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ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอและระดับชั้นที่เปิดสอน
จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาดโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกรายอำเภอและจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน จำแนกรายอำเภอ ระดับชั้นเรียนและห้องเรียน
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่งในโรงเรียน
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
ข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา
บุคลากรในโรงเรียนแยกตามระดับการสอน
อัตราส่วนครูและบุคลากร ต่อนักเรียนและต่อห้องเรียน
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ)
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามประเภทความขาดแคลน รายชั้น
จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกรายชั้น
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท
นักเรียนพิการที่เรียนรวม จำแนกตามความพิการ แยกระดับชั้น
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ
นักเรียนที่จบชั้น ป.6 และศึกษาต่อ ม.1 และเทียบเท่า
นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และศึกษาต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพ
จำนวนนักเรียนที่จบแต่ละระดับชั้น จำแนกตามเวลาที่ใช้ในการเรียน
จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 อันดับแรก
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 อันดับแรก
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
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ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด
10 อันดับแรก
 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ตั้งเลขที่ 249/1 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จัง หวัด สุพ รรณบุร ี รหัส ไปรษณีย ์ 72000 โทรศัพ ท์ 035 – 521832 โทรสาร 035-521191
Website http:WWW.suphan1.go.th มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอบางปลาม้า รวมพื้นที่ประมาณ 1,203.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.46
ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 106 กิโลเมตร (ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142 กิโลเมตร มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการศึกษาครอบคลุม จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
และอำเภอศรีประจันต์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
กับอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)
อำเภอสามชุก (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3)
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญ , อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อำเภอผักไห่ และอำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2)
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภออู่ทอง และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)
อำเภอศรีประจันต์

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อำเภอบางปลาม้า

แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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อำนาจหน้าที่
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จั ด ทำนโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้น ที่ การศึกษา และแจ้ งการจั ดสรรงบประมาณที่ ได้ รับให้ ห น่ว ยงานข้างต้นรับ ทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหาร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ งส่ วนราชการภายในสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษา พ.ศ. 2560 และ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ แ บ่ งส่ ว นราชการภายในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์
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บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการ
(1 คน)

หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มกฎหมายและคดี
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มอำนวยการ
ข้าราชการ 4 คน , ลูกจ้างประจำ 5 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

รองผู้อำนวยการ
(3 คน)

กลุ่มนโยบายและแผน
ข้าราชการ 7 คน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข้าราชการ 9 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ 6 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 13 คน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 8 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

แผนภาพแสดงจำนวนบุคลากรในสำนักงานจำแนกตามกลุ่ม
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โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 135 แห่ง
กระจายตัวอยู่ใน 3 อำเภอ ที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียน 57 แห่ง
อำเภอบางปลาม้ามีโรงเรียน 47 แห่ง และอำเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียน 31 แห่ง จำแนกได้ดังนี้
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
1. วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 2. วัดพร้าว
3. วัดพิหารแดง
4. วัดลาดตาล
5. วัดวรจันทร์
6. วัดวังกุ่ม
7. วัดสว่างอารมณ์
8. บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
9. บ้านดอนโพ
กลุ่มโรงเรียนตลิง่ ชัน
1. บ้านหนองขาม
2. วัดจำปี
3. วัดสำนักตะฆ่า
4. วัดหนองโสน
5. เมืองสุพรรณบุรี
6. วัดสกุณปักษี
7. วัดสระประทุม
8. วัดสามทอง
9. วัดสุวรรณนาคี
10. อินทร์ศรัทธาราษฎร์
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
1. บ้านไผ่แปลกแม่
2. วัดไผ่ลูกนก
3. วัดพระธาตุ
4. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5. วัดลาดกระจับ
6. วัดสวนแตง
7. วัดสังฆจายเถร
8. บ้านบางกุ้ง
9. วัดใหม่รัตนเจดีย์
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
1. บ้านรางกะทุ่ม
2. วัดดอนตาล
3. วัดหน่อสุวรรณ
4. วัดโคกโคเฒ่า
5. วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
6. อนุบาลสุพรรณบุรี
7. วัดดอนกลาง
8. วัดไผ่ขวาง

กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
1. วัดดอนโพธิ์ทอง
2. วัดนิเวศน์ธรรมาราม
3. วัดพันตำลึง
4. วัดวังพระนอน
5. อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 6. วัดอุทุมพราราม
7. วัดอู่ยา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
1. วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2. วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
3. วัดประชุมชน
4. วัดโพธิ์ทา่ ทราย
5. วัดศีรษะเกษ
6. บ้านท่าเสด็จ
7. บ้านหนองบอน
8. บ้านหนองปรือ
9. วัดเขาดิน
10. วัดสามัคคีธรรม
กลุ่มโรงเรียนท่าระหัด
1. วัดแก้ว
2. วัดคันทด
3. วัดมเหยงคณ์
4. สุพรรณภูมิ

อำเภอบางปลาม้า

กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
1. กฤษณา
2. วัดโคกโพธิ์
3. วัดบางเลน
4. บางปลาม้า
5. วัดชีปะขาว
6. วัดดารา
7. วัดป่าพฤกษ์
8. วัดศุขเกษม
9. บางแม่หม้าย
10. บ้านรางทอง
11. วัดบางใหญ่
12. วัดดอนกระเบื้อง
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
1. วัดคูบัว
2. วัดดอนตาจีน
3. วัดโพธิตะควน
4. วัดดาว
5. วัดดอนขาด
6. วัดดอนไข่เต่า
7. วัดบางจิก
8. วัดไผ่เดี่ยว
9. วัดตปะโยคาราม
10. วัดตะลุ่ม
11. วัดโบสถ์
12. วัดสุขเกษม
13. วัดวังน้ำเย็น
14. วัดไผ่มุ้ง
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
1. วัดลานคา
2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 2
3. วัดปากคลองกุ่ม
4. อนุบาลวัดสวนหงส์
5. วัดโพธิ์ศรี
6. วัดบ้านหมี่
7. วัดเสาธง
8. วัดจระเข้ใหญ่
9. บ้านโพธิ์ศรี
10. วัดลำบัว
11. วัดศาลาท่าทราย
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
1. วัดช่องลม
2. วัดราษฎร์บำรุง
3. วัดทรงกระเทียม
4. วัดบึงคา
5. วัดลาดน้ำขาว
6. วัดสาลี
7. วัดเสาธงทอง
8. วัดองครักษ์
9. วัดคลองโมง
10. วัดสามัคคีธรรม

อำเภอศรีประจันต์

กลุ่มโรงเรียนบ้านกร่าง
1. บ้านคลองชะโด
2. วัดเกาะ
3. วัดดงขี้เหล็ก
4. วัดดอนบุปผาราม
5. วัดบ้านกร่าง
6. วัดบ้านกล้วย
7. วัดปู่เจ้า
8. วัดเทพสุธาวาส
9. วัดวังพลับใต้
10. วัดวังพลับเหนือ
11. วัดเสาธงทอง
12. บ้านหนองเพียน
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
1. บ้านห้วยเจริญ
2. วัดเถรพลาย
3. วัดปลายนา
4. วัดพังม่วง
5. วัดดอนสุทธาวาส
6. วัดโพธิ์นฤมิตร
7. วัดสามจุ่น
8. วัดห้วยสุวรรณนาราม
9. บ้านคลองชะอม
10.บ้านหนองสรวง
กลุ่มพัฒนาศรีประจันต์
1. วัดไก่เตี้ย
2. วัดบันไดทอง
3. วัดสับปะรดเทศ
4. วัดม่วงเจริญผล
5. วัดยาง
6. วัดลาดปลาเค้า
7. อนุบาลศรีประจันต์ 8. บ้านรางหางม้า
9. วัดป่าพระเจ้า

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดจำแนกตามอำเภอ
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ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

จำนวนโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 135 โรงเรียน
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 57 โรงเรียน
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอบางปลาม้า
จำนวน 47 โรงเรียน
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอศรีประจันต์
จำนวน 31 โรงเรียน
โรงเรียนตามระดับชั้นที่สอน
สอนระดับชั้น อ.1-ป.6
สอนระดับชั้น อ.1-ม.3

จำนวน 111 โรงเรียน
จำนวน 24 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 20,410 คน / 1,285 ห้อง
นักเรียนก่อนประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

4,084 คน /302 ห้อง
14,801 คน /908 ห้อง
1,525 คน / 75 ห้อง

จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา 1,736 คน
ผู้บริหาร
136 คน
ข้าราชการครู
1,094 คน
ลูกจ้างประจำ
61 คน
พนักงานราชการ
12 คน
ลูกจ้างชั่วคราว
433 คน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอและระดับชั้นที่เปิดสอน
อำเภอ
เมืองฯ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

ระดับก่อนประถม –
ประถมศึกษาปีที่ 6
44
38
29
111

ระดับก่อนประถม –
มัธยมตอนต้น
13
9
2
24

รวม
57
47
31
135

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 1 ขนาดที่ 2 ขนาดที่ 3 ขนาดที่ 4 ขนาดที่ 5 ขนาดที่ 6 ขนาดที่ 7
อำเภอ
นร.ไม่เกิน นร.121- นร.201- นร.301- นร.501- นร.1501- นร.2501
120 คน) 200 คน) 300 คน) 500 คน) 1500 คน) 2500 คน) คนขึ้นไป)
เมืองฯ
28
16
5
4
2
2
บางปลาม้า
33
11
3
ศรีประจันต์
18
12
1
รวม
79
39
9
4
2
2
-

รวม
57
47
31
135

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกรายอำเภอและจำนวนนักเรียน

อำเภอ

เมืองฯ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

จำนวน
โรงเรียน นักเรียน นักเรียน
ทั้งหมด 40 คน 41–60
ลงไป
คน
57
7
10
47
3
13
31
1
5
135
11
28

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
61–80
101–120
81–100 คน
คน
คน
4
3
4
9
2
6
5
5
2
18
10
12

8

รวม

ร้อยละ

28
33
18
79

49.12
70.21
58.06
58.52

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

จำนวนนักเรียน จำแนกรายอำเภอ ระดับชั้นเรียนและห้องเรียน
อำเภอ
ชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวมก่อนประถม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
รวมทั้งสิ้น

เมือง
14
1,135
1,211
2,360
1,499
1,499
1,392
1,567
1,536
1,534
9,027
329
331
350
1,010
12,397

บางปลาม้า ศรีประจันต์
27
447
515
989
520
518
518
564
584
570
3,274
132
145
143
420
4,683

15
344
376
735
374
419
416
422
428
441
2,500
31
28
36
95
3,330

รวมจำนวน
นักเรียน

ร้อยละ

จำนวน
ห้องเรียน

56
1,926
2,102
4,084
2,393
2,436
2,326
2,553
2,548
2,545
14,801
492
504
529
1,525
20,410

0.27
9.44
10.30
20.01
11.72
11.94
11.40
12.51
12.48
12.47
72.52
2.41
2.47
2.59
7.47
100

7
148
147
302
153
152
149
153
152
149
908
24
25
26
75
1,285

จากข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2562 (อ้างอิงข้อมูลจากระบบ DMC) มีนักเรียนทั้งสิ้น 20,410 คน โดยจำแนกตามระดับชั้น จากข้อมูล
จะเห็น ว่า มีนักเรีย นระดับ ประถมศึกษามากที่ สุด คือ 14,801 คน คิดเป็นร้อยละ 72.52 รองลงมา
ระดับ ก่อ นประถมศึก ษา 4,084 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 20.01 และน้อ ยที่สุด คือ ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 1,525 คน คิดเป็นร้อยละ 7.47
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่งในโรงเรียน
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

90 46 136 226 868 1,094 56 5 61 5

7 12 110 323 433 487 1,249 1,736

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
จำนวน

ตำแหน่ง

ชาย หญิง
316 914
56
5
5
7
110 323

ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

รวม
1,230
61
12
433

487 1,249 1,736

ปริญญาเอก
ชาย หญิง
3 10
3 10
13

จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
110 275 4 9 199 620
- - 1 3
- 1 - 5 6
3 8 1 6 79 286
113 284 5 15 284 915
397
20
1,199

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ชาย หญิง
55 2
27 23
82 25
107

ข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย/ครู/ไม่มี
วิทยฐานะทางวิชาชีพ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

วุฒิการศึกษา
ป.บัณฑิต

รวมทั้งสิ้น
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
- - - 78 259 337 2 6 8 11 33 44 - - - 91 298 389
-

-

-

30 96 126
90 264 354
1
1 2
199 620 819

2
4

2 2 28 124 152
1 3 70 117 187
- - 1 1 2
- - 9 13 110 275 385

10

- 2
2 8
1 - 3 10

2
10
1
13

58 224 282
164 390 554
3
2 5
316 914 1,230

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

บุคลากรในโรงเรียนแยกตามระดับการสอน
จำนวนครูและบุคลากร

ระดับชั้นที่สอน
ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น
1,074
136

ก่อนประถม
252

1,736

ไม่ได้สอน
274

อัตราส่วนครูและบุคลากร ต่อนักเรียนและต่อห้องเรียน
ระดับก่อนประถม
ครูและบุคลากร
นักเรียน
252
4,084
ระดับประถมศึกษา
ครูและบุคลากร
นักเรียน
1,074
14,801
ระดับมัธยมตอนต้น
ครูและบุคลากร
นักเรียน
136
1,525

ห้องเรียน
302

ห้องเรียน
908

ห้องเรียน
75

ครู : นักเรียน
1 : 16

อัตราส่วน
ครู : ห้อง
1 : 1.20

ห้อง : นักเรียน
1 : 14

ครู : นักเรียน
1 : 14

อัตราส่วน
ครู : ห้อง
1 : 0.85

ห้อง : นักเรียน
1 : 16

ครู : นักเรียน
1 : 11

อัตราส่วน
ครู : ห้อง
1 : 0.55

ห้อง : นักเรียน
1 : 20

จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียนที่เปิดสอน
วัดพระธาตุ
วัดหนองโสน
วัดลำบัว
วัดดอนตาจีน
วัดคูบัว
วัดบางจิก
วัดปู่เจ้า

จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
2
9
3
2
2
2
1
4
8
5
3
4
11
19
37

อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
บางปลาม้า
บางปลาม้า
บางปลาม้า
ศรีประจันต์

รวมทั้งเขต
11

รวม
11
3
4
3
12
8
15
56

หมายเหตุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามประเภทความขาดแคลน รายชั้น
ระดับชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
56
1,926
2,102
2,393
2,436
2,326
2,553
2,548
2,545
492
504
529
20,410

ขาดแคลน
ขาดแคลน
ขาดแคลน
ขาดแคลน
เครื่องแบบ
เครื่องเขียน
แบบเรียน
อาหารกลางวัน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
39
69.64
39
69.64
40
71.43
40
71.43
523
27.15
518
26.90
490
25.44
439
22.79
620
29.50
566
26.93
491
23.36
482
22.93
783
32.72
712
29.75
602
25.16
586
24.49
955
39.20
830
34.07
667
27.38
662
27.18
985
42.35
919
39.51
707
30.40
684
29.41
1,075 42.11 1,038 40.66
754
29.53
727
28.48
1,134 44.51 1,095 42.97
816
32.03
789
30.97
1,084 42.59 1,043 40.98
747
29.35
731
28.72
302
61.38
298
60.57
254
51.63
245
49.80
307
60.91
299
59.33
259
51.39
239
47.42
352
66.54
361
68.24
283
53.50
310
58.60
8,159 39.98 7,718 37.81 6,110 29.94 5,934 29.07

จากข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย.62) มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 20,410 คน มีการเก็บ ข้อมูลความขาดแคลนของนักเรียน โดยจำแนกตามประเภทความขาด
แคลน จะเห็นว่า มีนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบ 8,159 คิดเป็นร้อยละ 39.98 นักเรียนขาดแคลน
เครื่องเขียน 7,718 คน คิดเป็นร้อยละ 37.81 นักเรียนขาดแคลนแบบเรียน 6,110 คน คิดเป็นร้อยละ
29.94 และนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 5,934 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07
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จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกรายชั้น
นร.น้ำหนัก
นร.ส่วนสูง
นร.ที่น้ำหนักและ
จำนวน
ต่ำกว่าเกณฑ์
ต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
ระดับชั้น นักเรียน
ทั้งหมด จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
อ.1
56
6
10.71
5
8.93
3
5.36
อ.2
1,926 251 13.03 144 7.48
88
4.57
อ.3
2,102 347 16.51 214 10.18 132
6.28
ป.1
2,393 272 11.37 177 7.40
106
4.43
ป.2
2,436 261 10.71 148 6.08
86
3.53
ป.3
2,326 220 9.46 138 5.93
88
3.78
ป.4
2,553 191 7.48 143 5.60
68
2.66
ป.5
2,548 151 5.93 136 5.34
66
2.59
ป.6
2,545 145 5.70 130 5.11
65
2.55
ม.1
492
38
7.72
23
4.67
14
2.85
ม.2
504
29
5.75
23
4.56
11
2.18
ม.3
529
29
5.48
20
3.78
10
1.89
รวม 20,410 1,940 9.51 1301 6.37
737
3.61

น.ร.ที่มีน้ำหนัก
สูงกว่าเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ
5
8.93
303 15.73
329 15.65
448 18.72
604 24.79
548 23.56
660 25.85
726 28.49
748 29.39
128 26.02
134 26.59
144 27.22
4,777 23.41

จากข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย.62) มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 20,410 คน มีการเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน จะเห็นว่า
มีนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำเกณฑ์ 1,940 คน คิดเป็นร้อยละ 9.51 นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 1,301
คน คิดเป็นร้อยละ 6.37 นักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 737 คน คิดเป็นร้อยละ 3.61 และ
นักเรียนที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ 4,777 คิดเป็นร้อยละ 23.41
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จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท
ประเภท
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
เด็กเร่ร่อน
ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
เด็กยากจน
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
กำพร้า
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
อื่น ๆ
รวม

ชาย
10
4
4,128
28

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
หญิง
รวม
6
16
7
11
3,852
7,980
23
51

ร้อยละ
0.08
-0.05
39.10
0.25

4,170

3,888

39.48

8,058

จากข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย.62) นักเรียน
ทั้งสิ้น 20,410 คน มีการเก็บข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส โดยแยกตามประเภทความด้อยโอกาส จะเห็นว่ า
มีจำนวนนักเรียนยากจนมากที่สุด คือ 7,980 คน รองลงมากำพร้า 51 คน เด็กถูกทอดทิ้ง 16 คน และ
น้อยที่สุด คือ ชนกลุ่มน้อย 11 คน

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

นักเรียนพิการที่เรียนรวม จำแนกตามความพิการ แยกระดับชั้น
ประเภทความพิการ
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์
ออทิสติก
ความพิการซ้ำซ้อน
รวม

ก่อนประถม
ชาย หญิง รวม
- - - 1 1
3 - 3
- - -

จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย
4 3
7
1 - 1 5
1 1
2
- - - 1
31 16 47 1 2 3 35
10 3 13 2 2 4 12

รวมทั้งสิ้น
หญิง รวม
3 8
2 3
18 53
5 17

ร้อยละ
0.04
0.01
0.26
0.08

-

- 673 238 911 101 20 121 774 258 1,032 5.06
- 2 3
5
- - - 2 3 5 0.02
- 31 2 33 1 - 1 32 2 34 0.17

3 2
- 1
6 4

5 21 6 27 - - - 24 8 32 0.16
1 14 10 24 3 1 4 17 12 29 0.14
10 787 282 1,069 109 25 134 902 311 1,213 5.94

จากข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย.62) นักเรียน
ทั้งสิ้น 20410 คน มีการเก็บข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม โดยแยกตามประเภทความพิการ จะเห็นว่า มี
จำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด คือ 1,032 คน รองลงมาบกพร่องทางสติปัญญา 53 คน
บกพร่อง ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 34 คน ออทิสติก 32 คน ความพิการซ้ำซ้อน 29 คน บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 17 คน บกพร่องทางการเห็น 8 คน บกพร่องทางการพูดหรือ
ภาษา 5 คน และน้อยที่สุด คือ บกพร่องทางการได้ยิน 3 คน
นักเรียนต่างสัญชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2562 (ข้อ มูล 10 มิ .ย. 2562) นั กเรียนทั้งสิ้ น 20,410 คน มีนั กเรียนที่เป็น สั ญ ชาติไทย
20,200 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 และมีนักเรียนต่างสัญชาติรวม 210 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 จำแนก
เป็น พม่า 112 คน กัมพูชา 59 คน ลาว 18 คน ไม่ปรากฏสัญชาติ 15 คน อื่น ๆ 4 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน
และมาเลเซีย 1 คน

15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ

ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
ฐานะ มีปัญหา สมรส มีปัญหา ต้องคดี/ เจ็บป่วย/ อพยพ หาเลี้ยง อื่นๆ
ยากจน ครอบ แล้ว ในการ ถูกจับ อุบัติเหตุ ตาม
ครอบ
ครัว
ปรับตัว
ผู้ปกครอง ครัว
1
1
-

รวม
1
1

จำนวนนักเรียนต้นปีการศึกษา 2561 (ป.1 - ม.3) จำนวน 16,667 คน มีนักเรียนออก
กลางคัน เมื่อสิ้นปีการศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.006

16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

นักเรียนที่จบชั้น ป.6 และศึกษาต่อ ม.1 และเทียบเท่า
พื้นที่/จำนวนนักเรียน
ศึกษาต่อ
จังหวัดเดิม จังหวัดเดิม ต่าง กทม. จังหวัด ต่างจังหวัด
สพท.เดิม ต่างสพท. จังหวัด
เดิมต่างสังกัด ต่างสังกัด
โรงเรียนเดิม
339
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.
443
815
39
4
637
31
โรงเรียนสังกัดเอกชน
4
2
13
โรงเรียนสังกัดพระปริยตั ิธรรมฯ
2
กศน.
1
6
1
อื่น ๆ
6
14
6
132
7
โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ.
4
29
1
รวม
792
829
50
6
819
40

รวม
339
1,969
19
2
8
165
34
2,536

มีจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 (สิ้นปีการศึกษา 2561) จำนวน 2,536 คน
มีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ จำนวน 2,536 คน ร้อยละ 100
นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และศึกษาต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ชาย
58
124
2
37
36
1
1
259

โรงเรียนเดิม
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นใน กทม.
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
สถาบันอื่น ๆ
ประกอบอาชีพ
บวช
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ
รวม

จำนวนนักเรียน
หญิง
82
4
115
2
10
17
230

มีจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (สิ้นปีการศึกษา 2561) จำนวน 489 คน
มีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ
จำนวน 434 คน ร้อยละ 88.75
17

รวม
140
4
239
4
47
53
1
1
489

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

จำนวนนักเรียนที่จบแต่ละระดับชั้น จำแนกตามเวลาที่ใช้ในการเรียน
ชั้น
ป.3 (นับตั้งแต่
เข้าเรียน ป.1)
ป.6 (นับตั้งแต่
เข้าเรียน ป.4)
ม.3 (นับตั้งแต่
เข้าเรียน ม.1)

เรียนจบภายในเวลา
จำนวน
มากกว่า
นักเรียนที่จบ 3 ปี ร้อยละ 4 ปี ร้อยละ 5 ปี ร้อยละ
ร้อยละ
5 ปี
2,516

2,471 98.21

22

0.88

23

0.91

-

-

2,536

2,514 99.13

22

0.87

-

-

-

-

489

484 98.98

5

1.02

-

-

-

-

จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
เกณฑ์การประเมิน

อ.1
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
0
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
0
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2 เกณฑ์
0
3 เกณฑ์
0
4 เกณฑ์
0
รวม
0

อ.2
1
0
0
0
0
0
0
1

อ.3
1
0
0
0
0
0
0
1

ป.1 ป.2 ป.3
7 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11 5 3
2 0 0
29 12 14
9 17 17

18

ระดับชั้น
ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
1 1 0 2 0 1 14
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0 0 22
0 2 1 3 1 1 10
14 19 13 26 19 4 150
15 23 14 33 20 6 196

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 อันดับแรก
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
วัดโพธิ์ตะควน
วัดดอนบุบผาราม
วัดปู่เจ้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดปากคลองกุ่ม
วัดโบสถ์
วัดเถรพลาย
อนุบาลสุพรรณบุรี
อนุบาลศรีประจันต์
วัดเสาธงทอง

อำเภอ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
บางปลาม้า
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
เมืองสุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
บางปลาม้า

ขนาดโรงเรียน
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
ใหญ่พิเศษ
เล็ก
เล็ก

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 อันดับแรก
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
วัดบ้านกล้วย
บ้านท่าเสด็จ
วัดจระเข้ใหญ่
วัดราษฎร์บำรุง
วัดช่องลม

อำเภอ
ศรีประจันต์
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
บางปลาม้า
บางปลาม้า

25

ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
กลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2561

