พอใช
คะแนนต่ํากวา 7 ขอ หมายถึง ปรับปรุง
2. รอยละของผูบริหารและครูที่เขารวมประชุม รับรูเ กี่ยวกับ รอยละ 80
การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ ในระดับมากขึ้นไป
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
มาก หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลีย่ 1.00 - 1.50

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอม
ศึกษานิเทศก เกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่
การนิเทศติดตาม
ชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานศึกษา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมและ
ซักซอมการประเมิน
ใหกับสถานศึกษาที่
สมัครใจและมีความ
พรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 18,100 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมศึกษานิเทศก เกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การนิเทศ
ติดตามชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
สถานศึกษา โดยการสรางความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับ
- แนวทางการจัดทํา SAR แนวใหมและ
การจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา
- แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
- บทบาทของศึกษานิเทศกกับการนิเทศ
ติดตามดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับสถานศึกษา
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ศึกษานิเทศก จํานวน 9 คน วิทยากรและ
คณะทํางาน 4 คน รวม 13 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมและซักซอมการประเมินใหกับ
สถานศึกษาที่สมัครใจและมีความพรอมรับ

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
3,600
4,650
500 นายสุรชัย ชวยเกิด
และคณะ

1,800

7,050

500

นายสุรชัย ชวยเกิด
และคณะ
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กิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เกี่ยวกับ
- แนวทางการจัดทํา SAR แนวใหมและ
การจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา
- แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
- ซักซอมการประเมิน (mock
assessment) คุณภาพภายนอกภายนอก
รอบสี่ จากผูผานการเปนผูประเมิน
ภายนอกของ สมศ.
- การเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษากอนรับการประเมิน ดานผูนํา
เสนอ ผูใหขอมูล รองรอยหลักฐาน ผูตอบ
คําถาม
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหาร
และครูผูรับผิดชอบงานประกันโรงเรียนที่
สมัครใจและมีความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวน 17 โรงๆ
ละ 2 คน รวม 34 คนศึกษานิเทศก
วิทยากรและคณะทํางาน 13 คน รวม
ทั้งหมด 47 คน
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

5,400

ผูรับผิดชอบ

11,700 1,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของศึกษานิเทศกมีความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การนิเทศ
ติดตามชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป
2. รอยละของผูบริหารและครูที่เขารวมประชุม รับรูเกี่ยวกับการ
เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในระดับ
มากขึ้นไป