26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2561 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 อันดับแรก
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
วัดดอนกระเบื้อง
อนุบาลวัดสวนหงส์
วัดไผ่ขวาง
วัดแก้ว
วัดคันทด
วัดวังกุ่ม
วัดตปะโยคาราม
วัดราษฎร์บำรุง
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดดอนตาจีน

อำเภอ
บางปลาม้า
บางปลาม้า
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
บางปลาม้า

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็กพิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็กพิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็กพิเศษ

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2561 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด อันดับแรก (จำแนกวิชา)
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
วิชา
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคำนวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

ลำดับคะแนน
โรงเรียน
อำเภอ
อันดับแรก
วัดดอนกระเบื้อง บางปลาม้า
อันดับแรก
วัดแก้ว
เมืองสุพรรณบุรี
อันดับแรก
วัดไผ่ขวาง
เมืองสุพรรณบุรี

31

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็กพิเศษ

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
1. ความเป็นมา
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 ได้ กำหนดไว้ว่า การบริห ารราชการเพื่ อให้ เกิด ผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จของรัฐ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า
(2) การกำหนดแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการตาม (1) ต้ อ งมี รายละเอี ย ดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี อ ำนาจหน้ า ที่ ในการจั ด ทำนโยบาย และแผนพั ฒ นา
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ใช้ เป็ น แนวทางในการดำเนิ น งาน และขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารการศึ ก ษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญประกอบด้ว ย วิสัย ทั ศน์ พัน ธกิจ เป้า ประสงค์ กลยุท ธ์
จุด เน้น การบริห ารจัด การศึก ษา ค่า นิย มองค์ก ร โครงการ/กิจ กรรม ภายใต้ง บประมาณที่ไ ด้รับ
จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. วัตถุประสงค์ของแผน
2.1 เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบทิศทาง
หรือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดประสิทธิผลเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 เพื่อให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. กรอบแนวคิดการจัดทำแผน
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบ
แนวคิดสำหรับ การจั ดทำแผนปฏิ บั ติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ฉบับนี้ มีข้อมูลสำคัญที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10 2) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 – 2580
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 4) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิ การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6) (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 7) นโยบาย
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 8) แผนพั ฒ นาจังหวั ด
สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 9. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2563 – 2565) จังหวัดสุพรรณบุรี และ 10) แผนพัฒ นาการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทำ – มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงาน
เป็น และมีงานทำในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
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4. เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำ
หน้าที่เป็นพลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร
2)

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

คณะรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ
20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝันระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
3)

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
สังคม คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง

37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศ รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่ม
ผลิตภาพของกำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้
ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึน้ เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
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ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
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3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที๋ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุก
ช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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4) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ผู้นำประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียน
ให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่น
ในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการ
ให้ความช่วยเหลือที่คำนึกถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้
เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย
ของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยจงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลั กสู ตรการศึกษาให้ ทันสมัย มีการนำ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบ
ดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบ
และจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็ก
และรูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการ
ของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้
รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อม
ทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน
เป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว
กำลังคนที่กำลังจะเช้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับ
ฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
8.4 ดึงดูคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มี
ความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลก
โดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
ประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและ
นวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่ว ยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒ นาทุนมนุษย์ให้ พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัล และ
อุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และ
สร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุก
ฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบของระบบวิจั ยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
8.8.3 สร้ างเครือ ข่ายการทำวิจั ยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิ รูป และ
บูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่ งเสริม
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กระบวนการการทำงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกร
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบ
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือ
ส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศลากรสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงาน
ระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและ
กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์
เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการ
เรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
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8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลู กฝั งวินัย และ
อุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพ
กฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไก
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษ
ผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อน
ประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต
ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบัน
การศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทย
ทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต
ด้านที่ 11 การปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้ การขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัด การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย
เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการดำเนินการ ดังนี้
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย
พัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและ
ภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มี
ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา

44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี
ระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ
ต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์
สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้
ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้าง
ขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน
11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ
และการตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและลดข้อจำกัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดำเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้
ชีวิตประจำวัน
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวย
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ
โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งกำกับและส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลัก
นิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้
โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
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11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด
ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันสมัยต่อไป
11.7.3 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดย
กำกับ ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
11.8 กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ
โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบ
มากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและ
ชุมชนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่า
กับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบ
กับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบ
ดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
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5)

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์
ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
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5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ
มีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง
ตามความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
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6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระสำคัญ
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขับการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสารอธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
6)

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้
วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช่วงวัย
5. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
6. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่
8. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และในพื้นที่พิเศษ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับและประเภท
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
4. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มีความเป็น
พลเมือง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
2. ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
4. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน
5. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

51

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
สนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย
ในการดำเนินชีวติ มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับ
ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
7) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ยุทธศาสตร์
ที่ 3) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลก
ที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น
และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรม รา
โชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้ เรี ยนมี ความเป็ น เลิ ศตามความถนั ดและ
ความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และ
ทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่าง มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบ
ลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตาม
สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำ
ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์
เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ
3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มี
การทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่
บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและ
มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน
และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่
ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
ชุมชนได้ ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตนที่
การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการ
วิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัด
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8)

แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)

จุดมุ่งเน้น
1. ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีและเน้นการจัดการพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสมดุล
ของระบบนิเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนฐานราก ธุรกิจ SMEs และ OTOP ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. การพัฒนาและส่งเสริมให้คนและชุมชนมีสุขภาพกายและใจดี มีทักษะในการดำรงชีวิต
สามารถปรับตัว ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายการพัฒนา
“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข”
เป้าประสงค์รวม
1. จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายใน
และต่างประเทศ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน
3. แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหกรรมกีฬาเกิดขึ้นในจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา
การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรในจังหวัดยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food
safety) และผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
ยกระดับสู่ Smart Farmer / Smart Farming พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Ford
Safety) จากสินค้าเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจน
สนับสนุน งานวิจัย และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร ส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start Up /
OTOP / วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
และอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tousism) ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สินค้า
บริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล พัฒนาปัจจัย/โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน เพิ่มมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนนวัตวิถี พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน /
แหล่งท่องเที่ยวสินค้า otop / แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ ยกระดับด้านการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมการจัดการแข่ง ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับประเทศตลอดจนระดับนานาชาติ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สู่ความยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อคงความสมดุล
ของธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยกำจัดขยะมูลฝอยลากร
บำบัดน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของประชาชน และสนับสนุนธุรกิจป่าไม้ที่ถูกกฎหมาย
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและดูแลผืนป่า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการ
อนุรักษ์พลังงาน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
ได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานการใช้บริการสุขภาพ
และสร้างความตระหนักของชุมชนในด้านการสาธารณะสุข เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันการศาสนา ชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งสาธารณูปโภค พื้นที่สาธารณะ
และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยในสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
9)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์
“มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็น
คนดี มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง”
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ
เต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
จำเป็น
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจัดการระบบดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
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เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสภาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความ
รัก และธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปใหม่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการ
จัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานลากรพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
1.3 ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน ๖15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น
1.4 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
1.5 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
1.6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี
สมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
1.7 จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree)
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1.8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมี
วินัยและมีจิตสาธารณะ
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่
จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
3.2 ร้อยละของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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เป้าประสงค์ที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้
มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัด
กิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
4.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) จำแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา
กลยุทธ์ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น
1.2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
1.3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าทุกคน
1.4 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้น
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1.5 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จำแนกตามกลุ่มประเภทของความจำเป็นพิเศษ)
1.6 ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม
1.7 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
เป้าประสงค์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่ำ
30 Mbps
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ DLTV, DLIT, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงานผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
หน่วยงานทางการศึกษามีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่
เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่ว งวัย มีจิตสำนึกรั กษ์สิ่ งแวดล้ อ มมีคุณธรรม
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
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1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษามีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
2.2 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรงกับ
ความรู้ความสามารถ
2.3 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา/
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ 3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.1 จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบ
ประชารัฐเพิ่มขึ้น
3.2 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ
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10) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

วิสัยทัศน์ (VISION)
การศึกษาดีมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
ลดความเหลื่อมล้ำ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (GOALS)
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
5. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดเน้น (FOCUS)
สร้างโรงเรียนดี
สร้างผู้บริหารดี
สร้างครูดี
สร้างนักเรียนดี

ให้ชุมชน
ให้โรงเรียน
ให้นักเรียน
ให้บ้านเมือง

ค่านิยม (VALUE)

๑
๕๒

S : Self-discipline
P : Public responsibility
B : Be volunteer
1
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มีวินัย
รับผิดชอบ
๔๕
จิตอาสา
สร้างนักเรียนดี

๑
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต พลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม อาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี 5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภั ยจากยาเสพติด
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
การค้ ามนุ ษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภั ย พิ บั ติ
ต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้ เรี ย นในเขตพื้ น ที่ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส ได้ รั บ
การบริก ารด้านการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานที่มี คุณ ภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
มนุ ษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภั ยพิ บั ติ ต่ าง ๆ
เป็นต้น
6. ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้ องการ สอดคล้ องกั บ
บริบทของพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนทุกระดับ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้ เรี ย นมี ค วามเป็ น เลิ ศ ตามความถนั ด และ 2. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและได้รับการ
ความสนใจ นำไปสู่การพัฒ นาทักษะวิชาชีพ เป็น ส่ งเสริมตามความถนั ดและความสนใจ นำไปสู่
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. ผู้ เรียนระดับมั ธยมศึ กษาผ่ านการประเมิ น
สมรรถนะ ที่ จ ำเป็ น ด้ า นการรู้ เ รื่ อ งการอ่ า น
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด้ า นการรู้ เรื่ อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
3. นักเรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ 4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
นานาชาติ
ความสามารถ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ

1. ร้อ ยละสถานศึ กษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ร้อยละสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
3. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่น
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม (O-NET) มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ในแต่ ล ะวิ ช า
ในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
6. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสูอ่ าชีพและการมีงาน
ทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเองมี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
7. ร้อยละผู้เรียนที่มีศักยภาพในการจัดการสุข
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
5. พัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

8. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
9. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะ/ภารกิจหลัก/นโยบาย
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10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
11. ร้อยละของหน่วยงานที่มีแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)
12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพ มีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน ประเภท
ขนาด และพื้นที่
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ
4. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน ประเภท
ขนาด และพื้นที่

2. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี
เพี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สภาพ
ข้อ เท็ จ จริ ง โดยคำนึ งถึ งความจำเป็ น ตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา

3. นำเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology)
มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ
4. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
5. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรม
ทีผ่ ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
เพื่อจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และชุมชนได้ ตามแนวทาง Thailand 4.0

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำ
ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการทำ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานสำนักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่
ให้เป็นสำนักงานสีเขียวมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
4. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อ
ลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษา
และที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
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7. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้ สร้างจิตสำนึก และจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้าน
การสร้างสำนึก ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
8. ร้อยละของสถานศึกษานำขยะมาใช้
ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
9. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้อง

๘. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการนำ 3Rs มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความ
1. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
เป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
ครอบคลุ ม ด้ านการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ านการ บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านบริหาร
บริห ารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ
และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านการ
บริหารงบประมาณ
3. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้าน
บริหารงานบุคคล
4. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านการ
บริหารงานทั่วไป
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
6. สำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีระบบการสนับสนุน
ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8. ร้อยละของสถานศึกษาตามเป้าหมายของ
โครงการโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
9. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
การบริหารและการจัด การเรียนการสอนอย่าง ตัดสินใจ ทั้งระบบ
เป็นระบบ
10. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานในสังกัด
11. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้
สู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data
Technology)
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11)

นโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาประเทศไทย ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์
สำคัญคือ การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมี
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนโยบาย
ของการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ ที่จะผลักดันการ
ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจการวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งให้มีการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพื่อให้เป็นรูปธรรมใน
ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ด้านความมั่นคง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบ Active Learning ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ เช่น การประสานงาน การขับเคลื่อนนโยบาย ระดับเขตพื้นที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การกำกับ ติดตาม การนำจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติโดยในส่วนของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการ มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน
จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จึงกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา และการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ
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ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร การสร้างและการพัฒนาระบบคุณภาพ การเชื่อมโยง
นโยบายในส่วนต่าง ๆ รวมถึงแนวนโยบายของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด ลงสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดการประสาน
สอดคล้องเป็นองค์รวม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10
มาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ทั้งด้านนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลไก
สำคัญในการเชื่อมประสานนโยบาย สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. การพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ของคนในองค์กร (Personal Mastery) ในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) รวมพลังเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่จุดหมายเดียวกัน
และการพัฒนาระบบการคิดของคนในองค์กร (Systems Thinking) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
เห็นขั้นตอน แนวทางการพัฒนางานและการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ในการทำงาน เป็นต้น
3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ต้อง
ทำงานด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
4. การบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่
4.1 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การศึกษาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.2 สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น เอกชน องค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา เช่น โรงเรียนประชารัฐ สนับสนุนให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
5.1 สร้างระบบการวางแผนและพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด ให้มีความเข้มแข็ง
5.2 พัฒนาระบบการสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียน
5.3 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
6. โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเครือข่ายปฐมวัย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนประชารัฐ ฯลฯ โดยใช้รูปแบบพี่ช่วยน้อง โรงเรียนใกล้เคียง
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น
7. สร้างและพัฒนาระบบการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง
7.1 การประกันคุณภาพภายใน โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงพื้นที่และกระบวนการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร
7.2 การประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้กระบวนการบูรณาการความร่วมมือ
ช่วยเหลือบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
7.3 การทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียน เป็นระยะและต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับ การทดสอบระดับชาติ เช่น National Test : NT, Ordinary National Educational Test : O-net
และ Programme for International Student Assessment : PISA เป็นต้น
8. พัฒนาโรงเรียนสู่ “โรงเรียนมาตรฐานสูง”
8.1 การบริหารจัดการคุณภาพ ด้วยกระบวนการบริหาร เช่น แบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based
Management : RBM) แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) เป็นต้น
8.2 การจัดการเรียนการสอนคุณภาพ โดยครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ภายใต้ห้องเรียนคุณภาพ (Star Classroom) ห้องเรียนไร้พรมแดน (Smart Classroom)
8.3 นักเรียนมีคุณภาพ
8.3.1 มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรกำหนด ทั้งด้านทักษะ การสื่อสาร
(Communication skill) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skill) การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative problem solving skill) ทักษะการใช้ชีวิต (Life skills) และทักษะการใช้
เทคโนโลยี (Computing skill)
8.3.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) เช่น ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation Skills) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(Information Media and Technology Skills) ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ (Life and Career
Skills) เป็นต้น
8.3.3 นักเรียนมีทักษะตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ได้แก่
PISA (Programme for International Student Assessment) จากการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า
Literacy ใน 3 ด้าน คือ การอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
8.3.4 นักเรียนมีความพร้อมสู่อาเซียน โดยการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ
เน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Language Approach) การส่งเสริมพัฒนาครู (Teaching Training)
ขยายหลักสูตรการเรียนการสอน MEP : Mini English Program/EP : English Program / EBE : English
Bilingual Education จัดการเรียนการสอนแบบ Phonics เป็นต้น
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ในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการแสวงหาจุดเด่น จุดเน้น การพัฒนางานที่นอกเหนือจาก
นโยบาย เพื่อสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) หรือสู่ความเป็นเลิศ (Management excellence)
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา คิดสร้างสรรค์พัฒนางาน ในเชิงบริหารจัดการศึกษา ได้อย่าง
อิสระ มีนวัตกรรมของตนเอง
3. บริหารจัดการตามนโยบาย 3R Model (3 คืน โมเดล)
3.1 คืนครูสู่ห้องเรียน : สอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรเต็มศักยภาพ
3.2 คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน : บริหารเต็มเวลา เต็มศักยภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.3 คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู : นิเทศเต็มพิกัด เชิงลึก รู้จริง รู้กว้าง
4. ดำเนินการตามนโยบายคืนความสุข ให้กับนักเรียน ( 3 คืน )
4.1 คืนธรรมชาติ : ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักธรรมชาติ ตระหนักและหวงแหน
ธรรมชาติชี้ให้เห็นภัยพิบัติ ที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติ เรียนรู้การดำเนินชีวิต ในสภาวการณ์ที่โลก
กำลังเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรุนแรง
4.2 คืนวัฒนธรรม : จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงกับวิถีชวี ิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย เพื่อให้วัฒนธรรมไทย เป็นรากฐานของการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
4.3 คืนความเป็นไทย : ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้ภูมิหลัง
ของบรรพบุรุษไทย รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย มีวินัย ในตนเอง
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แนวทางการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการแนวทางในการส่งเสริม
ดังนี้

มาตรการที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
แนวทางการดำเนินงาน
1. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างอัตราเวลาเรียน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ลงมือทำ(Active Learning)
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ อย่างหลากหลาย
3. มีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างรอบด้าน และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
4. พัฒนาสาระการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการศึกษา
5. ยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
7. เร่งรัดการอ่านการเขียน และการสื่อสารภาษาไทย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชา
อื่น ๆ

มาตรการที่ 2 การปรับปรุงพัฒนาวิธีการประเมิน การทดสอบ และการวัดผล
แนวทางการดำเนินงาน
1. ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทดสอบ การประเมิน และการวัดผลให้ได้มาตรฐาน สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
2. มีการวัดและประ+เมินผลนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง
(Assessment)
3. ส่งเสริมการจัดทำข้อสอบ ที่มีลักษณะการเขียน (อัตนัย) เพื่อฝึกทักษะการเขียน การคิด
วิเคราะห์ให้เพิ่มมากขึ้น
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4. ฝึกทักษะการทำข้อสอบ เชิงคิดวิเคราะห์ เช่น PISA (Programme for International
Student Assessment) ข้อสอบ NT (National Test) O-NET (Ordinary National Educational Test)
เป็นต้น
5. จัดทำคลังข้อสอบ คลังสื่อ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลสำหรับครูนำไปใช้ในการวัด
และประเมินผลนักเรียน

มาตรการที่ 3 การแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
แนวทางการดำเนินงาน
1. ใช้กระบวนการ PLC : (Professional Learning Community) เพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. มีการซ่อมเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเก่ง
ปานกลาง อ่อน นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เป็นต้น
3. ใช้วิธีการซ่อมเสริม แก้ปัญหา พัฒนานักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น พี่สอนน้อง
เพื่อนช่วยเพื่อน คู่หูคู่ติว ศิษย์เก่าช่วย ผู้ปกครองช่วย เป็นต้น
4. มีการสร้างสื่อ นวัตกรรม จัดทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน และนำมาใช้
อย่างเหมาะสม
5. มีการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ให้ขวัญและกำลังใจ
6. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนรายบุคคล

มาตรการที่ 4 การประสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเรียน
ของนักเรียน
แนวทางการดำเนินงาน
1. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
2. ประสานผู้ปกครอง ในการกวดขันด้านการอ่าน การเขียนการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิด เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน

87

๑
๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

จากกรอบนโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทั้งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาองค์กร การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาการสร้างและการพัฒนาระบบคุณภาพ ที่เชื่อมโยงนโยบาย ในส่วนต่าง ๆ
เพื่ อนำลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เกิด การประสานสอดคล้ อ ง และเป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกัน แล้ ว สำนั
2 ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้กำหนดจุดเด่น จุดเน้น5ในการดำเนิ
นงาน และการ
63
สร้างอัตลักษณ์ การทำงานร่วมกัน ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึก ษาในสังกัด เพื่อการพัฒนา
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี มุ่ งสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในการดำเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพโดยกำหนดแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ) รวมถึ งกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น และการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก2ษานำไป
ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด
563

2

มาตรการ

563

1. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
เต็มตามศักยภาพทุกด้าน และเด็กมีพัฒนาการตามเป้าหมายของหลักสูตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยนำแนวคิดใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานห้องเรียนปฐมวัย รวมทั้ง จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับ
ระบบ วิธีการของการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับสำหรับการประเมินภายนอก
6. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาการ
จัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
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แนวทางการดำเนินงาน
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ
ผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิด
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมีหลักการและแนวทางการจัด
ประสบการณ์ ดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ์
1.1 จัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่าง
ต่อเนื่อง
1.2 เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์
1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวทางการจัดประสบการณ์
2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและพัฒนาการคือ เหมาะสมกับอายุ
วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือ เด็กได้ลงมือ
กระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลองและคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้
2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำและนำเสนอ
ความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน
2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก
2.7 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
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2.9 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผน การสนับสนุน
สื่อการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ
2.10 จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
3. สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
หลักสำคัญในการจัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก
ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจและมีความสุข ซึ่งอาจ
จัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม ดังนี้
3.1 พื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
3.1.1 ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้ายหรือที่แขวนผลงาน
3.1.2 ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล
3.1.3 ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจทำเป็นช่องตามจำนวนเด็ก
3.1.4 ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอนของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ
3.1.5 ป้ายนิเทศตามหน่วยการจัดการเรียนรู้หรือสิ่งที่เด็กสนใจหรือแสดงผลงาน
ของเด็ก
3.2 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องกำหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็ก
สามารถจะทำงานได้ด้วยตนเอง ทำกิจกรรมกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจาก
กิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น
3.3 พื้นทีจ่ ัดมุมเสรีหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ
สภาพห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ มุม
บทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ ฯลฯ ที่สำคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุ
อุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นมุมเสรีมักถูกกำหนดไว้ในตารางกิจกรรม
ประจำวัน เพื่อเปิดโอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ 60 นาที ดังนั้นการจัดพื้นที่มุมเสรีหรือมุม
ประสบการณ์ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
3.3.1 ห้องเรียนมีมุมเล่นอย่างน้อย 3 – 5 มุมประสบการณ์ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของ
ห้อง ทั้งนี้ ควรมีการจัดมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการจัดการเรียนรู้ มุมประสบการณ์ที่ต้องมี
คือ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ
3.3.2 ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุม เพื่อให้สอดคล้องตามความสนใจ
ของเด็กและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ
3.3.3 ควรจัดสื่อที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเสรี เช่น เด็กเรียนรู้เรื่อง
ผีเสื้อ ครูอาจจัดให้มีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสต๊าฟใส่กล่องให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษา หรือมุม
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
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3.3.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่นเสรี และมุมประสบการณ์
ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของอยากเล่น อยากเรียนรู้
3.3.5 ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้ว
จะต้องจัดอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. การจัดมุมเสรีหรือมุมประสบการณ์
มุมเสรีหรือมุมประสบการณ์ เป็นการจัดพื้นที่ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้แก่เด็ก การมีระเบียบวินัย การแก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้เด็ก
เล่นอย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เด็กคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยการวางแผนการเล่นของตน
ในขณะเดียวกันเด็กได้เรียนรู้ การเข้าสังคมด้วยการเล่นกับเพื่อนและผู้อื่น ควรจัดมุมให้เชื่อมโยงกับ
หน่วยการจัดการเรียนรู้เพราะจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและยั่งยืน
4.1 มุมบทบาทสมมติ
จัดเพื่อให้เด็กได้เล่นในสิ่งที่ตนชอบ สิ่งที่จะได้ควบคู่กันมาคือ การใช้ภาษา การ
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน การพัฒนาทางอารมณ์สังคม และสติปัญญา สื่ออุปกรณ์ของคนและอาชีพต่าง ๆ
ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องแบบของคนอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการแสดง
บทบาทสมมติของเด็ก ควรทำชั้นวาง หรือจัดวางไว้ในลัง แยกเป็นหมวดหมู่ ไม่ควรใช้ของที่ทำด้วยแก้ว
กระเบื้องหรือพลาสติกที่ใช้เป็นอันตรายกับเด็ก
4.2 มุมหนังสือ
แม้จะไม่มีการสอนอ่านเขียน สำหรับเด็กระดับปฐมวัยแต่การหาภาพสวย ๆ นิทาน
ภาพมาจัดวางไว้ย่อมเป็นสิ่งจูงใจให้แก่เด็กได้มาจับต้องเปิดดูเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านโดยไม่รู้ตัว
สิ่งประกอบสำหรับมุมนี้คือ เสื่อ หมอน รูปทรงต่าง ๆ จะช่วยจูงใจให้เด็กอยากนั่งนอนอ่านในท่วงท่า
สบาย ๆ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ทั้งที่อ่านไม่ได้แต่ก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภาพสวย ๆ เหล่านั้น
4.3 มุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์
เป็นมุมทีเ่ ด็กจะศึกษาหาความรู้ด้วยการสังเกตทดลองด้วยตนเอง จึงต้องจัดหา
อุปกรณ์เหล่านี้ เช่น เครื่องชั่ง ตัวอย่างพืช เปลือกหอย สำลี กระดาษ หินชนิดต่าง ๆ เป็นต้น นำมาจัด
วางไว้เป็นหมวดหมู่
4.4 มุมบล็อก
บล็อก หมายถึง แท่งไม้หรือวัสดุทดแทนอย่างอื่น เช่น กล่องชนิดต่าง ๆ บล็อกแต่
ละชุดอาจ มีแบบและจำนวนแตกต่างกัน บางชุดมีขนาดเล็ก มีจำนวนเพียง 20 ชิ้นบางชุดก็มีขนาดใหญ่
จำนวนอาจมากถึงกว่าร้อยชิ้น บล็อกเหล่านี้อาจทำขึ้นเองได้จากเศษไม้นำมาตกแต่งให้เป็นรูปทรง
ข้อควรระวังคือต้องขัดให้เรียบร้อย ไม่มีเสี้ยนแยกเก็บใส่กล่องหรือลังไว้ขณะเล่น
อาจนำเสื่อหรือพรมมาปูเพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวน ควรจัดพื้นที่ ให้เด็กได้นั่งเล่นได้คราวละ 3 - 4 คน
และควรห่างจากมุมที่ต้องการความสงบ เช่น มุมหนังสือ เป็นต้น
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4.5 มุมเกมการศึกษา
เป็นมุมส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดรวบยอด การรับรู้ทางสายตา การสังเกต การ
เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ ฝึกทักษะเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ภาษา การคิดหาเหตุผล
เช่น เกมภาพตัดต่อ
เกมโดมิโน เกมจับคู่ภาพในลักษณะต่าง ๆ เกมจัดหมวดหมู่ภาพ ฯลฯ ในบางครั้ง
สื่อที่จัดในมุมนี้อาจใช้สื่อจากของจริงได้ เช่น จับคู่ขวดน้ำที่รูปร่างเหมือนกัน จัดหมวดหมู่ใบไม้ที่เป็น
ประเภทเดียวกัน เป็นต้น
4.6 มุมเครื่องเล่นสัมผัส
เป็นมุมที่ฝึกเด็กในเรื่องการรับรู้ทางสายตา การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่
ภาษา การคิดหาเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ประกอบไปด้วย
สื่อเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัดสำหรับร้อย เป็นต้น