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สอบถาม

แบบสอบถาม
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีศึกษานิเทศกที่มีความรู
เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเนื่อง
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19. ชื่อโครงการ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ
ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางสาวณฐกร รักษธรรม/ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม
งบประมาณทั้งสิ้น
204,250 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม โดยเนนความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนน
การใชภาษาไทยอยางถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู อยางเปนระบบ ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให
นักเรียน เกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ เปนการเรียนรูตามความตองการ ตามความสนใจของผูเรียนและ
เรี ย นรู อ ย า งมี ค วามสุ ข กระบวนการเรี ย นการสอนต อ งยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยครู ต อ งปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการเรียนการสอนใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวนั้น โรงเรียนตอง
มี กระบวนการนิ เ ทศ ติ ดตามอย า งต อเนื่องและเป น ระบบ สามารถใหคําแนะนํา คํา ปรึกษาหารือและ
ชวยเหลือครูในการแกปญหาการเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมใหครูไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและวางแผนการสอนรวมกันจนสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการเรียนรูดวยตนเองสรางองคความรูและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต
การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธีการสอน หลักสูตร
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจ
สําคัญของการดําเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตร การ
จัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกลาวอยางมีคุณภาพ และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศภายในซึ่งจะตองดําเนินการเปนภารกิจ
ตอเนื่อง นอกจากนี้พระบรมราโชบายของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 ดานการศึกษา กําหนดใหการศึกษา
ตองสรางคนไทยใหมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ มีทัศนะคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มี
อาชีพ มีงานทํา และเปนพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย กอรปกับนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกัน คุณภาพการศึ กษา ได มีการปรับ จํานวนมาตรฐานและตัวบงชี้ที่สะทอนคุณภาพ ลดภาระการ
ประเมินที่ยุงยากกับสถานศึกษา ลดการจัดทําเอกสารเพื่อการประเมิน มีการปรับปรุงกระบวนการ
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ประเมินที่สรางภาระแกสถานศึกษา และมีการปรับมาตรฐานผูประเมินใหไดมาตรฐาน เพื่อใหการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา เป น การประเมิ น และการติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษาแตล ะระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไปในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
และสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
การพัฒนาผูเรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม
ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียน
เปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายใน
โรงเรียนเปนกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ สงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและใหความชวยเหลือครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิสูงขึ้น ผลการสอบของผูเรียนที่ผานมาพบวา สถานศึกษาสวนใหญ
ยังมีผลการสอบที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการศึกษา ในหลายดาน ผูเรียนยังตองไดรับการพัฒนาดานความรู
ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตรเพิ่มขึ้น ผลการสอบระดับชาติยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้ง
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดานการบริหารจัดการ และจากผลการ
ติด ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เมื่อปที่ผานมา พบวา รอยละ 60 ของสถานศึกษายังไมมีความรูความ
เข า ในเกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศภายในสถานศึ กษา มาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานและการประกัน คุณภาพ
การศึกษา และยังไมสามารถรายงานผลการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดได
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาที่ในการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มี
อํานาจหน า ที่ในการส งเสริมสนับ สนุน กําหนดแนวทาง และแตงตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน ประกอบกับใหการดําเนินการภารกิจการดําเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
สงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการดําเนินงานตามภารกิจหลักครอบคลุมทุกงาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนที่พึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความรูความเขาใจ และ
ทักษะในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยทุกฝายมีสวน
รวม สามารถจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษาและรวมกันปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความรูความเขาใจ และทักษะในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 สถานศึกษาสามารถจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
129

3. กลุมเปาหมาย
3.1 ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาในสถานศึ กษา สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119 คน
3.2 ครูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา จํานวน 119 คน
3.3 ศึกษานิเทศก และเจาหนาที่ จํานวน 12 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพั ฒ นาระบบนิ เ ทศภายใน
สถานศึ กษาเพื่ อ เสริม สรา งความ
เขมแข็งของการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเ ขารวมการพัฒนา มีการรับรูเ กี่ยวกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาระดับมากขึ้นไป
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
มาก
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
พอใช
หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
นอย
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50
ระดับคุณภาพของแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย
รอยละ 80

ระดับ 4

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน
สถานศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 204,250 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นา
ระบบนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเพื่ อ
เส ริ ม ส ร า งคว าม เข ม แข็ ง ของกา ร
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยการ เสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
และการจั ด ทํ า แผนการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา
ผูเขารวมประกอบดวย
- วิทยากรภายนอกจํานวน 1 คน
- ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ละ 2 คน จํ า นวน 119 โรงเรี ย น
จํานวน 238 คน
- วิ ท ยากร ศึ ก ษานิ เ ทศก และ
คณะทํางานจํานวน 11 คน รวมทั้งสิ้น
250 คน
รวม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

6,250

198,000

6,250

198,000

ผูรับผิดชอบ
ชาญชัย ชื่นพระแสง
สุรชัย ชวยเกิด
ณธาอร ทองปรีชา
ณฐกร รักษธรรม

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

รอยละของผูเขารวมการพัฒนามีการรับรูเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมากขึ้นไป
ระดับคุณภาพของแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การตรวจผลงาน

แบบประเมินผลงาน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการดําเนินงานตามภารกิจหลักครอบคลุมทุกงาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนที่พึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความรูความเขาใจ และ
ทักษะในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยทุกฝายมีสวน
รวม สามารถจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษาและรวมกันปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