การใช้กระบวนการ Active Learning
การจัดประสบการณ์แบบลงมือทำ (Active Learning) สามารถจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
แนวคิดและแนวการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น
1. การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยการบูรณาการผ่าน
6 กิจกรรมหลัก ใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของสือ่ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและนำกระบวนการ วางแผน – ปฏิบัติ – ทบทวน (Plan – Do – Review : PDR)
ของแนวคิดไฮสโคปบูรณาการในกิจกรรมเสรีและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1.1 กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับสื่อ และเครื่องเล่นอย่างอิสระตาม
มุมเล่น หรือมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนที่จัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตาม
ความสนใจและความต้องการของเด็ก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ลักษณะของการเล่นของเด็กมี
หลายลักษณะ เช่น การเล่นบทบาทสมมติและเล่นเลียนแบบ ในมุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า มุมวัด มุม
เสริมสวย ฯลฯ การอ่านหรือดูภาพในมุมหนังสือ การเล่นสร้างในมุมบล็อก การสังเกตและทดลองในมุม
วิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ การเล่นฝึกทักษะต่าง ๆ ในมุมเครื่องเล่นสัมผัส หรือมุมของเล่น หรือมุม
เกมการศึกษาเป็นต้น
1.2 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์
ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ
ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เกี่ยวกับความงาม
และได้แสดงออกทางความรู้สึกและความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ควรจัดให้เด็ก
ทำทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3 - 5 กิจกรรม ให้เด็กเลือกทำอย่างน้อย 1 - 2 กิจกรรมตามความสนใจ
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ใน 2 กิจกรรมนี้จะบูรณาการโดยใช้กระบวนการ PDR (วางแผน - ปฏิบัติ - ทบทวน) ของ
ไฮสโคปมาใช้ในการจัดกิจกรรม โดยให้เด็กได้วางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนและนำเสนอ เน้นการเรียนรู้แบบ
ลงมือกระทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ก และ
การแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น หลักการของไฮสโคปเน้นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้วางแผน ปฏิบัติ
ทบทวน เปิดโอกาสให้เด็กได้ริเริ่มและตัดสินใจโดยการสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับแผนงาน
ของเด็ก สนับสนุนให้เด็กได้เล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายและช่วงของการทบทวน เด็กจะได้สะท้อนพูดคุยและ
นำเสนอสิ่งที่ได้ทำ
1.3 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ มา
ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เด็กวัยนี้ร่างกายกำลังอยู่
ในระหว่างพัฒนาการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายยังไม่ผสมผสานหรือประสานสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์
การทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะช่วยให้เด็กเรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้
1.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึก
การทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด
สังเกต คิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัด
กิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทานสาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ เล่นบทบาท
สมมติ ร้องเพลง เล่นเกม ท่องคำคล้องจอง ประกอบอาหาร เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ฯลฯ
1.5 กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มโี อกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออก
กำลัง เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละ
คนเป็นหลัก กิจกรรมกลางแจ้งที่ควรจัดให้เด็กได้เล่น เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนามที่เด็กได้ปีนป่าย โยก
หรือไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรือเล่นเครื่องเล่นล้อเลื่อน การเล่นทราย การเล่นน้ำ การเล่นสมมติใน
บ้านจำลอง การเล่นในมุมช่างไม้ การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น ฯลฯ
1.6 กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ
เด็กสามารถเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภทและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับพื้นที่/ระยะเกมการศึกษาที่เหมาะสม
สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น เกมจับคู่ การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองด้านการ
คิด เกมแยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ฯลฯ การให้เด็กเล่นเกม
การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองด้านการคิดเมื่อเซลล์สมองถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณต่าง ๆ เกิด
เป็นข้อมูลจำนวนมากการคิดจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลใหม่อีก
ชิ้นหนึ่งซึง่ ซับซ้อนขึ้น การที่เด็กเล่นเกมการศึกษาจึงเป็นการกระตุ้นให้สมองได้จัดความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบใหม่ เมื่อเกิดซ้ำ ๆ กัน ก็จะเกิดความคงตัวใน
วงจรร่างแหของเซลล์สมอง
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การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็น
แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะกระบวนการใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมฯ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ในขณะที่ทำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เด็กต้องมีโอกาส
นำความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ระบุปัญหา
(2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
(3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
(4) วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
(5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปญ
ั หาหรือชิ้นงาน
(6) นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
ทุกโรงเรียนจัดทำกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กิจกรรม กระต่ายน้อยข้ามน้ำ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สังเกตและบอกรูปร่างลักษณะและจำนวนของสิ่งของ
2. วางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์สิ่งที่จะพากระต่ายข้ามน้ำ
3. นำเสนอผลการทดสอบ ตามที่ออกแบบไว้
4. ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเดียวกันได้
ภาพรวมการจัดกิจกรรม
จากการที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เรื่อง ลอย จม ซึ่งเป็นการทดลอง เพื่อหาคำตอบว่า วัตถุใดจมน้ำ
วัตถุใดลอยน้ำได้ โดยเด็กได้ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่ของที่มีน้ำหนักก็จมของที่ไม่มีน้ำหนักก็จะลอย และสิ่งที่
เด็กพบ คือ วัตถุบางอย่างเบาแต่จมน้ำ และบางอย่างมีน้ำหนักมากกว่า แต่ลอยน้ำ เช่น ท่อพีวีซี (จม)
กับขวดเปล่าทีม่ ีฝาปิด (ลอย) ต่อมาคุณครูใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้คิดต่อยอดจากการทดลองที่
ผ่านมาว่า เด็ก ๆ คิดว่า เพราะอะไรท่อพีวีซี จึงจมน้ำ ขวดเปล่าที่มีฝาปิดจึงลอยน้ำ และจะทำอย่างไร
ท่อพีวีซีจึงจะลอยน้ำ ซึ่งเด็ก ๆ เกิดความสนใจ และได้คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจ
ขั้นระบุปัญหา เด็กและครูท่องคำคล้องจอง ลูกกระต่าย 5 ตัว พร้อมทำท่าประกอบ ครูนำ
สนทนาแสดงความคิดเห็นเรื่องต่อจากคำคล้องจอง“ทำอย่างไรกระต่ายจึงจะข้ามแม่น้ำได้” ครูนำสนทนา
ให้เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการข้ามน้ำด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้คำถามกระตุ้น
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ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เด็กสังเกต สำรวจอุปกรณ์ที่ครูเตรียม
มา ถุงพลาสติก (ใบเล็ก) ๖ ใบ ไหมพรม /เชือก กระดาษ (โบชัวร์) ท่อพีวีซี (3 ท่อน) ยางวง 6 เส้น)
ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 1) กำหนดสถานการณ์ให้เด็กช่วยกันคิด“จากอุปกรณ์ที่มี
อยู่ จะช่วยกระต่ายข้ามน้ำได้อย่างไร และข้ามได้มากที่สุด” 2) ครูนำภาพสิ่งที่พาข้ามน้ำแบบต่าง ๆ เช่น
เรือใบ เรือยนต์ เรือยาง แพไม้ไผ่ ฯลฯ ให้เด็กดูเพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
ออกแบบ 3) แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มออกแบบว่าจะทำอย่างไร จึงจะพากระต่ายข้ามแม่น้ำได้ โดยมี
เงื่อนไขว่าเมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องรับน้ำหนักได้ คือพากระต่ายข้ามน้ำได้โดยการวาดภาพ 4) ให้เวลาเด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมประมาณ 10 – 15 นาที
ขัน้ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 1) แต่ละกลุ่มนำสิ่งที่ประดิษฐ์ทดลองพากระต่ายข้าม
น้ำ ได้กลุ่มละ 1 ครั้ง โดยครูเตรียมอุปกรณ์ กะละมังใส่น้ำและน้องกระต่ายของเล่น ไว้สำหรับให้นักเรียน
ทดสอบ 2) เมื่อแต่ละกลุ่มทดสอบการพากระต่ายข้ามน้ำ นับจำนวนกระต่าย ที่พาข้ามได้ แล้วรับบัตร
ตัวเลขตามจำนวน นำไปติดที่ตารางกระดานแม่เหล็ก 3) อ่านข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลจากตัวเลข
ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่ม
นำเสนอขั้นตอนการทำงาน ผลที่เกิด และแนวทางแก้ไข
ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา เด็กนำผลงานไปจัดแสดงที่จัดเตรียมไว้ ชมชิ้นงานที่จัดแสดง
แล้วร่วมสนทนา แสดงความคิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น โดยครูใช้คำถามกระตุ้น เช่น หลังจากทดสอบ ผลเป็น
อย่างไร เด็กคิดว่าเป็นเพราะอะไร ชิ้นงานของกลุ่มที่พากระต่ายข้ามน้ำได้มากที่สุดกับกลุ่มที่พาข้ามได้
น้อยที่สุด แตกต่างกันอย่างไร ถ้าได้ทำอีกครั้ง เด็ก ๆ จะแก้ไขอย่างไร
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริ ให้คณะกรรมการนำมาพิจารณาริเริ่มดำเนินการ
นำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ
เยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้ติดต่อ
เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทยและได้ดำเนินการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2553
โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาครู
ปฐมวัย ให้เกิดทักษะการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ ให้เด็กปฐมวัยรักวิทยาศาสตร์
ผ่านการทดลองอย่างง่าย ส่งเสริมทักษะทักษะการคิดการสืบค้นและแสวงหาความรู้ ฝึกให้เด็กเป็นคน
ช่างสังเกต ช่างสงสัย มีเหตุผลมีความอดทนและความคิดริเริ่ม รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้ เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยครูปฐมวัยจัดกิจกรรมตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวดำเนินการ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยทุกโรงเรียนต้องจัดทำกิจกรรมการทดลองอย่างน้อย
20 กิจกรรม และโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 1 เรื่อง
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ตัวอย่าง การดำเนินกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยสามารถบูรณาการในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
การทดลองเรื่องปั๊มขวด
ขั้นที่ 1 ให้เด็กใส่น้ำลงในจานแล้วหยดสีผสมอาหารลงไป คนให้ทั่ว
คำถาม ให้เด็ก ๆ ใช้มือสัมผัสที่จาน และสังเกต
น้ำผสมสีในจาน (ถามให้สังเกต)
- น้ำที่อยู่ในจานมีสีอะไร
- จับจานดูให้ทั่ว ๆ รู้สึกอย่างไรร้อนหรือเย็น
ขั้นที่ 2 ครูใส่น้ำร้อนในขวด ประมาณครึ่งขวด แล้วปิดฝา เขย่าขวด จนขวดร้อนทั่วกัน
คำถาม ให้เด็กจับขวดให้ทั่ว ๆ
- ขวดใบนี้ร้อนหรือเย็น (ถามให้สังเกต)
- ถ้าเทน้ำร้อนออกให้หมดขวด แล้วคว่ำลงไป
ในจานน้ำสีทันที คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น (ถามให้ทำนายคำตอบล่วงหน้า)
- เพราะอะไรจึงคิดแบบนี้
- ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าคำตอบที่เราทำนายนี้
ผิดหรือถูก (คำถามกระตุ้นให้อยากหาคำตอบด้วยตนเองจากการทำการทดลอง)
ขั้นที่ 3 เปิดฝาขวด แล้วคว่ำลงไปในจานน้ำสี
คำถาม
- สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำสีในจาน
- น้ำสีในจานมีมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าเดิม
เพราะอะไร จึงเป็นเช่นนั้น (ถามให้สังเกต เปรียบเทียบ)
ขั้นที่ 4 ขวดเปล่า 2 ขวด ใส่น้ำร้อน แต่ให้ขวดใบที่ 1 ร้อนกว่าขวดใบที่ 2
คำถาม ถ้าเราใช้ขวด 2 ใบ ทำให้ร้อนโดยใช้วิธี
เดียวกัน แต่ให้ขวดใบหนึ่งร้อนมากกว่าอีกใบหนึ่ง แล้วคว่ำลงไปในจานสี
- ทายกันว่าน้ำสีในจานจะเข้าไปในขวดเท่ากันทั้ง
2 ใบหรือไม่ (ถามให้ทำนายคำตอบล่วงหน้า)
- ถ้าอยากทราบคำตอบจะต้องทำอย่างไร (คำถาม
กระตุ้นให้หาคำตอบจากการทดลอง)
- เมื่อทราบคำตอบแล้ว ที่ทายกันไว้นั้นถูกต้องหรือไม่
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ขั้นที่ 5 ขวด 2 ใบทำให้ร้อนอุณหภูมิต่างกัน แล้วคว่ำลงไปในจานน้ำสี
คำถาม
- เกิดอะไรขึ้นกับน้ำสี
- เกิดอะไรขึ้นภายในขวดทั้ง 2 ใบ
- น้ำสีที่เข้าไปในขวดทั้ง 2 ใบ
ระดับสูงเท่ากันหรือไม่
- น้ำสีเข้าไปในขวดใดมากกว่ากัน
(อาจให้สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (ให้เปรียบเทียบ
ความสูงและปริมาณ)
- อาจทำเครื่องหมายระดับน้ำ
แล้วถามให้วัดความสูงของระดับน้ำในขวด

การทดลองเรื่องลิฟท์เทียน
ขั้นที่ 1 เด็กใส่น้ำลงในจาน แล้วหยดสีแดงลงในน้ำคนให้ทั่ว
คำถาม
- ก่อนหยดสีลงไป น้ำที่อยู่ในจานสีอะไร
- เมื่อใส่สีแดงลงไปในน้ำที่อยู่ในจาน
น้ำในจานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สีอะไร
ขั้นที่ 2 วางเทียนถ้วยลงในจานน้ำสี แล้วจุดเทียนถ้วย
คำถาม
- ลองใช้มืออังเปลวไฟห่าง ๆ รู้สึกอย่างไร
- มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ เมื่อนำเทียนถ้วยมาวางลงในจานน้ำสี
- ถ้านำแก้วน้ำเปล่า ครอบลงไปที่เทียนถ้วย คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
• เทียนจะอยู่กับที่หรือไม่
• น้ำสีจะเคลื่อนที่หรือไม่
• มีอะไรเกิดขึ้นในแก้วบ้างหรือไม่
• เปลวไฟจะลุกขึ้นหรือดับ
• อย่างไรจึงจะทราบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่
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ขั้นที่ 3 คว่ำแก้วครอบเทียนถ้วย
คำถาม สังเกตน้ำสีในจาน เทียนถ้วย เปลวไฟ
และแก้ว
- คำตอบที่ทำนายไว้ถูกต้องหรือไม่
- ถ้าใช้เทียนไข (เทียนแท่ง) แทนเทียนถ้วย
ทำการทดลองเหมือนเดิม ผลการทดลองจะเหมือนเดิมหรือไม่
สรุปความคิดรวบยอด จากการทดลองเรื่อง ปั๊มขวดและลิฟท์เทียน ครูสรุปผลจากการทดลอง
เรื่องอากาศให้เด็กฟัง เพื่อปูพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ดังนี้ การให้ความร้อนแก่ขวด ทำให้อากาศ
ภายในขวดมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้อนุภาคของอากาศเคลื่อนที่เร็วขึ้น แต่เมื่ออากาศเย็นลง อนุภาคของ
อากาศก็จะเคลื่อนที่ช้าลง ความดันจะลดลง อากาศ
ภายนอกที่มีความดันมากกว่าจะดันน้ำที่อยู่ บริเวณ
ปากขวดให้ไหลเข้ามาภายในขวด ส่วนการใช้แก้วครอบ
เทียนถ้วยที่ติดไฟ แม้ว่าอากาศภายในแก้วจะลดน้อยลง
แต่อุณหภูมิยังคงสูงอยู่ทำให้อากาศเคลื่อนที่เร็ว น้ำจึง
ยังไม่สามารถไหลเข้ามาภายในแก้วได้ แต่เมื่อเทียนดับ
อุณหภูมิภายในแก้วลดลง อากาศเคลื่อนที่ช้าลง น้ำที่
อยู่ปากแก้วจึงไหลเข้ามาภายในแก้วได้
โครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นการศึกษาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกิดจากความสงสัยและสนใจของเด็ก โดยครูและ
เด็กช่วยกันตั้งคำถาม วางแผนร่วมกัน เด็ก ๆ ร่วมกันลงมือสืบเสาะเป็นหลัก โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ ผ่านกระบวนการ ที่หลากลายเพื่อให้เกิดข้อค้นพบที่สอดคล้องกับความสงสัยด้วยตนเองตาม
พัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมกับช่วงวัย
2. ในโครงงานมีการใช้วัฏจักรสืบเสาะครบ 6 ขั้น เพื่อหาข้อค้นพบตามความสงสัย สนใจ
3. โครงงานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ คำถามที่ทำโครงงานนั้นมาจากความสนใจและ
ความสงสัยของเด็ก และเด็ก ๆ ร่วมกันลงมือสืบเสาะเป็นหลัก โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลายจริง
4. มีหลักฐานที่แสดงว่าเด็กได้ทำการบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น
วาดรูป ครูออกแบบตารางให้เด็กบันทึกผล การติดภาพถ่ายหรือเด็กบอกและครูเขียนข้อความให้ สิ่งให้
เด็กบันทึกและนำเสนอสอดคล้องกับคำถามและกระบวนการ
5. โครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพัฒนาการ
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพือ่ แก้ปัญหาการเรียนการสอน
1. การรวมกลุ่ม PLC ครูสายชั้นอนุบาลมีการวางแผนการดำเนินงานการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีการประชุมกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และผ่านการ
สะท้อนความคิด การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน
2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ ครูสายชั้นอนุบาลร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ จัด
กลุ่มปัญหา จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนและเลือกปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนด้วยการพิจารณาร่วมกัน ซึ่ง
ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน คือ ภายในห้องเรียนมีเด็กที่มีพัฒนาการและระดับความสามารถแตกต่างกันมาก
ในการจัดประสบการณ์เด็กบางคนเรียนรู้ได้เร็วพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี แต่มีเด็กบางคนที่
ยังขาดความพร้อม เรียนรู้ช้า และขาดความสนใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัด จากการสังเกตการ
จัดประสบการณ์ร่วมกัน พบว่า เด็กที่มีระดับพัฒนาการช้าจะไม่เกิดการเรียนรู้และไม่สนใจในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ จึงส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ครูสายชั้นอนุบาลแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น โดยการบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ โดยร่วมกันตัดสินใจเลือก
วิธีการในการแก้ปัญหา
4. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ นำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจากกระบวนการทำงานข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ได้
ร่วมเรียนรู้และชื่นชมเสริมพลังการทำงาน ดังนี้
4.1 แนวทางและผลการทำงานที่น่าชื่นชมควรดำเนินการต่อเนื่อง ดังนี้
1) การจัดประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล”
2) จัดกิจกรรมที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของเด็ก
เป็นรายบุคคล
3) มีการวิเคราะห์ปัญหาการจัดประสบการณ์ร่วมกันเพื่อหาทางในการแก้ปัญหา
4) มีการจัดกระบวนการทำงานผ่านวงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินงานควบคู่
ไปกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.2 แนวทางการทำงานที่ควรปรับปรุง
1) ควรจัดระบบ ขั้นตอนการทำงานร่วมกันของครูให้ชัดเจนมีการจัดทำกำหนดการ
ทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มครูให้ชัดเจนเพื่อการพัฒนาเด็กตามเป้าหมาย
2) ควรนำเสนอภาพรวมของกระบวนการพัฒนา ทั้งนี้ ควรระบุจุดเน้น/จุดร่วมใน
การพัฒนาเด็กที่ชัดเจนเพื่อการทำงานที่ตรงสู่เป้าหมายในการพัฒนาเด็กในบริบทของโรงเรียน
3) ควรเพิ่มกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน (AAR) หลังการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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5. นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน
ดำเนินการนำกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกต การจัด
ประสบการณ์ในชั้นเรียน
6. สะท้อนผล
6.1 สรุปผลการนำวิธีการไปแก้ปัญหา จากการได้ดำเนินการพัฒนาครูด้วยแนวคิดการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในช่วงต้น พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของครูปฐมวัย ดังนี้
1) ความสัมพันธ์ของกลุ่มดีขึ้น โดยครูในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกผูกพัน
กันและผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น
2) กระบวนการพัฒนาครูโดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทำให้ครูปฐมวัย
พบความรู้และเกิดความเชื่อใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดประสบการณ์และตัวเด็ก ซึ่งไม่เคยสังเกต
หรือสนใจมาก่อน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเนื้อหาสาระที่ใช้จัดการเรียนรู้มากขึ้นและรู้ว่าตนเอง
ควรแสดงบทบาทและพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ดี
3) มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ตาม
ความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็กเป็นรายบุคคล
6.2 อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปัจจัย การทำงาน ที่
เกิดผลการแก้ปัญหาจากการทำงาน พบวิธีการทำงานที่เกิดผล ดังนี้
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเห็นภาพและทิศทางร่วมกันก่อให้เกิดการเห็นคุณค่า
ร่วมกัน ครูมองเห็นภารกิจที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อภารกิจร่วมกัน สำหรับวิสัยทัศน์ร่วมที่เห็นได้ชัด คือ
แนวคิด “การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมตามความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล” โดยมีเป้าหมายและ
แนวทางในการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารบุคคลที่ดี มีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ จัด
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้กับทุกฝ่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

๓
๙
100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมการสอนทักษะที่สัมพันธ์กันทั้งด้านการ
ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning (ผู้เรียนได้ลงมือทำหรือปฏิบัติ)
ทุกระดับชั้น และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning : BBL
ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง (อ่าน
เข้าใจ) สามารถสื่อสาร และแสดงทรรศนะ (ความเห็น) ได้
4. ส่งเสริมนักเรียนให้ท่องจำกฎเกณฑ์ทางภาษาที่ต้องรู้ เช่น เสียงและอักษรไทย(สระ
พยัญชนะ และวรรณยุกต์) การผันวรรณยุกต์ ไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาอื่น ๆ
ที่จำเป็น
5. ส่งเสริมการอ่าน การเขียน เรียนรู้คำ และความหมายจากคำพื้นฐาน คำในบทเรียน คำ
ทีน่ ักเรียนควรรู้ คำในชีวิตประจำวัน เช่น ฝึกเขียนตามคำบอกฝึกเขียนคำยาก คำที่มักเขียนผิด คำศัพท์
บัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น
6. ส่งเสริมให้นักเรียนท่องอาขยานภาษาไทยทั้งบทหลัก บทเลือก หรือบทเพิ่มเติม ทุก
ระดับชั้น
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น
8. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนลายมือ การเขียนเลขไทยและแก้ไขปัญหาลายมือนักเรียน
ทุกระดับชั้น
9. ส่งเสริมการฝึกทักษะการเขียนและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียน
จดบันทึก เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนคำคล้องจอง
คำประพันธ์ ทุกระดับชั้น
10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าทุกระดับชั้น
11. ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ โดยบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ทุกระดับชั้น
12. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาไทย
ในระดับต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
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13. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการ
แก้ปัญหาพัฒนา การเรียนการสอนภาษาไทย

แนวทางการดำเนินงาน
1. คัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น
2. จัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมการสอนทักษะที่สัมพันธ์กันทั้งด้านการฟัง ดู พูด
อ่านและเขียน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยการ
ลงมือทำ ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา ใช้ทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า โดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การศึกษาค้นคว้า
จากสื่อ Internet การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การใช้ปริศนาคำทาย การจัดทำผังความคิด
การสาธิตกิจกรรม การนำเสนองาน การใช้เพลง เกม และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมอง Brain Based Learning : BBL ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
3. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องอ่านรู้เรื่อง (อ่าน
เข้าใจ) สามารถสื่อสารและแสดงทรรศนะ (ความเห็น) ได้
3.1 จัดการเรียนการสอนให้อ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้น ป.1 โดยสอนแบบแจกลูก
สะกดคำ หรือใช้เทคนิค วิธีการอื่น ๆ หรือผสมผสานหลาย ๆ วิธีที่เหมาะสมกับความสามารถ ความแตกต่าง
ของผู้เรียนจนสามารถทำให้นักเรียนอ่านออกเป็นคำ และรู้ความหมายของคำ เช่น การสอนให้อ่านออก
3.1.1 สอนโดยวิธีประสมอักษร โดยนำพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาประสมกัน
แล้วฝึกอ่านแบบแจกลูก
การอ่านแบบแจกลูก เป็นการเทียบเสียง สอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำ
รูปคำที่เปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก อาจยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก ยึดสระเป็นหลัก หรือยึด
สระและตัวสะกดเป็นหลัก เช่น
1) ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก (พยัญชนะต้นเป็นแม่ แจกลูกที่เป็นสระ)

2) ยึดสระเป็นหลัก (สระเป็นแม่ แจกลูกทีเ่ ป็นพยัญชนะต้น)
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การอ่านแบบสะกดคำ โดยการนำพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และ
ตัวสะกดมาประสมเป็นคำอ่าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ่านคำใหม่ ซึ่งต้องให้นักเรียนสังเกตรูป
คำ พร้อมกับการอ่าน เมื่อสะกดคำจนจำคำอ่านได้แล้วก็สามารถอ่านเป็นคำได้ เช่น
คำ
อ่านสะกดคำ
คำ
อ่านสะกดคำ
ดู
ดอ-อู-ดู
แบ
บอ-แอ-แบ
จำ
จอ-อำ-จำ
ใส
สอ-ไอ-ใส
เก
กอ-เอ-เก
บัว
บอ-อัว-บัว
โต๊ะ ตอ-โอะ-โตะ-โตะ-ไม้ตรี-โต๊ะ เสก
สอ-เอ-เส-เส-กอ-เสก
หมายเหตุ การอ่านสะกดคำ สามารถอ่านได้หลายแบบ ครูสามารถเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของคำ และความแตกต่างของนักเรียน
3.1.2 สอนให้เดาคำจากภาพ หรือการสอนอ่านจากภาพโดยหัดอ่านจากรูปภาพ
ก่อน แล้วจึงนำไปสู่การอ่านจากตัวอักษร

3.1.3 สอนอ่านจากรูปร่างของคำ เมื่อเด็กเห็นรูปร่างของคำโดยรวมก็จะจำได้ และ
จะนำไปเปรียบเทียบกับคำที่เคยอ่านออกแล้ว คำใดที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน ก็สามารถเดาและเทียบเสียง
ได้ว่าอ่านอย่างไร

3.1.4 สอนโดยการเดาคำจากบริบท หรือคำที่อยู่แวดล้อม สำหรับเด็กมักใช้บริบท
ที่เป็นปริศนาคำทาย เมื่อเด็กทายถูกก็สามารถอ่านคำนั้นออก เช่น ฉันเป็นของใช้ มีไว้ในครัว เอาไว้ผัด
คั่ว ทั่วทุกบ้านต้องมี (กระทะ)
3.1.5 สอนอ่านโดยให้รู้หลักภาษา เช่น อักษรสามหมู่สระเสียงเดี่ยว สระเสียง
ประสม มาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ การอ่านคำควบกล้ำ การอ่านอักษรนำ เป็นต้น ซึ่งครูต้องหา
วิธีสอนที่หลากหลายเริ่มจากเด็กเรียนรู้หลักภาษาที่ง่าย ๆ ให้เด็กสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมที่เด็กชอบเช่น
เล่านิทาน ร้องเพลง เล่นเกม เป็นต้น
3.1.6 สอนอ่านตามครู โดยครูอ่านนำแล้วให้นักเรียนอ่านตาม โดยเฉพาะคำยาก
คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เป็นต้น
ที่มา : คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ.
สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ. 2559
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3.2 จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชั้น ป.2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ให้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และมีความเข้าใจในเรื่อง
ที่อ่าน สามารถอธิบาย ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ในแต่ละระดับชั้น)
3.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะด้านการอ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง
และการสื่อสาร เช่น ชุมนุม กลุ่มสนใจ กลุ่มรักการอ่าน
3.4 ผลิต จัดหา พัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง
(อ่านเข้าใจ) และสื่อสารได้อย่างหลากหลาย เช่น สื่อเอกสาร แบบฝึก สื่อมัลติมีเดีย สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น e-Book) เป็นต้น
3.5 เพิ่มช่องทางการแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง เช่น สอนซ่อมเสริม ฝึกบ่อย ๆ (สอนย้ำซ้ำทวน) ให้การบ้าน ให้ผู้ปกครองช่วย จัดทำ
คลินิกภาษา พี่ช่วยน้อง วิจัยในชั้นเรียนจับคู่เพื่อน ฯลฯ
3.6 จัดหาหนังสือประกอบหลักสูตร เช่น หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสือเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น แบบเรียนเร็วใหม่ จินดามณี (พระโหราธิบดี)
ประถม ก กา นิทานร้อยบรรทัด แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมชุด มานะ มานี เป็นต้น
4. ฝึกนักเรียนท่องจำกฎเกณฑ์ทางภาษาที่ต้องรู้ เช่น เสียงและอักษรไทย(สระ พยัญชนะ
และวรรณยุกต์) การผันวรรณยุกต์ ไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่)รวมถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาอื่น ๆ ที่จำเป็น
5. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้คำ ความหมาย จากคำพื้นฐานในบทเรียน
และคำที่นักเรียนควรรู้ในชีวิตประจำวัน ในแต่ละระดับชั้นทุกวันเช่น ฝึกเขียนตามคำบอก คำยาก คำที่มัก
เขียนผิด ฝึกอ่านเขียนคำ พยางค์กลุ่มคำ/วลี ประโยค ข้อความ เรื่องราว นิทาน เรื่องเล่า บทความ เป็นต้น
6. ฝึกให้นักเรียนท่องอาขยานภาษาไทยทั้งบทหลัก บทเลือกและบทเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น
6.1 ให้นักเรียนฝึกท่องอาขยานภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาจากบทหลัก และบทเลือกที่กำหนดให้ตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
6.2 ให้นักเรียนท่องบทอาขยานเพิ่มเติม โดยคัดเลือกวรรณกรรมบทกวี คำประพันธ์ ที่
มีผู้แต่งไว้ให้นักเรียนท่องเพิ่มเติมได้
6.3 ให้นักเรียนอธิบายคุณค่า สิ่งที่ได้รับจากการท่องบทอาขยานสารประโยชน์ และ
การนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
7. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทยทุกระดับชั้น เช่น กิจกรรมการค้นหาคำศัพท์ความหมายของคำ การเขียนเรียงความ การ
สรุปใจความสำคัญ การย่อความจัดทำโครงงานภาษาไทยจากโครงการต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการฝนหลวง โครงการชั่งหัวมัน โครงการแก้มลิง ฯลฯ
8. ฝึกทักษะการเขียนลายมือ การเขียนเลขไทย และแก้ไขปัญหาลายมือนักเรียนทุก
ระดับชั้น โดยฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอย่างประณีต สวยงาม สะอาด
เป็นระเบียบ และอ่านเข้าใจง่าย ดังนี้
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8.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกเขียนลายมือ และเลขไทยด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
8.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกเขียนลายมือ และเลขไทยด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ และรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
8.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นย้ำเรื่องการเขียนลายมือที่สวยงาม ถูกต้องตามหลักการ
เขียนทั้งตัวเต็มบรรทัด ตัวครึ่งบรรทัด และตัวหวัดแกมบรรจง
8.4 เน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาการเขียนลายมือ ให้ถูกต้องตามอักขรวิธี หลักเกณฑ์การ
เขียน เช่น ตัวอักษรไม่มีหัว ตัวอักษรแบบการ์ตูน การสะกดผิดวิธี
9. ฝึกทักษะการเขียน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนจดบันทึก
เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ เขียนย่อความคำคล้องจอง เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนคำคล้อง
จอง/คำประพันธ์ เป็นต้นทุกระดับชั้น โดยสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในงานเขียน
ทุกชนิด
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยบูรณาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมตาม
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ยอดนักอ่าน กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ห้องสมุดเคลื่อนที่
หนูน้อยนักอ่าน Read Thailand (อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดหาสื่อเพื่อศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของนักเรียน เช่น นิทาน นิยาย สื่อ
มัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ โดยบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย เช่น กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ นักเขียนน้อย พิธีกรเด็ก มัคคุเทศก์น้อย นักประชาสัมพันธ์
(โฆษก) มัคนายกน้อย
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้ง
ในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อย่าง
หลากหลายในทุกระดับชั้น
13. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
เรื่อง การเขียนลายมือ
ขั้นนำ
1. ครูนำผลงานการเขียนหรือคัดลายมือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่าง ๆ ให้นักเรียนดู
และร่วมกันสังเกต ลักษณะของตัวอักษร การวางสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และการเว้นช่องไฟต่าง ๆ
จากผลงานนักเรียน ที่ได้รับรางวัล
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ และให้เหตุผลว่า ทำไมจึงได้รับรางวัล (ร่วมกันสรุปเป็นข้อ ๆ
ให้มากที่สุด)
3. ครูเชื่อมโยงโดยการตั้งคำถามว่า “นักเรียนต้องการเขียนลายมือให้สวยงามตามแบบ
ตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูหรือไม่”
ขั้นสอน
4. นักเรียนเริ่มทำกิจกรรม ตามแบบฝึกทักษะการเขียนลายมือ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทีละ
ขั้นตอน โดยเริ่มจากท่านั่งที่ถูกวิธี การจับดินสอ การฝึกลากเส้นตัวอักษร การวางสระ พยัญชนะ
วรรณยุกต์ การเว้นวรรค และอื่น ๆ
5. นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การเขียนลายมือจากตัวอักษรต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
6. นักเรียนฝึกทักษะการเขียนลายมือ โดยการเขียนคำ ประโยค ข้อความต่าง ๆ ที่นักเรียน
สนใจ
ขั้นสรุป
7. นักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ร่วมกันชื่นชม โดยครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม
8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลที่ได้จากคำแนะนำของครู และการดูผลงานของเพื่อน และ
ร่วมกันบอกแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาในครั้งต่อไป
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
2. ตรวจผลงานการเขียนลายมือของนักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
1. ผลงานการเขียนลายมือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. แบบฝึกทักษะการเขียนลายมือ
3. แผนภูมิตัวอักษรรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
4. แบบฝึกการเขียนลายมือ
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ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ
พยัญชนะ

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา
ครูนำเสนอปัญหา “นักเรียนเขียนลายมือ ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ เขียนไม่สวย”
ในการประชุมกิจกรรมการแก้ปัญหานักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning
Community)
ขั้นที่ 2 ขั้นระบุสาเหตุของปัญหา
คณะครูทุกท่านร่วมกันอภิปรายหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พบสาเหตุของ
ปัญหาดังนี้
1) ขาดการฝึกทักษะพื้นฐานการเขียนลายมือที่ถูกต้อง
2) ขาดความตั้งใจในการเขียน เขียนอย่างรีบเร่งจนไม่คำนึงถึงรูปแบบที่ถูกต้อง
3) เขียนเลียนแบบตัวอักษรจากสื่อสิ่งพิมพ์
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
จากสาเหตุดังกล่าว ครูเลือกสาเหตุจากข้อ ๑ มาเพื่อดำเนินการแก้ไข
ขั้นที่ 4 ขัน้ การหาแนวทางการแก้ปัญหา
1) จัดทำแบบฝึกทักษะพื้นฐานการเขียนลายมือตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
2) ครูนำแบบฝึกการเขียนลายมือไปใช้ โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนลายมือ
ที่ถูกต้อง ตั้งแต่ท่านั่ง การจับดินสอ การลากเส้นตัวอักษร และการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้อง ตามหลักการเขียน
3) ฝึกทักษะแก่นักเรียนทั้งในเวลาเรียนและมอบหมายให้ผู้ปกครองร่วมมือในการ
ฝึกฝนนักเรียน
4) ครูประเมินผลงานการเขียนลายมือนักเรียน
5) ประกวดและให้รางวัลยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้น
ขั้นที่ 5 ขั้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ PLC คือแบบฝึกการเขียนลายมือ
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มาตรการ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณ มาตราชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต ตามความ
เหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
2. ส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว และการคิดเลขในใจ ทุกระดับชั้น
3. ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
Active learning เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และส่งเสริมทักษะการใช้สื่อจาก
รูปธรรม ไปสู่นามธรรมมากขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ด้าน
คณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
6. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)มาใช้ในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แนวทางการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณ มาตราชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต ตามความ
เหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
1.1 การท่องแม่สูตรคูณ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคิดคำนวณโดยใช้หลักการคูณทาง
คณิตศาสตร์ทถี่ ูกต้อง เข้ามาช่วยในการท่องแม่สูตรคูณ
1.2 การท่องมาตรา การชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต จัดกิจกรรมการท่องมาตรการชั่ง
ตวง วัด สูตรเรขาคณิต ในช่วงเวลาก่อนชั่วโมงเรียนหลังเลิกเรียน หรือตามความเหมาะสมของนักเรียน
แต่ละโรงเรียน และจัดทำสื่อที่นักเรียนสามารถใช้ได้ในห้องเรียน เพิ่มทักษะในการลงมือปฏิบัติจริง โดย
ใช้เครื่องมือชั่ง ตวง วัดให้แก่นักเรียนมากขึ้น มีการคาดคะเนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยการคาดคะเน โดยมีครู
ติดตาม และประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
2. ครูใช้คู่มือวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเครื่องมือที่ครูจัดทำขึ้นเองในการประเมินความสามารถของผู้เรียนเพื่อ
ค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน
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3. ส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดเลขเร็วและการคิดเลขในใจทุกระดับชั้นและให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
3.1 ฝึกทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดในใจ ทุกระดับชั้น โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็ว
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) หรือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ หรือแบบฝึกที่ครูจัดทำขึ้นเอง และใช้เทคนิคกระบวนการของการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพิ่มเติม โดยครูแนะนำการคิดแบบใหม่อย่างหลากหลายวิธีแต่ได้ผลลัพธ์
เท่ากันให้กับนักเรียน
3.2 ทักษะการคิดในใจ เช่น ครูใช้เวลาก่อนเข้าสู่บทเรียน โดยครูบอกโจทย์ให้นักเรียน
เขียนคำตอบลงในกระดาษ โดยไม่ต้องลอกโจทย์จำนวน 10 ข้อ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที
3.3 นักเรียนฝึกทักษะวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา และสามารถตั้งโจทย์ปัญหา เขียน
ประโยคสัญลักษณ์ พร้อมทั้งหาคำตอบได้ถูกต้องตามขั้นตอน เช่น กระบวนการ Learning โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) โดยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดเดียวกัน คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Constructivist) ด้วยตนเอง เช่นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเหตุการณ์ปัจจุบัน
4. ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และส่งเสริมทักษะการใช้สื่อจากรูปธรรมไปสู่
นามธรรมให้มากขึ้น จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษา ค้นคว้า และฝึกสมอง จากการฝึกเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ เช่น การจัดมุมคณิตศาสตร์ หรือห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีสื่อที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เช่น อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ซูโดกุ A-Math เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรม อาจจัดเริ่มจากในระดับชั้น ระดับ
โรงเรียน ระดับสหวิทยาเขตต่อไป
6. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) มาช่วยในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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แผนการจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา ค22101 วิชา คณิตศาสตร์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ เวลา 5 ชั่วโมง
1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม. 2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละแก้โจทย์ปัญหา
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. สาระสำคัญ
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ
100 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละจำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการ
ดำเนินการตามหลักการและขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา
2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา
3) ขัน้ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
4) ขั้นตรวจสอบคำตอบ
3. ชิ้นงาน / ภาระงาน
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้อยละในชีวิตประจำวัน
2. จำแนกและจัดหมวดหมู่ ลักษณะการเขียนร้อยละ
3. เขียนขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
4. ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
5. ประเมินผลงาน จุดดี จุดด้อย
6. สรุปองค์ความรู้
4. Content Analysis
เนื้อหาจำเป็น
1. ร้อยละ
2. หลักการ และวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

เนื้อหาควรรู้
อัตราส่วน
สัดส่วน
การแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
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5. Literacy Thinking Skill
Thinking to Writing
1. รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ร้อยละในชีวิตประจำวัน
2. จำแนกและจัดหมวดหมู่
ลักษณะการเขียนร้อยละ
3. เขียนขั้นตอนวิธีการแก้
โจทย์ปัญหาร้อยละ
4. สรุปองค์ความรู้

Thinking to
Reading
อ่าน/สืบค้นสัดส่วน
หลักการและวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหา
ร้อยละ

Thinking to
Oral
นำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน

6. กิจกรรม (Learning by Doing)
1. กระตุ้นความสนใจด้วยกิจกรรม Brain Gym : สูตรคูณพาเพลิน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัวและมีความสุขในการเรียนรู้
2. นำใบปลิวหรือแผ่นโฆษณาที่มีข้อความลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้นักเรียนดู
พร้อมกระตุ้นถามนักเรียน ร้อยละมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง
3. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3-5 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้อยละในชีวิตประจำวัน
4. ดูวิดีโอ เรื่อง ร้อยละ แล้วร่วมกันจัดหมวดหมู่ลักษณะการเขียนร้อยละ และสุ่มตัวแทน
กลุ่มมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ดูวิดีโอ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ร่วมกันเขียน
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ นำเสนอผลงาน
6. ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ครูตรวจสอบความเข้าใจ และเปิด
โอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
7. ประเมินผลงาน จุดดี จุดด้อย
8. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ และให้นักเรียนแต่ละคนทำ Mini Project สร้างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับร้อยละในชีวิตประจำวัน คนละ 1 สถานการณ์ พร้อมแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการบ้าน
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7. วิธีการวัดผล
สิ่งที่วัด
ด้านความรู้
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละได้
และตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคำตอบที่ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
นักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น
ในการทำงาน

วิธีการ/เครื่องมือ
ตรวจชิ้นงาน
ตรวจแบบฝึกหัด

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์

สังเกตการแก้ปัญหาโดยใช้ ระดับคุณภาพ 2
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์
กับสถานการณ์ ปัญหาอธิบาย
วิธีการได้มาซึ่งคำตอบ และ
การคำนวณหาคำตอบ
สังเกตพฤติกรรม
ด้านความมุ่งมั่น
ในการทำงาน

ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา มาจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่ใน
ปลายศตวรรษที่ ๒๐ ที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือ “การเรียนรู้
เชิงรุก” (Active Learning) ซึ่งหมายถึงรูปแบบการเรียน การสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน "ใช้กิจกรรมเป็นฐาน” หมายถึงเอากิจกรรมเป็นที่ตั้ง
เพื่อที่จะฝึกหรือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการ Active Learning
ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนเต้นตามจังหวะเพลง
“รวมเงิน” และให้จับกลุ่มกันเต้น
เนื้อเพลง “รวมเงิน ๆ วันนี้ รวมให้ดี อย่าให้มีผิดพลาด ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)
ผู้ชายเก่งกาจเป็นห้าสิบสตางค์ นักเรียนรวมเงินให้ได้”
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ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ครูอธิบายค่าของเงินให้นักเรียนทราบ และทำกิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนจับกลุ่มโดยใช้เนื้อ
เพลงในการกำหนดค่า เช่น ครูให้นักเรียนรวมเงินให้ได้ตามที่ครูกำหนด โดยในกลุ่มจะมีจำนวนนักเรียน
ชาย และนักเรียนหญิงคละกัน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับค่าของเงิน และการบวก การลบและจำนวน

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
เพื่อแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ไม่ถูกต้อง
ขั้นที่ 2 ขัน้ ระบุสาเหตุของปัญหา
1) อ่านหนังสือไม่คล่อง
2) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้
3) ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหา
4) ไม่รู้ว่าโจทย์ให้ทำอะไร
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข
คณะครูประชุมนำสาเหตุของปัญหา เพื่อนำมาเป็นแนวทางแก้ไขโดยเลือกข้อ 1 ส่งต่อให้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนำข้อ 2 3 และ 4 มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นวัตกรรมที่เกิดกระบวนการ PLC คือ สื่อรูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย
ขั้นที่ 4 ขั้นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
1) จัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหา เช่น สื่อรูปภาพ,
สื่อมัลติมีเดีย เช่น Power Point, สื่อจาก DLIT เป็นต้น
2) ยกตัวอย่าง หรือสถานการณ์จริง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน
3) ทำแบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่
ขั้นที่ 5 ขั้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมที่เกิดกระบวนการ PLC คือ สื่อรูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย
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มาตรการ
1. ครูน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
วิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิต โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน และสถานศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับชั้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ ตามระดับ
ช่วงชั้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแสวงหา
ความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
5. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
7. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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แนวทางการดำเนินงาน
1. ครูน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต โดยผ่านกระบวนการ PLC และ Active Learning ให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา
Input

ศาสตร์พระราชา
โครงการฝนหลวง
ฝายชะลอความชุ่มชื้น
หรือฝายแม้ว
แฝก ทฤษฎีใหม่
โครงการแก้มลิง
การใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย
กังหันน้ำชัยพัฒนา
การบำบัดน้ำเสีย
โดยใช้จุลินทรีย์
เป็นต้น

Process

Output

PLC/Active Learning

ทักษะวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ
ทักษะชีวิต

การสอนแบบ 5E
ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความ
สนใจ (Engagement)
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา
(Exploration)
ขั้นที่ 3 อธิบายและลง
ข้อสรุป Explanation)
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้
(Elaboration)
ขั้นที่ 5. ประเมิน
(Evaluation)

การสอนแบบ 7E ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม
(Elicitation Phase)
ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ
(Engagement Phase)
ขั้นที่ 3 ขั้นสำรวจและค้นหา
(Exploration Phase)
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย/ ลงข้อสรุป
(Explanation Phase)
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความคิด
(Expansion Phase/
Elaboration Phase)
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล
(Evaluation Phase)
ขั้นที่ 7 ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Extension Phase)

ตัวอย่างที่ 1

๖
การบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์
- ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดหรือ Internet
- ผู้เรียนทำการทดลองเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์

๕

Active Learning

- ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน (เกิดทักษะชีวิต)
- ผู้เรียนได้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ (เกิดทักษะวิชาการ)
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ตัวอย่างที่ 2
เศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการ PLC หาข้อดี ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้เช่น
การเพาะเห็ด ข้อดี คือ ต้นทุนราคาต่ำ ข้อจำกัด อากาศ
มีอุณหภูมิสูงเราจึงต้องดูแล และควบคุมอุณหภูมิ
การแปรรูปอาหารจากเห็ด (เกิดทักษะอาชีพ)

2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับชั้น
2.1 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
ต่อภาคเรียน เช่น กิจกรรม สะเต็มศึกษา กิจกรรมทดลองอย่างง่าย กิจกรรมสำรวจ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2.2 ผู้เรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3 จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือสะเต็มศึกษา ไม่น้อย
กว่า 1 เรื่องต่อภาคเรียน
2.3 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ทำกิจกรรมวิทยาการคำนวณ
เชื่อมโยงกับสะเต็มศึกษา ปีละ 1 เรื่อง
3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ ตามระดับ
ช่วงชั้น ดังนี้
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1. ทักษะการ
สังเกต