131

20. ชื่อโครงการ

โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวมปลูกฝงและสรางจิตสํานึก คานิยมการตอตานและไมทน
ตอการทุจริต
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ
ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายสมชาย สําอางคกาย นายพิชัย ภัทธิยธนี นายเจด็จ หนูแกลว
นายสิงหนาท คงทรัพย นางดวงมณี ฉิมพลี/ กลุมอํานวยการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
260,000 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการ
สงเสริม การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 –
2564) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่น ใน
คุณธรรม จริยธรรมควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยให
ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดาเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สราง
ระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร
องคความรู ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรี มี
มติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดยุทธศาสตรวาดวยการปองกันการ
ทุจริตตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
มีสวนรวมในกิจกรรมดานการปองกันการทุจริตดวยการผานกระบวนการพัฒนาระบบงาน เพื่อใหบุคลากรมี
คุณลักษณะดานทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ เสริมสราง
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กิจกรรมทําความดีเพื่อสาธารณะ รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม มีจิตสาธารณะและเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมปลูกฝงและสรางจิตสํานึกคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต ดังกลาวขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีคานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึก
สาธารณะ และสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
2.2 เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกร รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม มีจิตสาธารณะ
2.3 เพื่อเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน (ITA Online)
2.4 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีสื่อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานการทุจริต
2.5 เพื่อจัดทําฐานขอมูลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. กลุมเปาหมาย
3.1 ขาราชการและบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
จํานวน 67 คน
3.2 ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 374 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐาน
ความคิดบุคลากรใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

การทําความดีเพื่อสาธารณะแบงปน
ลดความเห็นแกตัว โดยยึดการทํา
ความดีเพื่อสาธารณะ แบงปนลด
ความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เขา รอยละ 85
รวมประชุมรับรูการปองกันการทุจริต การมีคานิยมรวมตาน
ทุจริต จิตสํานึกสาธารณะและสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสว นตัวและผลประโยชนสวนรวม ในระดับมาก
ขึ้นไป
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.5 – 5.00
มาก หมายถึง คาเฉลี่ย 3.5 – 4.49
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.5 – 3.49
นอย หมายถึง คาเฉลี่ย 1.5 – 2.49
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 1.0 – 1.49
รอยละของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่เขารวม รอยละ 90
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
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ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด
เกณฑ

มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.5 – 5.00
มาก หมายถึง คาเฉลี่ย 3.5 – 4.49
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.5 – 3.49
นอย หมายถึง คาเฉลี่ย 1.5 – 2.49
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 1.0 – 1.49
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
รอยละของผูเ ขารวมประชุม สามารถใชเครื่องมือในการ
พรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง ประเมินคุณธรรมและความโปรงสํานักงานเขตพื้นที่
ประจักษการประเมินคุณธรรมและ
การศึกษาออนไลน และโรงเรียนคุณภาพตําบล
ความโปรงใสออนไลน
จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตาน จํานวนสื่อประชาสัมพันธ ที่เปนสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน
การทุจริต
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูล จํานวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริตมีฐานขอมูล เพื่อ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต
เตรียมรับการประเมิน ITAครบทุกโรง
เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

คาเปาหมาย

รอยละ 100

จํานวน
3 ชิ้น
119
โรงเรียน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับฐานความคิด
บุคลากร
ใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
การทําความดีเพื่อ
สาธารณะ แบงปน
ลดความเห็นแกตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมการ
ตอบแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส ออนไลน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานการทุจริต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําฐานขอมูลโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียน
สุจริต เพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของ
สถานศึกษา