2.ทักษะการวัด

คำอธิบาย
ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป ได้กลิ่นอย่างไร เห็นอย่างไร รู้สึก
อย่างไรหรือรสชาติอย่างไรก็ตอบไปตามนั้น ประสาทสัมผัสมี
ดังต่อไปนี้ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย
ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อวัดหาปริมาณของ
สิ่งต่าง ๆ ค่าที่ได้จากการวัดต้องเป็นตัวเลขที่มีหน่วยกำกับ
ตลอดจนสามารถอ่านค่าที่วัดได้ถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริง
ความสามารถในการนับจำนวนวัตถุ การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน
ทีน่ ับได้ หรือวัดได้ มาคิดคำนวณ โดยการบวก ลบ คูณ หาร
และการหาค่าเฉลี่ยได้ถูกต้อง

ตัวอย่าง
ให้ผู้เรียนสังเกตมะนาวโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5

ให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือเพื่อ
วัดความยาวรอบลูกฟุตบอล วัด
ปริมาตรน้ำในแก้ว
3. ทักษะการ
การคำนวณพื้นที่ของห้องเรียน
คำนวณ
การคำนวณความหนาแน่นของ
ดินน้ำมัน การหาค่าเฉลี่ยจาก
การวัดหลายๆ ครั้ง
4. ทักษะการ
ความสามารถในการจัดแบ่ง หรือ เรียงลำดับวัตถุ หรือสิ่งทีอ่ ยู่ จำแนกพืชในสถานศึกษาโดยใช้
จำแนกประเภท ในปรากฏการณ์และเหตุการณ์เป็นพวกๆ โดยใช้เกณฑ์ทกี่ ำหนด เกณฑ์ใบเลี้ยงเดีย่ ว ใบเลี้ยงคู่
ขึ้นเอง ซึ่งพิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกันสัมพันธ์กัน หรือ
แตกต่างกันทั้งยังสามารถจัดแบ่งหรือเรียงลำดับวัตถุหรือ
เหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่ผู้อื่นกำหนดให้และสามารถบอกเกณฑ์ที่
ผู้อื่นใช้จัดแบ่งหรือเรียงลำดับวัตถุหรือเหตุการณ์ที่กำหนดมาให้
5. ทักษะการหา - ความสามารถในการจำแนกรูปมิติของวัตถุ ความเกี่ยวข้อง - สเปสของก้อนหิน คือที่ว่าง
ความสัมพันธ์
ของวัตถุและเหตุการณ์กับรูปร่าง บอกความสัมพันธ์ของมิติ
ของก้อนหินนั้นครองที่อยู่ซึ่งมี
ระหว่างสเปส
และบอกการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่สัมพันธ์กับเวลา สเปสของ รูปร่างเหมือนก้อนหินนั้นคือมี
กับสเปสและ
วัตถุหมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองที่ หรือกินที่อยู่
ความกว้าง ความยาว ความสูง
สเปสกับเวลา
จัดว่าก้อนหินนั้นมี 3 มิติ ส่วน
ภาพวาด หรือแผ่นกระดาษจะมี
ความกว้าง ความยาวแต่มีความ
หนาน้อยมาก เราจัดว่ากระดาษ
นั้นมี 2 มิติ เส้นด้ายขนาดเล็กมี
ความยาวแต่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยมาก เราจัดว่า
เส้นด้ายขนาดเล็กมี 1 มิติ
เพราะมีแต่ความยาว เช่น ให้
ผู้เรียนยกตัวอย่างวัตถุที่มี 1 มิติ
2 มิติ 3 มิติ ให้ผู้เรียนวาดภาพ
กล่อง ให้ผู้เรียนบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของเทียนไขหลัง
จุดเทียนไขไปแล้ว 5 นาที
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คำอธิบาย
- ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง

- ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุกบั เวลาหรือความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุกับเวลาที่ใช้
6. ทักษะการจัด
กระทำ และสื่อ
ความหมาย
ข้อมูล

ตัวอย่าง
- ความสัมพันธ์ของน้ำกับแก้ว
ที่ว่างเมื่อเทน้ำใส่แก้วน้ำ
สามารถแทนที่อากาศในแก้ว
ได้ หรือการวาดภาพ
ดอกไม้จากดอกไม้จริง (จาก 3
มิติเป็น 2 มิติ)

ความสามารถในการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกต การวัด ให้ผู้เรียนนำข้อมูลอุณหภูมิ
การสำรวจ หรือจากการทดลองมาจัดกระทำใหม่โดยใช้วิธีต่างๆ ตามของสถานที่ต่างๆ ใน
เช่น การจัดเรียงลำดับหาความถี่ การแยกประเภท เพื่อให้
สถานศึกษามานำเสนอใน
ข้อมูลดูเข้าใจง่ายขึ้นและมีความหมายมากขึ้นโดยอาจนำเสนอ รูปแบบตาราง
ในรูปแบบตาราง แผนภูมิ แผนภาพวงจร กราฟ หรือสมการ
7. ทักษะการลง ความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการ ให้ผู้เรียนลงความเห็นว่า หยด
ความเห็นจาก จัดกระทำอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์
น้ำที่เกาะข้างนอกแก้วใส่
ข้อมูล
เดิม
น้ำแข็งเกิดขึ้นได้อย่างไร
8. ทักษะการ
ความสามารถในการทำนายผลที่เกิดขึ้นหรือการคาดคะเน
ให้ผู้เรียนพยากรณ์ความยาว
พยากรณ์
คำตอบโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หลักการ กฎ
ของธูปที่จดุ แล้วเมื่อเวลา
หรือทฤษฎี ที่มีอยู่แล้วมาช่วย
เปลี่ยนไป
9. ทักษะการ
ความสามารถในการทำนายผลหรือคิดคำตอบล่วงหน้า ซึ่งอาศัย ให้ผู้เรียนคิดคำตอบล่วงหน้า
ตั้งสมมติฐาน
การสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานโดยไม่ทราบ จากการทดสอบผลไม้ชนิด
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ยังไม่เป็นหลักการหรือทฤษฎีมาก่อน ต่างๆ ด้วยสารละลายไอโอดีน
10. ทักษะการ ความสามารถในการกำหนดความหมายและขอบเขตของคำ
ให้ผู้เรียนกำหนดนิยามของน้ำ
กำหนดนิยามเชิง ข้อความหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นสมมติฐานหรือในเรื่องที่ สะอาด การเจริญเติบโตของ
ปฏิบัติการ
ศึกษาให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้ เช่น การให้ ผักคะน้า
นิยามของการเจริญเติบโตของพืชนิยามทัว่ ไป การเจริญเติบโต
ของพืช คือ พืชมีขนาดสูงใหญ่ขึ้น (ทุกคนพอจะเข้าใจตรงกันแต่
ไม่ได้บอกวิธีการสังเกตหรือวัดให้ชัดเจน) นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
เจริญเติบโต คือพืชมีความสูงหรือความยาว (ไม้เลื้อย) มากขึ้น
ซึ่งวัดจากโคนต้นติดผิวดินจนถึงปลายยอด (ทุกคนเข้าใจตรงกัน
สังเกตและวัดได้)
11. ทักษะการ ความสามารถในการชี้บ่งและกำหนด ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ให้ผู้เรียนระบุตัวแปรต่าง ๆ
กำหนดและ
และตัวแปรที่ต้องควบคุมจากสมมติฐาน หรือสถานการณ์การ ในการเลี้ยงปลาดุกด้วยอาหาร
ควบคุมตัวแปร ทดลอง
ชนิดต่าง ๆ
12. ทักษะการ ความสามารถในการออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลองและบันทึกผลการทดลอง เพื่อหา
118

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ทักษะ
คำอธิบาย
ทดลอง
คำตอบของปัญหา หรือตรวจสอบสมมติฐาน
ตัวอย่าง ให้ผู้เรียนปฏิบัตติ ามขั้นตอน การทดสอบกรดด้วยสารละลายเจนเชียนไวโอเลต
แล้วให้ผู้เรียนออกแบบการทดลอง การทดสอบน้ำส้มสายชูปลอม
ตัวอย่างการออกแบบการทดลองเรื่อง การทดสอบน้ำส้มสายชูปลอม
จุดประสงค์ 1. เพื่อทดสอบน้ำส้มสายชูตัวย่างด้วยสารละลายเจนเชียนไวโอเลต
2. เพื่อระบุว่าน้ำส้มสายชูตัวอย่างเป็นน้ำส้มสายชูแท้หรือปลอม

ตัวอย่าง

สมมติฐาน น้ำส้มสายชูตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ตัวอย่างเป็นของปลอม ซึง่ เมื่อทดสอบด้วยสารละลายเจนเชียน
ไวโอเลต จะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน
กำหนดและควบคุมตัวแปร
ตัวแปรต้น น้ำส้มสายชูตัวอย่างจากร้านอาหารต่างๆ
ตัวแปรตาม การเปลี่ยนสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต
ตัวแปรที่ต้องควบคุม ปริมาณน้ำส้มสายชู จำนวนหยดของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต
วัสดุ/อุปกรณ์
วัสดุ น้ำส้มสายชูตัวอย่าง สารละลายเจนเชียนไวโอเลต
อุปกรณ์ หลอดทดลองขนาดกลาง หลอดหยด
วิธีการทดลอง
1. ใส่น้ำส้มสายชูตัวอย่างจำนวน 2 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดกลาง ตัวอย่างละ 1 หลอด
2. หยดสารละลายเจนเชียนไวโอเลตลงไปในหลอดทดลองข้อที่ 1 หลอดละ 3 หยด
3. สังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต
ผลการทดลอง
ตารางแสดงการเปลี่ยนสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต เมื่อทดสอบกับน้ำส้มสายชูตัวอย่าง
น้ำส้มสายชูตัวอย่าง
การเปลีย่ นสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต
A
ไม่เปลี่ยนสี
B
ไม่เปลี่ยนสี
C
เปลี่ยนเป็นสีเขียว
D
ไม่เปลี่ยนสี

๗
๒
อภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง
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อภิปรายผลการทดลอง
สารละลายเจนเชียนไวโอเลตเมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกับกรดอนินทรีย์จะเปลีย่ นสีจากสีม่วงเป็นสีเขียวหรือสี
น้ำเงินแสดงว่าน้ำส้มสายชูชนิด C เป็นกรดอนินทรีย์สารละลายเจนเชียนไวโอเลตเมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกบั กรดอินทรีย์
จะไม่เปลีย่ นสี แสดงว่าน้ำส้มสายชู ชนิด A B และ D เป็นกรดอินทรีย์
สรุปผลการทดลอง
น้าส้มสายชูชนิด C เป็นน้ำส้มสายชูปลอม
น้ำส้มสายชู A B และD เป็นน้ำส้มสายชูแท้
13. ทักษะการ
ความสามารถในการบรรยายลักษณะ
ให้ผู้เรียนสรุปปริมาณวิตามินซี ในน้ำผลไม้ จากการ
ตีความหมายข้อมูล และสมบัติของข้อมูลและสรุป
ทดสอบวิตามินซี ในผลไม้ที่มีในท้องถิ่น
และลงข้อสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด
14. ทักษะการ
ความสามารถในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ให้ผู้เรียนสร้างแบบจำลองโครงสร้างของเซลล์พืช
สร้างแบบจำลอง
การวาดภาพ หรือ การใช้สัญญาลักษณ์
ตัวอักษรประกอบภาพ เพื่ออธิบาย
เหตุการณ์ โครงสร้าง หรือปรากฏการณ์

3.1 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะไม่น้อยกว่า 8 ทักษะ
ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส สเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะ
การลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะการพยากรณ์
3.2 ผู้เรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะครบทั้ง 14 ทักษะ
4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแสวงหา
ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ
แสวงหาความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน เช่น รายงาน
งานสืบค้นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ หนังสือเล่มเล็ก นิทาน แบบจำลอง สื่อทางวิทยาศาสตร์
5. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ครูจดั กระบวนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
7. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
วิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แบบ 7 E
ขั้นที่
E1 ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม
E2 ขั้นสร้างความสนใจ

กิจกรรม
1. ครูทดสอบความรู้ของผู้เรียน เรือ่ ง แรงและการเคลื่อนที่
2. ครูแก้ไขผูเ้ รียนทีไ่ ม่เข้าใจเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ด้วยกระบวนการ PLC
1. ครูให้ผู้เรียนดูภาพ การออกแรงของคนในภาพทั้ง 2 ภาพ ทำให้วัตถุเกิดการ
เคลื่อนที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ผู้เรียนตอบคำถาม ตามความเห็นของตน โดยครูไม่เฉลยคำตอบ
1 แบ่งกลุ่มผู้เรียน 3 ถึง 5 คนทำกิจกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุ ผลของการออกแรงที่
กระทำต่อวัตถุ โดยใช้สื่อเครื่องยิงจรวดแรงดันลม
2. ให้แต่กลุ่มช่วยกันออกแบบจรวดแรงดันลม กลุ่มละ 2 แบบ โดยการวาดรูปลงใน
แบบบันทึกกิจกรรมเครื่องยิงจรวดแรงดันลม
3. ผู้เรียนแต่ลงกลุม่ ลงมือปฏิบัติโดยการประดิษฐ์จรวดแรงดันลม
4. แต่ละกลุม่ นำจรวดที่ประดิษฐ์ มายิงที่ฐานยิงจรวดแรงดันลม โดยให้แต่ละ
กลุ่ม เลือกใช้เครื่องมือในการวัดระยะทาง ครูเตรียม ตลับเมตร ไม้บรรทัด และสาย
วัด ให้นักเรียนเลือก จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงแบบบันทึกกิจกรรมการเคลื่อนที่
ของจรวดแรงดันลม
1. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานที่ดีที่สุด ออกมานำเสนอผลงานและอภิปราย
ผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
2. ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องวัตถุกับแรงกระทำ
3. ครูให้ความรู้ว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุ มีผลต่อการเคลื่อนทีข่ องวัตถุในลักษณะต่างๆ
4. ผู้เรียนเปรียบเทียบรูปร่างของจรวดและแรงที่ให้ในการยิงจรวดแรงดันลม
5. ผู้เรียน ลงข้อสรุปการวัตถุกับแรงกระทำ
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อยถึงสาเหตุการเคลื่อนที่ของจรวด ที่จรวดเคลื่อนที่ได้
ระยะทางแตกต่างกันออกไป
1. ครูเฉลยคำตอบว่า การเคลื่อนที่ของวัตถุขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
การออกแรงกระทำต่อวัตถุ อาจทำให้วัตถุเกิดการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนที่ใน
ลักษณะต่างๆ การออกแรงกระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดย
วัตถุที่หยุดนิง่ จะเคลื่อนที่ และวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็วขึน้ หรือเคลื่อนที่
ช้าลง หรือหยุดเคลื่อนที่ หรือเปลีย่ นทิศทาง แรงที่กระทำต่อวัตถุ มีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการทำกิจกรรมและการตอบคำถาม
ครูให้ขวดน้ำยิงจรวดที่มีปริมาตรแตกต่างกัน แก่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเพือ่ ทำให้จรวด
เคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด

E3 ขั้นสำรวจและค้นหา

E4 ขั้นอธิบายลงข้อสรุป

E5 ขั้นขยายความคิด
E6 ขั้นประเมินผล

E7 ขั้นนำความรู้ไปใช้

๗
๖
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปญ
ั หาการเรียนการสอน
ขั้นที่
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

กิจกรรม
1. ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์พดู คุยหรือสนทนาถึงปัญหาที่พบจากการ
เรียนการสอน
ตัวอย่าง ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นที่ 2 ระบุสาเหตุของปัญหา 1. ผู้เรียนขาดทักษะเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ
2. ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิด
3. ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทำโครงงาน
ขั้นที่ 3 เลือกสาเหตุของปัญหา จากสาเหตุดังกล่าว ครูเลือกสาเหตุผู้เรียนขาดทักษะเรื่องกระบวนการทาง
เพื่อนำมาหาแนวทาง แก้ไข วิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ
ขั้นที่ 4 การหาแนวทางแก้ไข 1. สร้างสื่อการสอนเรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ
ปัญหา
2. ใช้ชุดฝึก กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ
ขั้นที่ 5 การสร้างนวัตกรรม
จัดทำชุดฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะและนำไปใช้ในการ
เพื่อนำไปสู่การปฏิบตั ิ
แก้ปัญหา
ขั้นที่ 6 AAR : After Action หลังจากได้ดำเนินการแก้ปัญหาตามกระบวนการที่ได้สนทนากันไปแล้วครู
Review (สะท้อนผล)
นำผลการแก้ปัญหามาสนทนา ในประเด็นต่อไปนี้
1) ผลการปฏิบัติหรือผลทีเ่ กิดขึ้นจริง
2) กิจกรรมใดหรือขั้นตอนใดที่ทำได้ดี
3) กิจกรรมใดหรือขั้นตอนใดที่ทำได้ไม่ดี
4) ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค
5) ประเด็นที่ได้เรียนรู้
6) ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป
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มาตรการ
1. เร่งรัดพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตามบริบท และความเหมาะสม
ของโรงเรียน เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับต่างๆ
5. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดทำคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.1 จัดทำบทสนทนาภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามบริบทของ
โรงเรียน เช่น การกล่าวทักทาย การถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตวั และในสถานการณ์
ต่าง ๆ
1.2 นำบทสนทนาจากคู่มือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือใน
โรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 – 2 สถานการณ์
2. จัดทำคลังคำศัพท์ (Word bank) บัตรคำศัพท์หรือบัตรภาพตามความเหมาะสมแต่ละ
ระดับชั้นสำหรับครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และทดสอบนักเรียนตามระดับชั้น
2.1 โรงเรียนจัดทำคลังคำศัพท์และบัตรคำศัพท์แยกตามหมวดหมู่ในแต่ละระดับชั้น
เช่น สิ่งของในห้องเรียน สัตว์ ตัวเลข วัน เดือน ปี ผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม วิชา กิจกรรมยามว่าง
ฯลฯ
2.2 ครูและนักเรียนพกพาบัตรคำศัพท์ หรือบัตรภาพ และนำไปใช้ในสถานการณ์ที่
เหมาะสม
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2.3 กำหนดวาระการทดสอบคำศัพท์ตามระดับชั้นของชั้นเรียนหรือของโรงเรียน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการท่องจำในรูปแบบคำคล้องจองด้วย
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ "คำคล้องจอง ท่องจำง่าย” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร Phonics ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3.1 ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน Phonics ซึ่งเป็นวิธีการเรียน
อ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและผสมเสียงตัวอักษร A-Z และ
นำไปใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.2 ครูนำหลักสูตร Phonics ไปสอนในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อยชั่วโมงละ
15- 20 นาที
4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษนำแอพพลิเคชั่น Echo English ไปจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน ครูผู้สอนติดตั้งแอพพลิเคชั่น Echo English และนำไปใช้ตามความ
เหมาะสม

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
การสอนเรื่อง สระเสียงสั้น Short a
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถอ่านและผสมคำที่ใช้สระเสียงสั้นได้
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สาระการเรียนรู้
Short a: คำศัพท์ที่ผสมด้วย a ซึ่งออกเสียงเป็น แอะ/แอ
สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรภาพคำศัพท์
2. สถานการณ์การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. เกม Slap the board
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ จากบัตรคำศัพท์ ฝึกออกเสียงและผสมคำเป็นกลุ่ม
2. นักเรียนจับคู่ฝึกออกเสียงและผสมคำหน้าชั้นเรียน
3. นักเรียนเล่นเกม Slap the board
4. นักเรียนทำใบงาน ฝึกผสมคำ Short a
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. เล่นเกม Slap the board
2. ทำใบงาน ฝึกผสมคำ Short a

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา “เด็กไม่รู้ความหมายคำศัพท์”
ขั้นที่ 2 ระบุสาเหตุของปัญหา
1) นักเรียนอ่านไม่ออก
2) นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3) นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ขัน้ ที่ 3 การเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข
จากสาเหตุดังกล่าว ครูจึงเลือกสาเหตุทั้ง 3 กรณี เพื่อดำเนินการแก้ไข
ขั้นที่ 4 การหาแนวทางแก้ไข
1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ครูผู้สอนพัฒนา ปรับใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม
3) ครูจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน
4) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและแก้ปัญหา เช่น ดูแลนักเรียนในการท่อง
คำศัพท์และทำการบ้าน
5) จัดการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากผู้บริหาร ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ขั้นที่ 5 การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ PLC คือ กระบวนการสอนและการใช้สื่อการสอนตาม
หลักสูตร Phonics

๖
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มาตรการ
1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และให้ผู้เรียนปฏิบัติตามหลัก
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการร้องเพลงปลุกใจโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น
6. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยให้ความสำคัญกับ
พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุกระดับชั้น
8. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดมุมอาเซียนศึกษา
9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสังคมอย่างสม่ำเสมอ
10. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด
11. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตย
12. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
14. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยและทักษะชีวิต
15. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ
16. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหาหรือพัฒนาการการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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17. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community ในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บูรณาการใน
หลักสูตรสถานศึกษา 4 ด้าน
1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1.3 มีงานทำ – มีอาชีพ
1.4 เป็นพลเมืองดี
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ตามแนวโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย ในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวซึ่งจะจัดพร้อมกับ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน เช่น การทำความเคารพผู้อาวุโส และมีการประกวดมารยาทไทย
ละครคุณธรรม โครงการคุณธรรม เป็นต้น
2.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฝึกสมาธิ หลังเลิกเรียนในวันสุดท้ายของ
สัปดาห์
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การบูรณาการกับทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกภาคเรียน
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เพลงรักเมืองไทยเพลงอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพลงคนดีศรีสุพรรณ เพลง
เลือดสุพรรณ เพลงเราสู้เพลงสยามานุสติ เพลงรักกันไว้เถิด
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น ๆ
5.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิหลังเคารพธงชาติทุกวัน
และหลังเลิกเรียนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยให้คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้โอวาทแก่นักเรียน
พร้อมทั้งอบรมนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระเบียบวินัย
5.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น ทำบุญวันพระ
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6.1 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในลักษณะเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การทำความสะอาด
วัดและชุมชน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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6.2 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และจัดกิจกรรมในลักษณะของโครงการ เช่น ค่ายจิตอาสา ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ค่ายยุวบำเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นต้น
7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยให้ความสำคัญกับพระราชประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุกระดับชั้น
7.1 จัดทำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแบบบูรณาการ
สอดคล้องในรายวิชาประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น
7.2 ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสาร หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ ภาพยนตร์ สื่อ
วีดิทัศน์ เป็นต้น
7.3 จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เช่น พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ครูผู้สอนดำเนิน
กิจกรรมระหว่างการศึกษา โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ และความประทับใจความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และมีกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
8. สถานศึกษาจัดมุมอาเซียนศึกษา โดยรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนมาไว้ที่มุม
อาเซียนของห้องเรียน หรือห้องสมุดของสถานศึกษาแล้วให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลของประเทศ
สมาชิก เช่น วิถีชีวิต ประเพณี ภาษา การเมืองการปกครอง อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น
9. การฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสังคมอย่างสม่ำเสมอสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสังคม เช่น ระเบียบในการแต่งกาย วินัยการตรงต่อเวลา วินัยในหน้าที่
วินัยในตนเองวินัยในการเข้าแถว วินัยในการวางรองเท้า วินัยในการรับประทานอาหาร วินัยในการ
รับผิดชอบ วินัยการทิ้งขยะ เป็นต้น
10. จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เฝ้าระวัง และป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด“D.A.E.R. แห่ง
ประเทศไทย” โดยการเชิญบุคคลภายนอก (ตำรวจ) มาสอนผู้เรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและผู้เรียน
รู้เท่าทันโทษของสารเสพติดในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนให้มีความเข้มแข็ง
11. จัดกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตย เช่น
11.1 สอดแทรกการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
11.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การจำลองการเลือกตั้ง การจัด
กิจกรรมสภานักเรียน
11.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดแต่งกลอน เรียงความเขียนคำขวัญ ซึ่งมีหัวข้อ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
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12. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น จัดมุมป้ายนิเทศ การจัดฐานการเรียนรู้การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
12.1 จัดแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา ใช้ชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
12.2 จัดการเรียนการสอนตามรอยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การประหยัด อดออม การมีเหตุผล การพึ่งพาตนเองความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น โดย
บูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และบูรณาการกับ
รายวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
13. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การจัดสวนพฤกษศาสตร์ การจัดกิจกรรมรีไซเคิล เป็นต้น
13.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ตามความเหมาะสม
13.3 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัย
14.1 จัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
14.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎจราจรในชีวิตประจำวัน
14.3 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนรอบสถานศึกษา
15. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในทุกระดับชั้น เช่น การแข่งขันละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ การ
ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ และการสวดทำนองสรภัญญะ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
เรื่อง วินัยในการรักษาความสะอาด
1. ขั้นนำ
ครูนำภาพขยะที่สร้างความเดือดร้อนตามแหล่งที่อยู่อาศัยหรือตามสถานที่ต่าง ๆ ที่สร้าง
ผลกระทบทางธรรมชาติ
2. ขั้นวางแผน
1. แบ่งกลุ่มระดมความคิดในการจัดการกับปัญหาขยะในโรงเรียนหาวิธีเพื่อช่วยกันลด
ปัญหาขยะล้นสถานศึกษา
2. หาแนวทางการสร้างประโยชน์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง

129

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

3. ขั้นปฏิบัติ
1. ครูให้ความรู้เรื่องการรักษาความสะอาดโดยผ่านการดูสื่อจากวีดิทัศน์
2. ครูถามผู้เรียนโดยใช้คำถามว่า “ผู้เรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในสถานศึกษา
ได้อย่างไร (ทิ้งขยะให้ถูกที่, คัดแยกขยะ)
3. ครูให้ผู้เรียนนำขยะที่เหลือใช้มารีไซเคิลเป็นของใช้และสื่อใหม่ ๆ เช่น ของเล่นจาก
กระป๋อง ดอกไม้จากถุงนม โคมไฟจากแก้วน้ำ ต้นคริสต์มาสจากถุงพลาสติก เป็นต้น
4. จัดให้มีการประกวดสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ภายในห้องเรียนโดยมีรางวัลให้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนรักความสะอาด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ขั้นประเมินผล
1. ครูประเมินจากสภาพจริง และผลงานของผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานร่วมกันในชั้นเรียน

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา
ปัญหาที่พบ ขยะล้นสถานศึกษา
ขัน้ ที่ 2 ขั้นระบุสาเหตุของปัญหา
จากการระดมความคิด พบว่า
1. ผู้เรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่
2. ผู้เรียนไม่รักษาความสะอาด
3. ผู้เรียนฉีกกระดาษเล่น
4. แม่ค้าในสถานศึกษาใช้ถุง และโฟม ในการใส่อาหาร
5. ผู้เรียนทิ้งขยะตามเพื่อน
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข
จากสาเหตุดังกล่าวครูเลือกสาเหตุจากข้อ 1,2,3,4 และ 5 เพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 4 ขั้นการหาแนวทางการแก้ไข
1. ครูอบรมส่งเสริมการสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาด
2. มีการคัดแยกโดยใช้ถังขยะแต่ละประเภท และมีการทาสีถังขยะให้สวยงาม เพื่อเป็นจุด
สนใจให้กบั ผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้แม่ค้าเปลี่ยนการใช้ภาชนะอื่น แทนถุงพลาสติก และโฟม
ขั้นที่ 5 ขั้นการสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติ
นวัตกรรมจากกระบวนการ PLC คือ จัดทำสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับประโยชน์ และโทษ เช่น
เสื้อกันเปื้อนจากถุงนม โมบายจากกระป๋อง กล่องดินสอจากไม้ไอศกรีม เป็นต้น
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มาตรการ
1. จัดประสบการณ์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ ทุกระดับชั้น
2. จัดประสบการณ์ด้านกีฬาและออกกำลังกายให้ผู้เรียนทุกคน
3. จัดประสบการณ์สร้างจิตสำนึกด้านความสามัคคี มีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา
4. จัดให้มีการทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา
5. จัดประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ของโลกปัจจุบัน
6. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขันกีฬา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับต่าง ๆ
7. จัดประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเป็นคุณแม่วัยใส
8. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขบัญญัติ 10 ประการ
1.1 ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
1.2 รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี
1.3 ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
1.4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด สีฉูดฉาด
1.5 งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
1.6 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
1.7 ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
1.8 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
19 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
1.10 มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม
2. ฝึกให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬาทุกคน อย่างน้อยคนละ 1 ชนิดและจัดกิจกรรมกายบริหารหน้า
เสาธงตอนเช้าทุกวันหรือตามบริบทของโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความสามัคคี มีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา
4. จัดทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภาคเรียนละ 1 ครั้ง
131

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) การชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง วัดค่าสัดส่วนร่างกาย
2) ลุกนั่ง 30 วินาที
3) ยืนกระโดดไกล
4) วิ่ง 50 เมตร
5) นั่งงอตัวไปข้างหน้า
6) วิ่งเก็บของ
7) งอแขนห้อยตัว
8) วิ่งทางไกล
9) แรงบีบมือที่ถนัด
5. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำภัยจากไซเบอร์ (สื่อออนไลน์) โดยใช้รูปแบบ R-C-A
(ทักษะชีวิต : R =Reflect หมายถึง การสะท้อนความรู้สึกและความคิดที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม
C=Connect หมายถึง การเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา หรือที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้ว เป็น
องค์ความรู้ใหม่ A=Apply การปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) และ
ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขันกีฬาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
7. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ
8. ครูใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning และใช้กระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
เรื่อง การล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 เตรียมการสาธิต
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้เรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด
2. ครูถามผู้เรียนว่า การล้างมือ สามารถป้องกันเชื้อโรคได้อย่างไร
3. ครูอธิบายให้ผู้เข้าใจว่า มือเป็นอวัยวะที่ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงทำให้มีการสัมผัสกับสิ่ง
สกปรกได้ง่าย ดังนั้นเราจึงต้องรักษาความสะอาดของมือ โดยการล้างมือให้สะอาด
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4. ครูให้ผู้เรียนบอกวิธีและขั้นตอนในการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และ
หลังการขับถ่าย
5. ครูแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า ครูจะสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี พร้อมชี้แจงจุดประสงค์
การสาธิต
ขัน้ ที่ 2 สาธิต
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1) หนังสือเรียน สุขศึกษาฯ ป.5 4) แผนภาพ
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์
5) อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างมือ
3) คลิปการล้างมือ 7 ขั้นตอน 6) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
1. ผู้เรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามหลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติ : ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์
2. ครูนำคลิปวีดิทัศน์การล้างมือ 7 ขั้นตอน มาเปิดให้นักเรียนดู จากนั้นครูนำแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีมาแสดงหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า การล้างมือของ
ตนเองเหมือนหรือแตกต่างจากการล้างมือในคลิปการล้างมือ 7 ขั้นตอน หรือแผนภาพอย่างไร
3. ครูสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธีทีละขั้นตอนอย่างช้า ๆ พร้อมอธิบายประกอบการสาธิต
4. ผู้เรียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติการล้างมืออย่างถูกวิธี ครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และ
เน้นย้ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด
5. ครูสุ่มตัวแทนผู้เรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาอธิบายขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีหน้าชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 สรุปการสาธิต
สื่อการเรียนรู้ : อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างมือ
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป และเรียงลำดับขั้นตอนในการล้างมืออย่างถูกวิธี ตามที่ครู
สาธิต
2. ผู้เรียนร่วมกันสรุปวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี ครูตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มเติมใน
ส่วนที่บกพร่อง
3. ผู้เรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด
ขั้นที่ 4 วัดผลประเมินผล
สื่อการเรียนรู้ : อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างมือ
1. ครูสุ่มตัวแทนผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่ม ออกมาสาธิตการล้างมือ อย่างถูกวิธีหน้าชั้น
เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูประเมินผลการสาธิต และชมเชยตัวแทนกลุ่มที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อเสริม
กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะหากมีกลุ่มที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหาปัญหาที่พบ
ครูนำเสนอปัญหาผู้เรียนล้างมือไม่สะอาดในที่ประชุมกิจกรรม การแก้ปัญหานักเรียนโดย
ใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ขั้นที่ 2 ขั้นระบุสาเหตุของปัญหา
จากการระดมความคิดสาเหตุที่ผู้เรียนล้างมือไม่สะอาดคณะครูทุกท่านร่วมกันอภิปรายหา
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
1) ผู้เรียนไม่เคยล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย
2) ผู้เรียนล้างมือตามความเคยชิน
3) ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของการล้างมือ
4) ไม่มีอ่างล้างมือและสบู่
5) ผู้เรียนล้างมือไม่ถูกวิธี
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ปัญหา
คณะครูทุกท่านร่วมกันอภิปรายและหาแนวทางแก้ไขปัญหา “ผู้เรียนล้างมือไม่สะอาด” ดังนี้
1) ครูสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอนประกอบเพลง และให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
2) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่มโดยครูคอยช่วยแนะนำแก้ไข
ขั้นที่ 4 ขั้นการหาแนวทางการแก้ไข
1) สร้างท่าทางสาธิตการล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอนประกอบเพลง
2) ฝึกปฏิบัติผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม ครูคอยช่วยแนะนำแก้ไข
ขั้นที่ 5 ขั้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ PLC คือ เพลงประกอบการล้างมือ
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มาตรการ
1. จัดกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานด้านศิลปะเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นพื้นบ้าน และตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือดนตรีสากล หรือดนตรี
พื้นบ้าน อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น และร้องเพลงได้อย่างน้อยคนละ 1 เพลง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออก ทางด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล
หรือนาฏศิลป์พนื้ บ้านได้
4. ผู้เรียนสามารถรำวงมาตรฐานได้
5. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการด้านศิลปะ ใน
ระดับต่าง ๆ
6. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แนวทางการดำเนินงาน
1. การดำเนินงานด้านทัศนศิลป์
1.1 จัดกิจกรรมชุมนุม หรือกลุ่มสนใจด้านทัศนศิลป์ในโรงเรียน และมีการดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1.1.1 ผู้เรียนชั้น ป.1-3 สามารถวาดภาพระบายสีไม้ และปั้นรูปนูนต่ำได้
1.1.2 ผู้เรียนชั้น ป.4-6 สามารถวาดภาพระบายสีชอล์ก สีน้ำ และปั้นรูปนูนสูงได้
1.1.3 ผู้เรียนชั้น ม.1-3 สามารถวาดภาพระบายสีโปสเตอร์และปั้นรูปลอยตัวได้
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ สู่เวทีการ
แข่งขันในโอกาสต่าง ๆ
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์อย่าง
น้อยปีละ 1 ชิ้นงาน
1.4 จัดค่ายทัศนศิลป์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.5 จัดแสดงผลงานผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สนับสนุนและ
ส่งเสริมจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านทัศนศิลป์ให้กับครูผู้สอน
2. การดำเนินงานด้านดนตรี
2.1 จัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุ่มสนใจด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบ้าน ใน
โรงเรียน และมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.1 ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 สามารถเล่นเครื่องประกอบจังหวะดนตรีไทย ได้แก่ ฉิ่ง
กรับคู่ โหม่ง ให้สอดคล้องกับการร้องเพลง ได้อย่างถูกต้องและสามารถเป่าขลุ่ยเพลงพื้นฐานได้ เช่น
เพลงพม่าเขว เพลงเต้ยโขงเพลงลาวจ้อย ฯลฯ ได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถร้องเพลงพืน้ บ้าน เช่นเพลง
เกี่ยวข้าว เป็นต้น
2.1.2 ผู้เรียนชั้น ป.4-ป.6 สามารถร้องเพลงไทยแบบแผน และเพลงพื้นบ้านได้ เช่น
เพลงลาวเสี่ยงเทียน เพลงลาวเจริญศรี เพลงลาวดวงเดือนเพลงแขกบรเทศ เพลงพม่าทุงเล เพลงฉ่อย
เพลงอีแซว เป็นต้น และนอกจากนี้ สามารถเป่าขลุ่ยหรือเล่นเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ ได้อย่างน้อย
1 ประเภท เช่น เมโลเดียน อังกะลุง กลองยาว ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฯลฯ เล่น
เพลงพื้นฐานได้ เช่น เพลงเต้ยโขง เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้นเพลงพม่าเขว เพลงลาวดวงเดือน ฯลฯ
2.1.3 ผู้เรียนชั้น ม.1-3 สามารถเล่นเครื่องประกอบจังหวะและเครื่องดำเนินทำนอง
ประกอบการขับร้องเพลงไทยแบบแผนเพลงพื้นบ้านได้ เช่น เพลงลาวดวงเดือน เพลงแขกบรเทศ เพลง
ลาวจ้อย เพลงลาวเสี่ยงเทียน อีกทั้งยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้ เช่น กลองยาว เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล
หรือ ดนตรีพื้นบ้าน สู่เวทีการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านขับร้องสู่เวทีการแข่งขันใน
โอกาสต่าง ๆ
3. การดำเนินการด้านนาฏศิลป์
3.1 จัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุ่มสนใจด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล หรือนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ในโรงเรียน และมีการดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์
สากล หรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน สู่เวทีการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนรำวงมาตรฐาน ได้ตามตัวชี้วัดแต่ละระดับชั้น
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
สากล หรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน สู่เวทีการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนรำวงมาตรฐาน ได้ตามตัวชี้วัดแต่ละระดับชั้น
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบัติจริง (Active Learning) ตามความสนใจของผู้เรียน โดยวิธีการ ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนเลือกเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจ
2. ให้ผู้เรียนทดลองเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจ
3. ครูสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
4. ครูแนะนำการเล่นเบื้องต้น และเสริมแรงเชิงบวก เช่น คำชมเชย
5. ครูจำแนกกลุ่มประเภทเครื่องดนตรี
6. ครูดำเนินการสอนพื้นฐานการเล่นดนตรีแต่ละประเภท

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา
ปัญหาที่พบ ผู้เรียนไม่อยากเรียนวิชาดนตรี เพราะคิดว่า “ยาก”
ขั้นที่ 2 ขั้นระบุสาเหตุของปัญหา
จากการระดมความคิดพบว่าสาเหตุ
1) เกิดจากผู้เรียนมีทัศนคติเชิงลบกับวิชาดนตรี
2) เกิดจากครูผู้สอนจบไม่ตรงวิชาเอก
3) เกิดจากครูผู้สอนไม่มีประสบการณ์
4) เกิดจากครูผู้สอนขาดองค์ความรู้ในการถ่ายทอดแก่ผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขผู้เรียนมีทัศนคติเชิงลบกับวิชาดนตรี
ขั้นที่ 4 ขั้นการหาแนวทางแก้ปัญหา
1) สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาดนตรี เช่น ดูวีดิทัศน์ความสำคัญของดนตรี ยกตัวอย่าง
บุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านดนตรี สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านดนตรี เป็นต้น
2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active Learning) ตามความสนใจของผู้เรียน
3) ครูผู้สอนประเมินผลผู้เรียน โดยการสังเกต
4) การให้รางวัล ยกย่องชมเชยผู้เรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมทีเ่ กิดจากกระบวนการ PLC คือ สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความเป็นมาและ
ความสำคัญของดนตรี บุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านดนตรี
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มาตรการ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านทักษะชีวิตตามแนวทางศาสตร์
พระราชา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานอาชีพ โครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยี
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับต่าง ๆ
7. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ที่ผู้เรียน
สนใจทุกระดับชั้น โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เรื่องของงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และ
งานคหกรรม นักเรียนมีทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
2. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
อย่างน้อย 1 สถานศึกษา 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในด้าน
ความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำโครงงานอาชีพ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ตาม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่ผู้เรียนสนใจอย่างน้อย 1 โครงงานต่อปีการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
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5. จัดให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและมี
แหล่งเรียนรู้ไว้ให้ผู้เรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองอย่างเพียงพอ
6. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน และจัดการแข่งขันด้านทักษะอาชีพอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
7. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า)
ขั้นที่ 1 ขั้นการเรียนรู้จากการตั้งคำถาม
ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยถามคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดและความสนใจของผู้เรียน เช่น
ผู้เรียนคิดว่าเราสามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้หรือไม่ สามารถนำไป
จำหน่ายได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร
ขั้นที่ 2 ขั้นการแสวงหาความรู้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน ไปค้นคว้าและรวบรวมวิธีใช้การประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า)
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหนังสือ ตำรา วารสาร สอบถามผู้รู้
สอบถามผู้ปกครอง ฯลฯ (ผู้เรียนอาจได้คำตอบที่หลากหลายแตกต่างกัน)
ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างองค์ความรู้
1. แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้จากสิ่งที่ได้จากการค้นคว้าในรูปแบบของ mind
mapping เกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า)
2. แต่ละกลุ่มเลือกวิธีประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า) รูปแบบและลวดลายต่าง ๆ ที่ตนเอง
สนใจ โดยมีครูคอยให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้อง ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจมีวิธีการที่หลากหลาย
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า) ด้วยวิธีการที่แต่ละกลุ่มเลือกและ
ศึกษาค้นคว้ามา
4. ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า)
ขั้นที่ 4 ขั้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า)
หน้าชั้นเรียน
2. ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า) และจด
บันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับ
ขั้นที่ 5 ขั้นการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและนำเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำ
เป็นแผ่นพับแล้วเผยแพร่ในห้องสมุดของสถานศึกษา ที่อ่านหนังสือในชุมชน จัดทำเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษาไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค เป็นต้น
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2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดพิมพ์คู่มือขั้นตอนประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า) รูปแบบและ
ลวดลายต่าง ๆ
3. นำเสนอผลงานโดยจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
4. รวบรวมผลงานที่ผู้เรียนประดิษฐ์แล้วนำมาจัดจำหน่ายในสถานศึกษาและร้านค้าในชุมชน
ผลงาน/ชิ้นงาน ที่เกิดจากการเรียนการสอน
1) แผนผังความคิด เรื่องประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า)
2) แผ่นพับความรู้ เรื่องประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า)
3) คู่มือขั้นตอนประดิษฐ์ของใช้ (พรมเช็ดเท้า) ที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดทำขึ้น

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา
ปัญหาที่พบ “ปัญหาผู้เรียนขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร”
ขัน้ ที่ 2 ขั้นระบุสาเหตุของปัญหา
จากการระดมความคิดพบว่าสาเหตุที่ผู้เรียนขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร พบว่า
1) ผู้เรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรประเภทต่าง ๆ
2) ผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากร
3) ผู้ปกครอง ไม่ฝึกทักษะการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน
4) ผู้ปกครองไม่สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรให้กับผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข
จากสาเหตุดังกล่าว ครูเลือกสาเหตุ จากข้อ 1-4 เพื่อดำเนินการแก้ไขตามลำดับ
ขั้นที่ 4 ขั้นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ใช้สื่อมัลติมิเดีย เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน เรื่อง จิตสำนึกในการใช้
ทรัพยากร
2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงด้วยการ แสดงวิธีการใช้ทรัพยากรภายในสถานศึกษา ด้วย
ตนเอง (Active learning)
3) ครูประเมินผลงานผู้เรียน ด้วยการสังเกตวิธีการและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรภายใน
สถานศึกษา
4) การให้รางวัล ยกย่องชมเชยผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ขั้นที่ 5 ขั้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ PLC คือ สื่อมัลติมิเดีย เรื่องจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร
ภายในสถานศึกษา
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มาตรการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพอย่างรอบด้านเพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและดำรงชีวิตไว้ได้อย่างมี
ความสุขและเพื่อดำเนินตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สร้างคนไทยให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมี
คุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี”จึงดำเนินการดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในทุกระดับชั้น
1.1 จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา
1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวทางด้านอาชีพ
1.3 จัดกิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
2.1 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกสัปดาห์
2.2 จัดกิจกรรมชุมนุม ตามบริบทของสถานศึกษา
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
3. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ค รู ใ ช้ กระบ วน ก าร PLC (Professional Learning Community) ม าใช้ ใน การ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนวทางการดำเนินงาน
1. กิจกรรมแนะแนว
1.1 จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา
1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี
ของครูต่อการแนะแนว มุ่งเน้นให้ครูทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
2) ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านนักเรียน
100%
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3) จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการในปัจจุบันและส่งเสริมการศึกษาต่อ
และการมีงานทำ
4) จัดกิจกรรมแนะแนวทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเองว่ามีความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด ความสนใจอย่างไร ให้สามารถเลือกแนวทางและโอกาส
ของการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสมรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักแสวงหา
ความรู้จากข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แบบ
บันทึกแผนชีวิต แบบสำรวจความสนใจ แบบสำรวจความต้องการ และแบบสำรวจความถนัด เป็นต้น
1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวทางด้านอาชีพ
ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนทางด้านอาชีพโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต้องการ
ของตนเอง สามารถวางแผนการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งต้องรู้จักอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ลักษณะ
ของงานอาชีพ คุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพความก้าวหน้า รายได้ ความมั่นคง และให้รู้จักเตรียม
ตัวเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม เช่น ส่งเสริมการเรียนสายอาชีพแบบทวิภาคี (เรียนไป ทำงานไป)
การศึกษาการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมที่จะเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ การแสวงหางาน การสมัครงาน การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
1.3 จัดกิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต
ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนทางด้านทักษะชีวิต 5 ประการ คือ ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างราบรื่น รู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
ในการสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมโดย
ดำเนินการ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกทักษะชีวิตพื้นฐานในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร เช่นการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
กิจกรรมชมรม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ การศึกษาตามกลุ่มสนใจ/วิชา
เลือก หลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่าย (Camp) เป็นต้น ซึ่งขณะปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนได้อภิปราย แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยประเด็นคำถามให้เกิดการสะท้อน
(Reflect) การเชื่อมโยง (Connect) กับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาหรือได้เรียนรู้มาแล้ว เป็นองค์ความรู้
ใหม่และการปรับใช้ (Apply) ในชีวิตประจำวันของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทักษะชีวิตเฉพาะภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ ปัญหาเพศการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ปัญหาการปรับตัวต่อ
สภาวะวิกฤต ปัญหาสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพื่อนและผู้อื่น เป็นต้น โดยดำเนินการ ดังนี้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวหรือโฮมรูม เช่น กิจกรรม
เพศศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต สารเสพติด เอดส์ ความรุนแรง การรู้จักเข้าใจตนเอง การจัดค่ายทักษะ
ชีวิต เป็นต้น
- สร้างทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการช่วยเหลือ
แนะนำโดยครูต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเป็นผู้ให้คำปรึกษา(Counseling) ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสภาพปัญหา และความรุนแรงของปัญหา เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน เป็นต้น
- สร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤต ด้วยการใช้จิตวิทยาการแนะแนว
หรือการให้คำปรึกษา (Counseling) หรืออาจส่งต่อ (Refer) กรณีต้องการบำบัดรักษาจากสถานบริการ
ทางสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่าง ๆเช่น ภาวะวิกฤตชีวิตติดยาบ้าการมีพฤติกรรมทางจิต เป็นต้น
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
1) สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3) สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ยกระดับสู่การสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ประกอบกับยึดแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้
5) สถานศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการฝึกเพื่อการสร้างสรรค์ให้เยาวชน
เป็นพลเมืองดี 4 ประการ
ประการแรก คือ การสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กเป็นผู้มีความยุติธรรม รู้จักการเสียสละ ไม่
เห็นแก่ตัว และมีความสำนึกในหน้าที่ที่ตนมีต่อผู้อื่นประการที่สอง คือ การสร้างด้านพลานามัย การพยายาม
เร่งเร้าให้เด็กสนใจในการออกกำลังกายอยู่เสมอประการทีส่ าม การสร้างฝีมือและทักษะ เด็กที่มีความคิด
ริเริ่ม มักจะได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานทำอย่างไร จึงจะสามารถทำให้เด็กสนใจในเรื่องการฝีมือประการ
143