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 254,590 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานความคิดบุคลากร
ใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม โดยใชกระบวนการกลุม
ในการแยกระหวางผลประโยชนสว นตัว
และผลประโยชนสวนรวม จํานวน 1 วัน
ผูเขารวม จํานวน 448 คน ประกอบดวย
1) บุคลากรใน สพป.สฎ.1 67 คน
2) ผอ.รร. 119 คน
3) ครูผูชวย 255 คน
4) วิทยากร 7 คน
กิจกรรมทําความดีเพื่อสาธารณะ แบงปน
ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ ประกอบดวย
บุคลากรใน สพป.สฎ.1 จํานวน 1 วัน 67 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม การตอบ
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสออนไลน โดย
การ
- จัดทําแผนการปองกันการทุจริตของ สพป.สฎ.1
- จัดทําขอมูลตอบแบบ IIT, OIT
- จัดทําฐานขอมูลและปรับปรุงเว็บไซต
www.surat1.go.th จํานวน 1 วัน
ผูเขาประชุม ประกอบดวย

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
6,600
147,840
5,000

10,050

10,000

ผูรับผิดชอบ

5,000

16,650
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กิจกรรม
1) บุคลากรในสพป.สฎ.1 67 คน
2) โรงเรียนคุณภาพตําบล 36 โรง
จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตาน
การทุจริต โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ, จัดทําปาย
ประชาสัมพันธหนาสํานักงาน และจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ 1,000 เลม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูล
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต
เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา จํานวน 1 วัน 121 คน
1) จนท.สพป.สฎ.1 2 คน
2) โรงเรียน 119 โรง

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

ผูรับผิดชอบ

35,000

18,450

16,600

192,990

45,000

7. การประเมินผล

วิธีการ
ประเมินผล
1. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมประชุมรับรูการ สอบถาม
ปองกันการทุจริต การมีคานิยม รวมตานทุจริต จิตสํานึกสาธารณะและสามารถ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
2. รอยละของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพึง สอบถาม
พอใจ ในระดับดีขึ้นไป
3. รอยละของผูเขารวมประชุม สามารถใชเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและ ตรวจสอบราชการ
ความโปรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน และโรงเรียนคุณภาพตําบล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบตรวจสอบ
ราชการ

4. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ ที่เปนสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน

สํารวจ

แบบสํารวจ

5. จํานวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต มีฐานขอมูลเพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน ITA ครบทุกโรง

สํารวจ

แบบสํารวจ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 1 และในโรงเรียนที่เขารับการประชุม มีคุณลักษณะดานทักษะ ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม สามารถแยกและคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีจิตสาธารณะ รูจัก
เสียสละเพื่อสวนรวม และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร
8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนสุจริต มีฐานขอมูลและพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ป พ.ศ.2562
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21. ชื่อโครงการ

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผูรับผิดชอบ/กลุม
กลุมนโยบายและแผน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
482,000 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ กันยายน -ตุลาคม 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรร
มาภิ บาล เพื่ อใช เ ปน กรอบในการจั ดทําแผนตาง ๆ ใหส อดคลองและบูร ณการกัน เพื่อใหเกิดเปน พลัง
ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไววาการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม ใหมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการมีดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยยึด
หลั ก การมี ส ว นร ว ม และการพั ฒ นาสาระ กระบวนการเรี ย นรูอ ย างต อ เนื่ อ ง โดยกระจายอํา นาจไปสู
หนวยงานทางการศึกษา และใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และดวย
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การบริหารราชการ
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวน
ราชการต องจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติร าชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสว น
ราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของ
แตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ (3) สวน
ราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พร.กําหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ
หรือการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่
จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการที่เหมาะสม นั้น
เพื่อใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560-2579 แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐ บาล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบริบทตางๆที่
เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่ จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน
ประจํา ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเสนอโครงการแกบุคลากรของ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนแบบอยางที่ดีใหแกสถานศึกษาในสังกัด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน
ประจํา ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเสนอโครงการแกบุคลากร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
2.2 เพื่อจัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
2.3 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
3.กลุมเปาหมาย
ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ จํานวน 3 คน
ศึ กษานิ เทศก จํ านวน 9 คน บุ คลากรทางการศึ กษา จํ านวน 33 คน พนั กงานราชการ จํ านวน 1 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 4 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 15 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 15 คน รวมจํานวน 81 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียน
รายงานผลการดําเนิน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และ
หลักการ และแนวคิดการ
เสนอโครงการที่ดี”

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจงานประจํา ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเสนอโครงการ ในระดับมากขึ้นไป
เกณฑ
มากที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
มาก
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50
นอย
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
นอยที่สุด หมายถึง คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. ระดับคุณภาพของรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
จัดทํารายงานผลการ
2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
ดําเนินงานประจําป
เกณฑ
งบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
4 คะแนน
และจัดทําแผนปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
3 คะแนน
การประจําป
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)
2 คะแนน
งบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับคุณภาพ 1 (ควรปรับปรุง)1 คะแนน
3. ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
เกณฑ
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
4 คะแนน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
3 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)
2 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1 (ควรปรับปรุง)1 คะแนน

คาเปาหมาย
รอยละ 80

ดีมาก

ดีมาก
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การเขียนรายงานผลการดําเนิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และ หลักการและแนวคิดการเสนอ
โครงการที่ดี”
2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

ก.ค.

ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 482,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน
รายงานผลการดําเนินประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และ หลักการและแนวคิดการเสนอโครงการ
ที่ดี”
โดยมีการศึกษาขอมูล จัดเตรียมเอกสาร และ
รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจงาน ตามยุทธศาสตร สพฐ. และหลักการ
เสนอโครงการ โดยนําหลักการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
(Result Based Management) และ วงจรเดมิ่ง PDCA
(Plan Do Check Act) มาประยุกตใช
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผอ. สพป.สุราษฎรธานี
เขต1 จํานวน 1 คน รอง ผอ. จํานวน 3 คน ผูบริหาร
สถานศึกษา 4 คน ศึกษานิเทศก 9 คน บุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 33 คน พนักงานราชการ 1 คน
ลูกจางประจํา 4 คน และลูกจางชั่วคราว 15 คน รวม
70 คน พรอมทั้งจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
จํานวน 70 ชุด

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

ผูรับผิดชอบ
นายชูศักดิ์ แกวนุน
นายเจด็จ หนูแกลว
น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ
น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ
น.ส.วัลภรณ เอตะนาม
น.ส.พิมลศิริ รักษาเพ็ชร

235,200
35,000
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กิจกรรม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลรายงาน
ผลการดําเนินงาน การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทํา
กรอบคําเสนอของบประมาณโครงการ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การตรวจสอบและแกไขแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนําหลักธรรมาภิบาล
หลักการมีสวนรวมและหลักการจัดการความรู
(Knowledge Management)เขามาประยุกตใช
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผอ. สพป.สุราษฎร
ธานี เขต1 จํานวน 1 คน รอง ผอ. จํานวน 3 คน
ประธานเครือขาย จํานวน 11 คน ผูอาํ นวยการกลุม
10 คน ศึกษานิเทศก 8 คน บุคลากรทางการศึกษา 13
คน รวม 46 คน พรอมจัดทําเอกสารเลมรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป จํานวน 80 เลม และแผนปฏิบตั ิ
การประจําป จํานวน 20 เลม

ลักษณะรายจายงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

160,600

ผูรับผิดชอบ
นายชูศักดิ์ แกวนุน
นายเจด็จ หนูแกลว
น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ
น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ
น.ส.วัลภรณ เอตะนาม
น.ส.พิมลศิริ รักษาเพ็ชร

51,200

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานตามภารกิจงานประจํา ยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเสนอโครงการ
2. ระดับคุณภาพของรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1
3. ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1

สอบถาม

แบบสอบถาม

การตรวจผลงาน

แบบประเมินผล
งาน

การตรวจผลงาน

แบบประเมินผล
งาน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนรายงานผลตามภารกิจงาน และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
การเสนอโครงการอยางถูกตองและชัดเจน สามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อ
ใช ข อมู ล ดั งกล า วเป น กรอบทิ ศ แนวทางในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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22. ชื่อโครงการ