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

สุดท้าย คือการสร้างจิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นในด้านการฝึกอบรมควรเน้นจัดการเรียนรู้
ด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) การฝึกอบรมต้องทันสมัยต่อความปรารถนาและความต้องการของเด็กในปัจจุบัน
2) การฝึกอบรมต้องเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กเองและแก่ชุมชนที่เขาอาศัย 3) การฝึกอบรม ต้องฝึก
ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น
ตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ได้แก่
1) สิ่งที่ต้องกระทำ ต้องปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม, กิจกรรม
กลางแจ้งต่าง ๆ เกมพิธีการต่าง ๆ เครื่องหมายวิชาพิเศษและการบริการชุมชน
2) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กฎและ
คำปฏิญาณเป็นหลักใหญ่ ใช้ระบบหมู่ หรือระบบกลุ่มเล็กเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนให้เกิดกับตัว
ผู้เรียน
3) เวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ต้องไม่ใช่เวลาใกล้
สอบ ไม่อยู่ในระยะเวลาที่ดินฟ้าอากาศไม่อำนวย
2.2 กิจกรรมชุมนุม จัดให้มีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตลาดแรงงานอย่างน้อยคนละ 1 ชุมนุม ซึ่งสามารถดำเนินการ
ได้หลากหลายวิธี เช่น บูรณาการกับการส่งเสริมทักษะอาชีพ ประสานกับสถาบันการศึกษาด้าน
อาชีพ สถานประกอบการ วัดประเมินผลตามสภาพจริง รวมถึงบูรณาการใช้ผลการประเมินในวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีได้ด้วย
2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจโดยยึดหลักพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้ง 4 ด้าน
2) จัดกิจกรรมบูรณาการผ่านโครงงานคุณธรรมเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และนำผลการจัดกิจกรรมไปประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรได้ด้วย เช่น โครงการ
จิตอาสาพาเก็บขยะ โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ เด็กดีของชุมชน จิตอาสาพาสะอาด เป็นต้น
3) ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรม ให้ทุกสถานศึกษาใช้
กระบวนการ PLCในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีการสะท้อนคิด ทบทวนกิจกรรม ในวงแคบและเชิงลึก เช่น ระดับชั้นเรียน หรือระดับกลุ่มย่อย โดย
ใช้กระบวนการ PLC อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 30 นาที ระหว่างครูกับครู หรือครูกับ
ผู้เรียน
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
กิจกรรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง “การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ”
ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ผู้เรียนเต้นตามจังหวะเพลง
“ตำรวจดับเพลิง” และให้จับกลุ่มกันเต้น
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน
1. แบ่งกลุ่มระดมความคิด เกี่ยวกับความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดว่า ถ้าอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกินความสามารถของตนที่จะ
ช่วยเหลือได้จะทำอย่างไร
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและอภิปรายตอบคำถามว่า “ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิน
ความสามารถของตนที่จะช่วยเหลือได้จะทำอย่างไร”
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มสรุปถึงการให้ความช่วยเหลือถ้าเกินความสามารถของตนเป็น แผนที่
ความคิด Mind mapping ลงกระดาษฟลิปชาร์ท
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มแสดงสถานการณ์สมมุติให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือ
4. ครูเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล
1. ครูการสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบข้อซักถามวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุหรืออันตราย
เกิดขึ้นควรทำอย่างไร
3. ครูประเมินจากสภาพจริง และผลงานของผู้เรียน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
แผนภูมิเพลงและเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
เรื่อง “ผู้เรียนขาดความกล้าแสดงออก”
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา
ครูนำเสนอปัญหา “ผู้เรียนขาดความกล้าแสดงออก” ในทีป่ ระชุมกิจกรรมการแก้ปัญหา
นักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปัญหา
จากการระดมความคิดสาเหตุที่ผู้เรียนขาดความกล้าแสดงออก คณะครูทุกท่านร่วมกัน
อภิปรายหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า
1) ผู้เรียนไม่ร่วมทำกิจกรรม นำเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ผู้เรียนไม่มีความมั่นใจในตนเอง
3) ผู้เรียนไม่มีความเชื่อมั่นและไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
4) ผู้ปกครองดูแลผู้เรียนด้วยความใกล้ชิดมากจนทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการปฏิบัติ
สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
5) ครูมีรูปแบบการสอนที่ไม่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข
คณะครูทุกท่านร่วมกันอภิปรายและหาแนวทางแก้ไขปัญหา “ผู้เรียนขาดความกล้า
แสดงออก” ดังนี้
1) ครูใช้ชุดกิจกรรมความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ชื่อฉันคือใคร
2) สร้างชุดกิจกรรมนำเสนอความฝันของตนเองในอนาคต ชื่อ คนล่าฝัน
3) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามชุดกิจกรรม ฉันคือใครและชุดกิจกรรมคนล่าฝัน
ขั้นที่ 4 ขั้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
1) สร้างชุดกิจกรรมความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ชื่อ ฉันคือใคร
2) สร้างชุดกิจกรรมนำเสนอความฝันของตนเองในอนาคต ชื่อ คนล่าฝัน
3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามชุดกิจกรรม ฉันคือใครและชุดกิจกรรมคนล่าฝัน
4) ครูประเมินผลงานผู้เรียน ด้วยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์
5) การให้รางวัลยกย่องชมเชยผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการกล้าแสดงออก
ขั้นที่ 5 ขั้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมทีเ่ กิดจากการกระบวนการ PLC คือ
1) ชุดกิจกรรมความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ชื่อ ฉันคือใคร
2) ชุดกิจกรรมนำเสนอความฝันของตนเองในอนาคต ชื่อ คนล่าฝัน
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มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการคัดกรองผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
2. เร่งรัดให้ครูจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP และแผนการสอน
รายบุคคล (IIP) ได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
3. เร่งรัดให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลรายงานในระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียน
รวม (โปรแกรมสารสนเทศ SET)
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจยั ปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล
5. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา
ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

แนวทางการดำเนินงาน
1. วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของบุคคล
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษา ตามขั้นตอนและใช้แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ครูใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เขียนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP) ได้ตรงตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน
4. ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ จัดทำข้อมูลรายงานในระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรมสารสนเทศ SET)ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5. ครูสามารถทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ตามช่วงวัย
6. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา
ทางการเรียนของนักเรียน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่นักเรียนให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านการวางแผนการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active Learning
เรื่อง จำนวนที่มีสองหลัก (11-15) ของผู้เรียนเรียนร่วม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขั้นที่ 1
ครูสาธิตการนับเลข 11 - 15 ทีละจำนวน และใช้นิ้วชี้ตามตัวอย่างเช่น ครูหยิบสื่อที่มี
จำนวนเท่ากับ 11 ครูสาธิตการนับทีละเลขเริ่มจาก 1 จนถึง 11 และย้ำผู้เรียนว่าคือเลข 11 ให้ผู้เรียนฝึก
การนับและชี้นิ้วตามจนถึงจำนวนนับ 15
ขั้นที่ 2
ครูกำหนดจำนวนนับ 11- 15 ครั้งละ 1 จำนวนและให้ผู้เรียนนับจำนวนนับนั้นๆให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 3
ครูหยิบสื่อภาพบอกจำนวนขึ้นมาให้ผู้เรียนนับและบอกจำนวนที่เรียนนับได้ด้วยตนเองครู
หยิบสื่อภาพจำนวนนับตามลำดับ 11 12 13 14 15 หรือหยิบสลับกันก็ได้
ขั้นที่ 4
ครูให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะจำนวนนับ 11 - 15 ด้วยตนเองโดยมีครูคอย
อธิบายและชี้แนะการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
สรุปผล
1. ครูกำหนดตัวเลขให้ผู้เรียนนับและบอกจำนวนว่าคือจำนวนใดนักเรียนสามารถบอกได้
ตามตัวเลขที่ครูหยิบ
2. ครูหยิบสื่อภาพบอกจำนวน เช่น จำนวน 11 ผู้เรียนสามารถนับและบอกจำนวนได้
จำนวนเท่ากับ 11 ผลปรากฏว่า สามารถนับได้ถูกต้อง

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถบอกจำนวนที่มีสองหลัก (11-15) ของผู้เรียนเรียนร่วม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา
ครูนำเสนอปัญหา “การแก้ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถบอกจำนวนที่มีสองหลัก(11-15) ได้ของ
ผู้เรียนเรียนร่วม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ในที่ประชุมกิจกรรมการแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) ของคณะครูระดับชั้นประถมศึกษา
ขัน้ ที่ 2 ขั้นระบุสาเหตุของปัญหา
คณะครูทุกท่านร่วมกันอภิปรายหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
1) ผู้เรียนไม่สามารถบอกจำนวนที่มีสองหลัก (11-15) ได้
2) ผู้เรียนไม่รู้จักค่าจำนวน (11-15)
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ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข
คณะครูทุกท่านร่วมกันอภิปรายและหาแนวทางแก้ไขปัญหา “ผู้เรียนไม่สามารถบอก
จำนวนที่มีสองหลัก (11-15) ได้ของผู้เรียนเรียนร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ดังนี้
1) ครูนำเสนอบทเพลงเกี่ยวกับการนับเลขเพื่อให้ นำผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความ
สนใจให้ผู้เรียนและเป็นการฝึกนับเลขจำนวนสองหลักให้มีความรู้ความเข้าใจในการนับจำนวน
2) ผู้เรียนดูบัตรภาพแทนจำนวน เช่น บัตรภาพแสดงจำนวน 11 ภาพเมื่อผู้เรียนดูบัตร
ภาพแล้วนับภาพในบัตรพร้อมกับครู แล้วให้บอกจำนวน “สิบเอ็ด”ตรงกับจำนวนในบัตรภาพต่อไปฝึกให้
ผู้เรียนนับเองที่ละภาพ ฝึกให้ผู้เรียนนับซ้ำ ๆเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ
3) ครูนำบัตรตัวเลขโดยแยกบัตรเป็นหลักหน่วยและหลักสิบเป็นเลขต่างสีกัน เช่น หลักสิบ
สีแดง หลักหน่วยสีน้ำเงิน ให้คุณครูหยิบเลขหลักสิบสีแดงมาหนึ่งตัวและหยิบบัตรตัวเลขหลักหน่วยสีน้ำเงิน
มาหนึ่งตัววางคู่กันให้ผู้เรียนบอกว่าคือจำนวนใด ฝึกถามผู้เรียนซ้ำๆเพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจ
4) ผู้เรียนฟังคำสั่งจากว่า 11 ให้ผู้เรียนหาบัตรตัวเลข 11 ให้ครูพร้อมทั้งให้ผู้เรียนออกเสียง
ตาม (ทำซ้ำ ๆ จนครบ 11-15)
5) ครูนำแบบฝึกทักษะจับคู่ภาพและตัวเลขแจกผู้เรียน ครูอธิบายและสาธิตการทำให้
ผู้เรียนดูจนเข้าใจและให้ผู้เรียนลองทำด้วยตนเอง
ขั้นที่ 4 ขั้นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ใช้บัตรภาพ/บัตรตัวเลข/เกม
2) ใช้แบบฝึกหัด/ใบงานในการฝึกทักษะ
3) ฝึกการท่องจำ/ฝึกการท่องจำด้วยเพลง
ขั้นที่ 5 ขั้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ PLC คือ บทเพลงเกี่ยวกับการนับเลขบัตรภาพแสดง
จำนวนและ แบบฝึกทักษะการนับเลข
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Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฏิบัติ)
Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้ใช้กระบวนการ
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน
พื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 2) แต่ละบุคคลมี
แนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้(co-creators) (Fedler and Brent, 1996)
Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่งแปลตามตัวก็คือ เป็นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำ มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวต้องจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า หากเปรียบความรู้
เป็น “กับข้าว” Active Learning ก็คือ “วิธีการปรุง” กับข้าวชนิดนั้น เพื่อให้ได้กับข้าวดังกล่าวเราก็
ต้องใช้วิธีการปรุงแบบนั้น แต่รสชาติจะออกมาอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความชำนาญของผู้ปรุง
Active Learning เป็นกระบวนการจัดเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย
การร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียน
โดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียน เกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรม
ต่าง ๆ มากขึ้น และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การ
๑
อภิ
ป
รายกั
บ
เพื
อ
่
น
ๆ
๒๔
กระบวนจัดการเรียนรู้ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่
คงทนได้มาก และนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active
Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริงจะ
สามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้ใน
ปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า ซึ่งอธิบายไว้ ดังรูป
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จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning
- กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจำผู้เรียนจะจำได้ในสิ่งที่เรียนได้เพียง 10%
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะที่อาจารย์สอนเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20%
- หากในการเรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้
คงอยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 30%
- กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์
การสาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนำผู้เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ทำให้ผลการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็น 50%
การบวนการเรียนรู้ Active Learning
- การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้
ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มความสามารถรวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาส
ฝึกทักษะการสื่อสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70%
- การนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพ
จริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90%
ลักษณะของ Active Learning (อ้างอิงจาก: ไชยยศ เรืองสุวรรณ)
- เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
- เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
- ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
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- ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงานและการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด
- เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
- เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศและหลักการสู่
การสร้างความคิดรวบยอด
- ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
บทบาทของครู กับ Active Learning
ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน
การพัฒนา ผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
รวมทั้งกระตุ้น ให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของเนื้อหา และ
กิจกรรม
๗. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิดเของที่ผู้เรียน
ที่มา : https://parnward8info.wordpress.com/2014/01/29/

มาตรการ
1. เร่งรัดให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านการปฏิบัติและลงมือกระทำใช้กระบวนการ
คิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
3. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning
4. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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แนวทางการดำเนินงาน
1. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
2. ครูใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ตรงตามศักยภาพเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยผ่านการปฏิบัติ การลงมือกระทำและใช้กระบวนการคิดขั้นสูง
3. ครูทำวิจัยในชั้นเรียน แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
4. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ผ่านกระบวนการวิจัย
แบบ Active Learning ในการแก้ปัญหาทางการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน ให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างการใช้กระบวนการ Active learning
1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม
เหมาะกับรายวิชา ที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จำเป็นต่อ
การเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทคนิคการ
สอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึก
ปฏิบัติ ขั้นตอนดังนี้
1.1 เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยแบ่งสัดส่วนเวลาสำหรับการบรรยายเนื้อหาและการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะลงมือ
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการทำงานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่
และมีการสลับหมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นดำเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนแนะนำเทคนิคปลีกย่อย จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและผู้สอนประเมิน
ผู้เรียน โดยการสังเกตพร้อมกับให้คำแนะนำ ในจุดที่บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
1.2 เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ ผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้นการ
ฝึกทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ำ ๆ อาจเป็นใน
ลักษณะใช้โปรแกรมช่วยสอน สำหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
กระตุ้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) โดยการสอนแบบโครงงานสามารถ
จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวก็ได้ ให้พิจารณาจากความยาก–ง่าย และความเหมาะสมของ
โจทย์งานและคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา วางแผนและกำหนดเกณฑ์อย่างกว้าง ๆ แล้วให้นักเรียน
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วางแผนดำเนินการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษา จากนั้นให้
นักศึกษานำเสนอแนวคิดการออกแบบชิ้นงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจากการค้นคว้า ให้ผู้สอนพิจารณา
ร่วมกับการอภิปรายในชั้นเรียน จากนั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติทำชื้นงานและส่งความคืบหน้าตามกำหนด
การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริงโดยมีเกณฑ์การประเมินกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบก่อนลงมือทำโครงงานและมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล
3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน เกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมติขึ้นจากความจริง แล้ว
ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือ
การเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถาม วิเคราะห์ วางแผนกำหนด
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการแก้ปญ
ั หาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้
จากการลงมือแก้ปัญหา
4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการ
สอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นลำดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิด
เดิม พิจารณาแยกแยะอย่างรอบด้านด้วยการให้เหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้าง
สิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วนำไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ โดยการสอนที่เน้นกระบวนการ
คิดของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม แบ่งออกเป็นการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดคำนวณและการ
สอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนดังนี้
4.1 การสอนที่เน้นกระบวนการคิดคำนวณ เริ่มจากผู้สอนทบทวนเนื้อหาเดิม โดยแสดง
วิธีการคิดคำนวณเป็นลำดับขั้น จากนั้นกำหนดโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ เป็นลำดับขั้น เน้นการฝึก
คำนวณซ้ำกับโจทย์ใหม่และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการคิด การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากขั้นตอนกระบวนการคิด เป็นลำดับขั้นที่นักเรียนแสดงไว้ในการแก้โจทย์คำนวณ
4.2 การสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น เป็นหัวใจสำคัญของการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู้สอน
กระตุ้นผู้เรียนเกิดคำถามหรือตั้งคำถามจากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนขยายความคิด
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียนโดย
ผู้สอนมีบทบาทช่วยชี้แนะและสรุปความคิดตามหลักการ สุดท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงานหรือทำ
แบบฝึกหัด เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ที่มา : 1. http://www.spu.ac.th/tlc/files/2013/05/km-activelearning-.pdf
2. http://www.mct.rmutt.ac.th/km/?p=741
3. http://www.mct.rmutt.ac.th/about#policy
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มาตรการ
1. เร่งรัดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และบริบท
3. ส่งเสริมนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
4. สนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร

แนวทางการดำเนินงาน
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน
2. สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาและคณะทำงาน
2) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นและเอกสารประกอบหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียนและชุมชน
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3) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ ส่วนนำโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบการศึกษา
4) ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง
และความเหมาะสม
5) นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร
6) จัดทำเป็นประกาศหรือคำสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
และประธานกรรมการให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร
7) ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนนำหลักสูตรสถานศึกษาไปกำหนดโครงสร้างรายวิชา
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1) สถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายใน
2) ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร ดำเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อนำผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตร
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มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ในการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)
3 ปีย้อนหลัง
1.2 จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
1.3 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยครูจัดการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ของหลักสูตรและเน้นมาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
1.4 จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยผู้บริหารกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนให้ชัดเจน
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาศึกษาและนำแผนผังโครงสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)
ไปใช้ในการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามลำดับความสำคัญของค่าน้ำหนักคะแนน โดยเชื่อมโยง
กับมาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา เร่งด่วนในปีที่ผ่านมา เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สืบค้นสื่อ และแบบทดสอบ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้คลัง
ข้อสอบในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เช่น ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน ของสำนักทดสอบ สพฐ.
และคลังข้อสอบของ เว็บไซต์ dlit.ac.th
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แนวทางการดำเนินงาน
ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
1. วิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพนักเรียน การทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) 3 ปีย้อนหลัง
โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
(พิจารณาจากสภาพบริบทต่าง ๆ ของสถานศึกษา)
- แหล่งสาเหตุของปัญหา
- จุดอ่อน/อุปสรรค
- จุดแข็ง/โอกาส
- แนวทางการแก้ปัญหา (สอดคล้องกับ 3 ประเด็นข้างต้น)
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือแนวทางแก้ไขปัญหา
ของสถานศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ที่สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหาและบริบท
ของสถานศึกษา พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน อย่างน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม
3. ดำเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
3.2 จัดทำแนวทางพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล (สำหรับเด็กปกติ)
3.3 นำผลการวิเคราะห์ NT/O-NET มาปรับแผนการจัดการเรียนรู้หรือ แผน IEP
(สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ)
3.4 ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด แผนผังโครงสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) NT/
O-NET ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาและ สทศ. ประกาศ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการรู้
3.5 จัดกิจกรรมสอนซ่อมและเสริมให้กับนักเรียน
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3.6 สอนเป็นคณะ (Team Teaching) คือ การสอนที่ครูตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่าทำงาน
ร่วมกันในการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินประสบการณ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียน นักเรียน
อาจทำงานคนเดียว กลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ หรือจัดหาวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
3.7 ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ในส่วนของอัตนัย/การเขียนตอบ
3.8 ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบ NT ตามแนวของสำนักทดสอบทางการศึกษา และฝึก
ทำข้อสอบ O-NET ตามแนวของ สทศ.
3.9 ผู้บริหารนิเทศ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน (กำหนดวันที่ กิจกรรมที่ต้องทำ)
3.10 ผู้บริหารติดตามการนำข้อสอบ NT/O-NET ไปใช้ในสถานศึกษา การนำข้อสอบ
NT/O-NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการทำงานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
ดำเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลา
3.11 จัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง
ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
1. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสอบ NT/O-NET ทุกสัปดาห์
2. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน
3. จัดกิจกรรม Tutor ตามแนวข้อสอบ NT ของสำนักทดสอบทางการศึกษา และข้อสอบ
O-NET ของ สทศ. หรือกำหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน ดำเนินการต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง
4. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
5. จัดสอบ Pre-NT/Pre-O-NET
6. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษคำตอบ การคุมสอบ
เวลาสอบเสมือนจริงทุกประการ เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การทำข้อสอบ บันทึกผลการ
สอบ ตรวจคำตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง
7. นำผล Pre-NT/Pre-O-NET และผลการทดสอบเสมือนจริงมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบ NT/O-NET จริง
8. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง
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มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดังนี้
1.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศกำหนด
1.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
1.3 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
1.4 จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1.5 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามการประเมินแนวใหม่
3. สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