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
สําหรับผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
สนองนโยบาย สพฐ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางดวงมณี ฉิมพลี / กลุมอํานวยการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น
408,900 บาท
ระยะเวลาการดําเนินการ ตุลาคม 2561- กันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการตามระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 ตามมาตรา 39 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของ
สถานศึ กษาหรื อส ว นราชการให เ ป น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ขอ บังคับ ของทางราชการและของ
สถานศึกษาหรือ
สวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ
โดยใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ไดกําหนด
ทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ ในระยะ 5 ป ด านการศึกษาไว ดังนี้ 1) ใหมีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุ
กชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงานเปนการสรางความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน นโยบายความมั่งคงแหงชาติ
(พ.ศ.2558-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 11 ดาน นโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
อาศัยหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลักในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทาง การศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบจะตองบริหารจัดการ สงเสริม/สนับสนุนใน
การระดมความรู ประสบการณ และพัฒนาเพิ่มทักษะในดานการบริหารการศึกษาในหนวยงานไดอยาง
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหบริการความรูแกสาธารณะและองคกรเอกชน ผูปกครอง และ
ประชานทั่วไป ดวยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมผสานเครือขายการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ มาเปนกลไก
สําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดอยางเทาเทียมทั่วถึงและเปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการ
เพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง
จําเปนตองมีวางแผน สรางความรูความเขาใจที่ตรงกัน มีการรับรู ที่ทันตอเหตุการณ รวมทั้งการติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องระหวางผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา โดยมุ ง หวัง เพื่ อ เสริ ม สรา งความเข ม แข็ ง ให ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูบ ริห ารการศึ กษา ผูบ ริห ารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุ คลากรทางการศึ กษา
ในสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดรับทราบนโยบาย แนวทาง
การปฏิบั ติงานในการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งงานยุทธศาสตร นโยบาย จุด เนน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0
3. กลุมเปาหมาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 จํานวน 145 คน ประกอบดวย
1) ผูบริหารการศึกษา (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.)
4 คน
2) ผูบริหารสถานศึกษา
119 คน
3) ผอ.กลุม และเจาหนาที่ สพป.สฎ.1
14 คน
4) ศึกษานิเทศก
8 คน
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ชื่อกิจกรรม
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และประสิทธิภาพ
สําหรับผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเ ขาประชุมสัมมนารับรู แนวทางการปฏิบัติงาน
และนํานโยบาย สูการปฏิบตั ิ ในระดับมากขึ้น

คาเปาหมาย
รอยละ 90

เกณฑ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

หมายถึง คาเฉลี่ย 4.5 – 5.00
หมายถึง คาเฉลี่ย 3.5 – 4.49
หมายถึง คาเฉลี่ย 2.5 – 3.49
หมายถึง คาเฉลี่ย 1.5 – 2.49
หมายถึง คาเฉลีย่ 1.0 – 1.49

รอยละของผูบริหารสถานศึกษาทีเ่ ขาประชุมสัมมนา มีความ
พึงพอใจ ในระดับมากขึ้นไป

มาก

เกณฑ
ระดับคุณภาพ 5 (มากที่สุด) 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ 4 (มาก)
4 คะแนน
ระดับคุณภาพ 3 (ปานกลาง) 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 (นอย)
2 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1 (นอยที่สุด) 1 คะแนน
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
2561

ชื่อกิจกรรม

2562

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพสําหรับผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช จํานวน 408,900 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพฯ ผูเ ขารวมประชุม ประกอบดวย
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน
145 คน

ลักษณะรายจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
365,400 43,500 ดวงมณี ฉิมพลี

รวม

-

365,400

43,500

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
รอยละของผูเ ขาประชุมสัมมนารับรู แนวทางการปฏิบัติงานและนํา
นโยบาย สูการปฏิบตั ิ ในระดับมากขึ้นไป

วิธีการประเมินผล
สอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสุร าษฎรธ านี เขต 1 สามารถบริ ห ารจั ด การและ
ขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สวนที่ 4

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติตามยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6
ยุทธศาสตร เพื่อเปนเครื่องมือและกรอบทิศทางสําคัญในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการนํานโยบาย 5 นโยบาย ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรมตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางแทจริง เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1ไดกําหนดแนวทางการบริหาร
จัด การตามแผนปฏิ บั ติการประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติตามนโยบาย 5 นโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดดําเนินการในภาพรวมทั้ง
การบริหารจัดการ และการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการ
ดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย 5 นโยบาย โดยใหผลการดําเนินงานสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาและความตองการจําเปนตามบริบทของเขตพื้นที่
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. สรางความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ จุดเนน
และนโยบายของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 ให บุ คลากรใน
หนวยงานปฏิบัติไดรับทราบและมีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางถูกตองชัดเจนเพื่อการมีสวนรวมและ
สนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน และนโยบาย 5
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามบริบทของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยการวิเคราะห สังเคราะห และจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนของปญหาที่
ตองไดรับการแกไข
5. กําหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับประเด็นกลยุทธภายใตนโยบาย 5
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อการขับเคลื่อนสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
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6. ดําเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและการใชทรัพยากรรวมกัน การกําหนด
กลุมเปาหมายตองมีความชัดเจน ไมซ้ําซอน โดยคํานึงถึงการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด
7. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานเพื่อเปนกลไกสําคัญ ในการดําเนินการแปลงนโยบาย
ประเด็นกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคที่ชัดเจน
8. ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญในการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน และนโยบาย 5
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเปนกรอบในการ
บริหารการดําเนินงานและการใชงบประมาณของหนวยงาน
9. กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธจุดเนน และนโยบาย 5
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อติดตามความกาวหนา
ในแตละยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินผลสําเร็จและ
ผลกระทบของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
10. กําหนดใหมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการ กํากับ ดูแล โดยมุงหวังผลสําเร็จ
ของภารกิจงาน และการทํางานแบบมีสวนรวม เพื่อใหมีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลาย
ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน และนโยบาย 5 นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตองยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินปฏิบัติงานอยางเครงครัด การบริหารจัดการงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
บริหารงบประมาณตองคํานึงถึงความคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดย
ติดตามความกาวหนาเพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป
3. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดมี
สวนรวมในการดําเนินการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน และ
นโยบาย 5 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
1

ลําดับ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

แนวปฏิบัติ
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 แจงนโยบาย ทิศทางการ
ดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมเพื่อวิเคราะห และสรางความเขาใจแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวคิดการเสนอ
โครงการที่ด”ี
วิเคราะหนโยบายสําหรับการจัดทํากรอบคําเสนอ
งบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
วิเคราะหความสอดคลองโครงการกับมาตรฐานเขต
พื้นที่และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมเพื่อพิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญ
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562

ระยะเวลา
15 กันยายน –
28 กันยายน 2561
2 ตุลาคม 2561

ติดตาม และรายงานผลการใชจา ยงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2562)
พิจารณาและปรับแผนปฏิบัติการประจําป ครั้งที่ 1
ติดตาม และรายงานผลการใชจา ยงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2562)
พิจารณาและปรับแผนปฏิบัติการประจําป ครั้งที่ 2
ติดตาม และรายงานผลการใชจา ยงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2562)
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

19 เมษายน 2562

เสนอรางแผนตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี

10-12 ตุลาคม 2561
13 – 26 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม – 22
พฤศจิกายน 2561
27-29 ตุลาคม 2561
23 พฤศจิกายน 2561
15 ธันวาคม 2561
15 มกราคม 2562

17 มิถุนายน 2562
15 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
15 กันยายน 2562
25-30 กันยายน 2562
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