แนวทางการดำเนินงาน
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงความเป็นมา สร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
1.2 นำมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
มาวิเคราะห์ พิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแล้วกำหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา โดยปรับ เพิ่มตามความจำเป็นและความต้องการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
1.3 กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นพิจารณา
โดยวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านมา ข้อมูลปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต ดังนี้
1.3.1 กำหนด “เป้าหมายความสำเร็จ” รายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ กำลังพัฒนาปานกลาง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม
1.3.2 กำหนด “เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด” ตามประเด็นพิจารณาในแต่ละ
มาตรฐาน เป็นเชิงปริมาณและหรือเชิงคุณภาพ
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1.4 นำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและประเด็นพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ
1.5 สถานศึกษา ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและประเด็นพิจารณา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (กรณีมี
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ก่อนมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา) มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 – 5 ปี จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา นโยบายของ
ต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มีองค์ประกอบสำคัญ คือ
1) วิสัยทัศน์การพัฒนา
2) พันธกิจในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์
3) เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ความสำเร็จตามแผนพัฒนา
4) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
5) โครงการ/กิจกรรมเพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
เมื่อจัดทำแผนพัฒนาแล้วเสร็จ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะทำงานและศึกษาข้อมูลที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา รายปี มาดำเนินการผนวกกับมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นพิจารณาที่โรงเรียนประกาศใช้ และผลการประเมินตนเอง
ในปีที่ผ่านมา แล้วกำหนดเป็นโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประเด็นพิจารณาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาประกาศใช้ เพื่อ
นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบุคลากรทุกคนร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาและร่วมรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาให้แล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนเปิดภาคเรียนต้นของแต่ละปีการศึกษา
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
สถานศึกษามอบหมายความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
เพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แต่ละโครงการ
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระหว่างการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปีผู้บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
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หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน การ
ดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและจัดเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อการพัฒนาต่อไป
5. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศใช้และ
ตั้งเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นพิจารณาไว้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม ประเมินโดยองค์รวม
ไม่แยกส่วนให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน แล้วระบุเป็นระดับ
คุณภาพของแต่ละมาตรฐานและนำผลการติดตามไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบ
ที่สถานศึกษากำหนดซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ บทนำ ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมิน
ตนเองแต่ละมาตรฐานซึ่งจะระบุ 3 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานแต่ละมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพใดมีหลักฐาน
สนับสนุนอะไรบ้าง และสถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้มีคุณภาพสูงขึ้นจากเดิมอย่าง
น้อย 1 ระดับ หรือคงสภาพระดับยอดเยี่ยม
7. นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. นำผลการประเมินตนเอง และคำแนะนำของหน่วยงานต้นสังกัดไปพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพโดยจัดทำเป็นโครงการ หรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ปีถัดไป
9. พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
หลังจากสถานศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แล้วสถานศึกษาจะต้องดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการระดับสถานศึกษามีดังนี้
1. วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย ที่สถานศึกษาประกาศใช้โดยศึกษารายละเอียด
ประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อจัดทำหรือปรับปรุง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 – 5 ปี โครงการและกิจกรรมนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง ครอบคลุม ประเด็นพิจารณาในแต่
ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในโครงการ/กิจกรรม โดยนำเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน
และประเด็นพิจารณามาเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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4. จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และมีวิธีการวัด ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม สะท้อนข้อมูลความสำเร็จได้จริง
5. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นเลขานุการในการดำเนินงาน และผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ กำกับ
ติดตามให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
6. จัดเก็บข้อมูลหลักฐานยืนยันการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นระยะ ๆ ประกอบ
การวัดและประเมินผล ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม
7. ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การสนับสนุนการดำเนินงาน
หรือปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ตามสภาพข้อเท็จจริง
8. หลังจากดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามรูปแบบที่สถานศึกษากำหนด เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันผลการ
ดำเนินงาน และเป็นหลักฐานการประเมินตนเอง ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
9. ก่อนสิ้นปีการศึกษา หรือตามระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 กำหนด สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
มาตรฐาน และประเด็นพิจารณา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำสารสนเทศ
ประกอบการให้ระดับคุณภาพ รายมาตรฐานการศึกษา ตามประเด็นพิจารณาของการให้ระดับคุณภาพ
ตามเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนที่สถานศึกษาเพิ่มเติมตามบริบท
ของสถานศึกษา
10. สถานศึกษาจัดประชุมบุคลากรทุกคน และหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อสรุปผล
การประเมินตนเอง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี
การปฏิบัติในระดับห้องเรียน
1. การปฏิบัติในห้องเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย
การปฏิบัติในห้องเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษาที่กำหนดครูผู้สอนจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มี
คุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งกระบวนการสำคัญในระดับห้องเรียนของสถานศึกษา มีดังนี้
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1) ครูผู้สอน ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยเน้นที่มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อเน้นการพัฒนาเด็ก
ทุก ๆ ด้าน (Whole Child) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์เด็กให้มีความพร้อมให้มากที่สุดอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ในการเป็นรากฐานและส่งผลดีต่อพัฒนาการและการศึกษาในระดับอื่นด้วย รวมทั้ง
คำนึงถึงเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในประกาศการใช้มาตรฐาน และการกำหนดเป้าหมาย รวมทั้ง
บทบาทหน้าทีข่ องครูและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2) ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 นำมากำหนด
ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนที่เพียงพอ
3) ครูวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติเด็ก ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคน
ดี มีวินัย และมีความสุข
4) ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เตรียมไว้
โดยบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กมีส่วนร่วมในด้านความคิดการวิเคราะห์ เสนอกิจกรรมและลงมือ
ปฏิบัติทุกขั้นตอนของกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และสมาชิกระหว่างกลุ่ม มีการปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการการจัดกิจกรรมกับ
โครงการ ตามนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทใี่ ช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย
ทั้งจากการปฏิบัติ การทดลอง การสืบเสาะ การสืบค้นซึ่งแหล่งความรู้นี้จะต้องเป็นแหล่งความรู้ที่ใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบแผนต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกันกับลักษณะของความรู้
ลักษณะของกิจกรรม และธรรมชาติของเด็ก ทั้งนี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งความรู้เหล่านี้
และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อการนำมาใช้ และขณะเดียวกันจะต้องมีการกลั่นกรอง จัดนำเสนอ
แหล่งความรู้ให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กด้วย
5) ครูติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้เป็นการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติทจี่ ัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้อง
นำมาจัดทำสารนิทัศน์หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงาน
สำหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และ
มีความก้าวหน้าเพียงใด
ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัด
กิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
วิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับ
เด็ก การสัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ
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6) สรุปและจัดทำรายงานผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ หลังจากการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินพัฒนาการตามกระบวนการขั้นตอนจนได้ข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาครบถ้วนแล้ว ครูผู้สอนจัดทำสารสนเทศ
จัดทำสารนิทัศน์หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบด้วยการรวบรวมผลงานเด็กเป็น
รายบุคคลและรายงานข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้หลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
7) ครูผู้สอน จัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารข้อมูลการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็ก
เป็นรายบุคคล รายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและ
อนุมัติผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของสถานศึกษา และแจ้งผลการประเมินพัฒนาการต่อผู้ปกครองนักเรียน และ
รายงานผลการประเมินพัฒนาการต่อหน่วยงานต้นสังกัด
2. การปฏิบัติในห้องเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสำคัญต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง ครูผู้สอนจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนทั้งคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งกระบวนการ
สำคัญในระดับห้องเรียนของสถานศึกษา มีดังนี้
1) ครูผู้สอนศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยเน้นที่มาตรฐาน
ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อให้ทราบเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
2) ครูผู้สอนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตร เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้
3) ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ผู้เรียนจากข้อมูลความสามารถทางการ
เรียนของผู้เรียน เพื่อเลือกวิธีการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและศักยภาพ
ผู้เรียน อีกทั้งการใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม โดยเน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนทั้งคุณภาพทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ อนึ่ง ถ้าครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) จากโรงเรียนวังไกลกังวล ครูต้องเตรียมการสอนโดยศึกษาคู่มือครูการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทางเพื่อเตรียม สื่อ อุปกรณ์ ใบงาน แบบบันทึก และอื่น ๆ ตามที่กำหนด
ในคู่มือ
4) ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้โดย
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในด้านความคิดการวิเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงออกความร่วมมือระหว่างผู้เรียน การปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
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หลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการ การจัดกิจกรรมกับโครงการ ตาม
นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) จากโรงเรียนวังไกลกังวล ครูต้องปฏิบัติตามบทบาทของครูปลายทางอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เช่น การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตรงเวลาออกอากาศ การดูแลแนะนำผู้เรียนเพิ่มเติมระหว่างเรียน
ตามความจำเป็น การสรุปบทเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นในแต่ละครั้งทั้งนี้ครูต้องไม่ปล่อยให้
ผู้เรียนเรียนรู้โดยขาดการควบคุมดูแล
5) ครูติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้
ครูตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา เพื่อให้
ทราบศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ครูตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนซึ่งหมายถึง การตรวจสอบ
การรับรู้ โต้ตอบ ความสนใจเรียน การร่วมกิจกรรมของผู้เรียน การตรวจชิ้นงาน ตรวจแบบฝึกหัดที่
มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างเป็นปัจจุบัน และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เรียนทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
หรือส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึ้น
ครูตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนโดยประเมินผลการเรียนรู้
ในภาพรวมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพือ่ ให้ทราบข้อมูลผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบการผ่านการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัด ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) สรุปและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้
หลังจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการขั้นตอน
จนได้ข้อมูลผลการเรียนรู้ครบถ้วนแล้ว ครูผู้สอนจัดทำสารสนเทศผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและรายงาน
ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้หลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
7) ครูผู้สอน จัดทำเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบและอนุมัติผลการประเมิน ตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา แจ้งผลการประเมินต่อผู้ปกครองนักเรียน และ
รายงานผลการประเมินต่อหน่วยต้นสังกัด
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มาตรการ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. ส่งเสริมให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 5 6
3. กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้ยุทธศาสตร์
456
4 ข้อ พื้นฐาน
1) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องสะอาด เป็นระเบียบ และโทรทัศน์มีขนาดเหมาะสม
กับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน
2) สภาพการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินการพัฒนาที่ระบุ
ไว้ และมีการสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
3) บทบาทของครูต้องเอาใจใส่ กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียนและหลังเรียน
4) นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนไกล
กังวล
5 ข้อ ผู้บริหารจัดทำ
1) ผู้บริหารโรงเรียนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2) ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นและนำพาครูทุกคนทุกฝ่าย ตระหนัก
เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
3) ผู้บริหารโรงเรียนต้องดำเนินการให้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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4) ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาคู่มือและสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างครบถ้วน
5) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน
อย่างสม่ำเสมอ
6 ข้อ ครูนำไปปฏิบัติ
1) ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
2) ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงานใบความรู้และกิจกรรม
เสริม ตามที่คู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียน
เตรียมพร้อมในการเรียน ครั้งต่อไป
3) ครูต้องร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ กำกับ
ดูแล แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง
4) ครูต้องสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและ
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง
5) ครูต้องวัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
6) ครูตอ้ งจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ของ
สถานศึกษา
3.1 ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสถานศึกษา
3.2 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของ
สถานศึกษา
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มาตรการ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. ส่งเสริมให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้ยุทธศาสตร์
357
3. กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย
ใช้ยุทธศาสตร์ 3 5 7
3 ข้อ ต้องมี
1) ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
2) ต้องใช้โทรทัศน์/จอภาพ และคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT
อย่างคุ้มค่า
3) ต้องมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียนมีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
5 ข้อ ต้องทำ
๑
1) ต้องตระหนักและให้ความสำคัญของการจัดการศึก๕๕
ษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ต้องเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3) ต้องส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4) ต้องนิเทศภายใน กำกับติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
5) ต้องส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
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7 ข้อ ต้องปฏิบัติ
1) ต้องจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2) ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLT)
3) ต้องออกแบบการจัดการเรียนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
4) ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
5) ต้องวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือ
6) ต้องนำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและวางแผนการสอน
ซ่อมเสริม โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
7) ต้องเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูผู้สอนมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของสถานศึกษา
3.1 ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสถานศึกษา
3.2 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของสถานศึกษา
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ในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถใช้เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ต้องการ
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ เพื่อทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ Partnership For 21st Century Skills (www.p21.org) ที่มีชื่อ
ย่อว่า เครือข่าย P21 การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะเฉพาะด้านความชำนาญ และความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของ
ผู้เรียน ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วย การมี
เหตุผลการคิดอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ ตัดสินและแก้ปัญหา 2) การสื่อสาร(Communication) เป็น
การสื่อสารที่ชัดเจน 3) การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการร่วมมือกัน และ 4) การคิดสังเคราะห์
(Creativity Thinking)ประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills)
มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการเชื่อมโยง
ประเมินและสร้างสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรม และกฎหมาย กับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้
3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถ
ในการยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคม และก้าวข้าม
วัฒนธรรมมีความรับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบ
ต่อสังคม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการสร้างเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
สำหรับในประเทศไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารย์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่า
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอด
ชีวิต ประกอบด้วย 3R+8C+2ls
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3R
1) อ่านออก (Reading)
2) เขียนได้ (W) Riting
3) คิดเลขเป็น (A) Rithmetics
8C
1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking & Problem Solving)
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation)
3) ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration,teamwork
& leadership)
4) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural
Understanding)
5) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information
& media Literacy)
6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing & ICT
Literacy)
7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills)
8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change)
2Ls
1) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)
2) ภาวะผู้นำ (Leadership)
ที่มา : นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตัวชี้วัด

มาตรการแนวทางดำเนินการขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

การศึกษาปฐมวัย
1. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
2. ร้อยละของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3. ร้อยละของครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยนำแนวคิด
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
4. ร้อยละของครูในการดำเนินการตรวจสุขอนามัยเด็กปฐมวัยประจำวัน
5. ร้อยละของโรงเรียนมีพื้นที่เล่น / สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่ปลอดภัย
6. ร้อยละของโรงเรียนจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย
และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
7. ร้อยละของโรงเรียนมีมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 มุม
8. ร้อยละของโรงเรียนมีความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
9. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ร้อยละของโรงเรียนมีการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง (ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้น)
ร้อยละของครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง อ่านรู้
ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้
เรื่อง และการสื่อสาร
ร้อยละของนักเรียนท่องอาขยานภาษาไทย ที่กำหนดให้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ร้อยละของนักเรียนเขียนลายมือ และเลขไทย ได้ถูกต้องสวยงาม ตามหลักการเขียน
ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เรื่อง
การแก้ปัญหาการเขียนลายมือ ให้ถูกต้อง ตามอักขรวิธี หลักเกณฑ์การเขียน
173

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

18. ร้อยละของครูผู้สอนฝึกทักษะการเขียน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียน
บันทึก เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ คำคล้องจอง เขียนแสดงความคิดเห็น
เขียนคำคล้องจอง / คำประพันธ์ เป็นต้น ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยสอดแทรกทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในงานเขียนทุกชนิด
19. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยบูรณาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรม
ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุกระดับชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20. ร้อยละของนักเรียนท่องสูตรคูณ มาตราชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต ได้ตามความเหมาะสมของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น
21. ร้อยละของนักเรียนชั้นแต่ละระดับชั้น สามารถคิดคำนวณโดยใช้หลักการคูณที่ถูกต้องได้
22. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการท่องมาตรการชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต ในช่วงเวลาก่อน
ชั่วโมงเรียน หลังเลิกเรียน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
23. ร้อยละของครูใช้สื่อเครื่องมือชั่ง ตวง วัด และอุปกรณ์ช่วยการคาดคะเน ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ได้จริง โดยครูติดตามและประเมินผลตามสภาพจริง
24. ร้อยละของครูใช้คู่มือวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการ
ประเมินความสามารถของผู้เรียน
25. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นคิดเลขเร็วและคิดเลขในใจได้
26. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นแก้โจทย์ปัญหาได้
27. ร้อยละของโรงเรียนมีสื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
28. ร้อยละของครูน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และสถานศึกษา
29. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-3 ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมต่อภาคเรียน
30. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา ไม่น้อยกว่า 1
เรื่องต่อภาคเรียน
31. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ทำกิจกรรมวิทยาการคำนวณเชื่อมโยงกับสะเต็มศึกษาปีละ 1 เรื่อง
32. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 ทักษะ
33. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4 – ม.1 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 14 ทักษะ
34. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแสวงหา
ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
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35. ร้อยละของครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
แสวงหาความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
36. ร้อยละของโรงเรียนมีความพร้อมจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
37. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษระดับตามตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่
ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามบริบทของโรงเรียนและนำไปจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1– 2 สถานการณ์
38. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำคลังคำศัพท์และบัตรคำศัพท์แยกตามหมวดหมู่ในแต่ละระดับชั้น
39. ร้อยละของโรงเรียนจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการท่องจำในรูปแบบคำคล้องจองด้วย
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “คำคล้องจอง ท่องจำง่าย” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
40. ร้อยละของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร Phonics ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6
41. ร้อยละของครูผู้สอนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน Phonics
42. ร้อยละของโรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษนำแอพพลิเคชั่น Echo English ไปจัด
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน ตามความเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน
(1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทำ-มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี)
44. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.
45. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และให้นักเรียนปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระฯ
46. ร้อยละของโรงเรียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกภาคเรียน
47. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
48. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิหลังเคารพธงชาติทุกวัน และหลัง
เลิกเรียนในวันสุดท้ายของสัปดาห์
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49. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
50. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
51. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแบบ
บูรณาการสอดคล้องในรายวิชาประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น
52. ร้อยละของโรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน หรือห้องสมุดของโรงเรียน
ให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิก
53. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสังคมอย่างสม่ำเสมอ
54. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
55. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตย
56. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และรายวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
57. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ตามความเหมาะสม
58. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาและกฏจราจรในชีวิตประจำวัน
59. ร้อยละของโรงเรียนที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนรอบสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
60. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ ให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น
61. ร้อยละของนักเรียนเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด
62. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมออกกำลังกายหรือกายบริหารทุกวัน
63. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความสามัคคี มีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬาให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น
64. ร้อยละของโรงเรียนมีการทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย นักเรียนชั้น ป.1-ม.3
(ตามเกณฑ์กรมพลศึกษา) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
65. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ของโลกปัจจุบัน
ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3
66. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
นักเรียนชั้น ป.4-ม.3

176

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมชุมนุม หรือกลุ่มสนใจด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ที่สามารถวาดภาพระบายสีไม้และปั้นรูปนูนต่ำได้
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ที่สามารถวาดภาพระบายสีโปสเตอร์และปั้นรูปลอยตัวได้
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 ที่มีผลงานด้านทัศนศิลป์อย่างน้อยปีละ 1 ชิ้นงาน
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทัศนศิลป์
ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
73. ร้อยละของโรงเรียนที่มีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ในการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
74. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
75. ร้อยละของนักเรียนสามารถรำวงมาตรฐานได้ตามตัวชี้วัด ในแต่ละระดับชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
76. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ Active Learning ในการส่งเสริมทักษะอาชีพ
77. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
78. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่นักเรียนสนใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
79. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
ชีวิตในด้านความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
80. ร้อยละของโรงเรียนจัดให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
และมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองอย่างเพียงพอ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
81. ร้อยละของสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริมการศึกษาต่อและการมีงานทำและครูทุกคนปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
82. ร้อยละของโรงเรียนดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทักษะชีวิตเฉพาะ
ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
83. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ให้นักเรียนรู้จักตนเอง
สามารถเลือกแนวทางและโอกาสของการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม
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84. ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสจัดกิจกรรมแนะแนวทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3
85. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกทักษะชีวิตพื้นฐานในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และคุณลักษะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
หลักสูตร
86. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบและใช้กระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ประกอบกับยึดแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
87. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาพิเศษ
88. ร้อยละของโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ตามขั้นตอนและ
แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
89. ร้อยละของครูการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP) ได้ตรงตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน
90. ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษจัดทำข้อมูลรายงานในระบบการบริหารจัดการข้อมูล
โรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรมสารสนเทศ SET) ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
91. ร้อยละของครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
92. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ตรงตามศักยภาพเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน

การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
93. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน
94. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีองค์ประกอบ คือ ส่วนนำโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบการศึกษา
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95. ร้อยละของครูผู้สอนนำหลักสูตรสถานศึกษาไปกำหนดโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้โดยใช้มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
96. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
97. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
98. ร้อยละของโรงเรียนมีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
99. ร้อยละของโรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน การทดสอบระดับชาติ (NT/ONET) 3 ปีย้อนหลัง โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสภาพบริบทของโรงเรียน
100. ร้อยละของโรงเรียนประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือแนวทาง
แก้ไขปัญหาในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับสาเหตุของสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน อย่างน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จากฐานเดิม
101. ร้อยละของโรงเรียนมีการวิเคราะห์นักเรียนและจัดทำแนวทางพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล(เด็กปกติ)
102. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำแนวทางพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล (สำหรับเด็กปกติ)
103. ร้อยละของโรงเรียนนำผลการวิเคราะห์ NT / O-NET มาปรับแผนการจัดการเรียนรู้ หรือ แผน IEP
(สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ)
104. ร้อยละของโรงเรียนศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด แผนผังโครงสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)
NT/O-NET ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา และ สทศ. ประกาศ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้
105. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
106. ร้อยละของโรงเรียนจัดให้มีการสอนเป็นคณะ ทำงานร่วมกันในการวางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินประสบการณ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียน หรือจัดหาวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียน
107. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ทุกคน ได้ฝึกทำข้อสอบ NT ตามแนวทางของสำนักทดสอบทางการศึกษา
108. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ได้ฝึกทำข้อสอบ O-NET ตามแนวทางของสำนักทดสอบ
ทางการศึกษา
109. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดปฏิทินการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน
110. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านการประกวดแข่งขันทักษะ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับโลก
111. ร้อยละของครูใช้กระบวนการการวิจัยและPLCในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรม
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
112. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
ทุกคน
113. ร้อยละของโรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
114. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
115. ร้อยละของโรงเรียนนำผลการประเมินตนเองและคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
116. ร้อยละของโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
117. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
118. ร้อยละของโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้ยุทธศาสตร์
456
119. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
120. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
121. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
122. ร้อยละของโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้
ยุทธศาสตร์ 3 5 7
123. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
124. ร้อยละของโรงเรียนจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ของโรงเรียน
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำ
แผนปฏิบั ติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อให้ ห น่วยงานในสั งกัด ใช้เป็นแนวทางในการ
บริห ารจัดการศึกษาให้ มีป ระสิทธิภ าพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการขับเคลื่อนงานของแต่ละกลุ่ม
จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 3,118,634 บาท
2. โครงการการบริหารงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,881,366 บาท
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000 บาท
รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

โครงการ

1. โครงการขับเคลื่อนงานของแต่ละกลุ่ม
1) กลุ่มอำนวยการ
โครงการการบริหารจัดการงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2563
2) กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศ
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเช่าระบบ
อินเทอร์เน็ต
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โครงการพัฒนางานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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งบประมาณ

336,210
66,025
100,000
100,000
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ที่

โครงการ

5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2563
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2563
7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการการตรวจสอบการควบคุมทางการเงิน บัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
โครงการเสริมสร้างวินัยให้ความรู้ทางกฎหมายและป้องกันการทุจริต
รวม
2. โครงการการบริหารงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)
รายละเอียดของแต่ละโครงการ มีดังต่อไปนี้
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งบประมาณ

320,950

385,100
1,161,335
589,014
30,000
30,000
3,118,634
3,881,366
1,000,000
8,000,000
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โครงการ การบริหารจัดการงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 3, 5, 6
 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3, 5, 6
 นโยบาย สพฐ
ที่ 3, 5, 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3, 4
 ยุทธศาสตร์ ศธจ.สุพรรณบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5, 6
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3, 5, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยการ
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
งานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจ หน้าที่ ได้อย่าง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุน
และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
แก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งขอบข่ายภารกิจงานกลุ่มอำนวยการประกอบด้วยงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การบริหารจัดการ และการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจึงได้จัดทำโครงการ “การบริหารจัดการงานอำนวยการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานสำนักงาน
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2.2 เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน
2.3 เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน
เกิดความเลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 170 คน (5 ครั้ง)
3.1.2 การประชุม Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
3.1.3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 274 คน
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายในของทุกกลุ่ม จำนวน 10 คน
3.1.4 การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณาตามที่สำนักติดตามและประเมินผล ติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.5 การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
(1) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบบ ARS)
(2) ตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
3.1.6 องค์กรสวยด้วย 5 ส.
(1) ประชุมคณะกรรมการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ จำนวน 15 คน
(2) ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล
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3.1.7 งานประชาสัมพันธ์
(1) การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (ทีมบริหารเครือข่ายและเครือข่ายฯ) จำนวน
158 คน
(2) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 10 ป้าย
(3) การจัดรายการวิทยุ จำนวน 22 คน
(4) การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 ฉบับ/วัน
3.1.8 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และงานประสานงาน
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เช่น พวงมาลา พานพุ่ม และอื่น ๆ ในงานรัฐพิธี
งานสำคัญประจำปี งานประสานอื่นๆ จำนวน 15 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
3.2.2 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
3.2.3 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน
เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
4. วิธีดำเนินการ
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1.

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (5 ครั้ง)

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 ต.ค.62 – 150,000.- น.ส.นิศรา
30 ก.ย.63
เจริญผล

2.

กิจกรรมที่ 2 การประชุม Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุม่ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
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-

น.ส.นิศรา
เจริญผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ที่
3.

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1. จัดทำคู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (150 เล่ม ๆ ละ 50 บาท)
2. จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. ประมวลความเสี่ยง
4. สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 เม.ย.63 –
7,250.- น.ส.วิภา
31 พ.ค.63
ประกอบวิทย์
30 พ.ย.63
20 พ.ย.63 31 ธ.ค.63

4.

กิจกรรมที่ 4 การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดผูร้ ับผิดชอบฯ
จำนวน 20 คน จำนวน 1 ครั้ง
2. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตามแต่ละมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณา จำนวน 45 คน จำนวน 2 ครั้ง
3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและเรียบเรียงการเขียนรายงาน
จำนวน 20 คน จำนวน 3 ครั้ง
4. ประชุมคณะกรรมการรายงานในระบบ จำนวน 8 คน จำนวน 2 ครั้ง
5. สรุปและการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล

5.

กิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม 1 ธ.ค.63 –
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 30 ก.ย.63
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบ จำนวน 20 คน
จำนวน 1 ครั้ง
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ (มาตรา 44) จำนวน
25 คน จำนวน 1 ครั้ง
3. จัดทำรายงานผ่านระบบ
4. กำกับ - ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน ฯ
5. ตรวจสอบผลการรับรอง / จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
6. สรุป – รายงานผลการดำเนินงาน

6.

กิจกรรมที่ 6 องค์กรสวยด้วย 5 ส.
1. ประชุมคณะกรรมการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ จำนวน 15 คน
จำนวน 1 ครั้ง
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการ
3. ติดตามและประเมินผล
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1 ธ.ค.62 –
30 ก.ย.63

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63

17,600.- นางมนฐิตา
ทรัพย์มนตรี

4,500.- น.ส.วิภา
ประกอบวิทย์

10,000.- นางมาลี
สร้อยสุวรรณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 ต.ค.62 –
81,860.- นางมาลี
30 ก.ย.63
สร้อยสุวรรณ

ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

7.

กิจกรรมที่ 7 งานประชาสัมพันธ์
1. การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (44,560)
2. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (30,000)
3. การจัดรายการวิทยุ
4. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (7,300)

8.

กิจกรรมที่ 8 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และงานประสานงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในงานรัฐพิธี งานสำคัญ และงาน
ประสานอื่นๆ

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

9.

กิจกรรมที่ 9 จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนและการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
แจ้งกลุ่มโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

-

น.ส.วิภา
ประกอบวิทย์

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

-

น.ส.วิภา
ประกอบวิทย์

10. กิจกรรมที่ 10 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน สพป.สพ.1
จัดทำแผ่นพับรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมพร้อมทั้ง
รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพป.สพ.1

65,000.- น.ส.วิภา
ประกอบวิทย์

336,210.- บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาด
ความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในงาน ไม่ทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
2) ความชัดเจนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ขึ้นอยู่กับนโยบาย และระยะเวลา
การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ระยะเวลาการดำเนินงาน จึงไม่เป็นไปตามระยะเวลาของแผนการปฏิบัติงานตามที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากำหนด
3) การดำเนินงาน ขาดทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเขียนงานเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ
4) การดำเนินงาน ทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ในการจัดทำข้อมูล เอกสาร
การรายงาน มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เมื่อมีงานหลาย ๆ เรื่องเข้ามาพร้อม ๆ กัน
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6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) กำหนดแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแผนตามระยะเวลาที่กำหนด
3) ควรมีการพัฒนาให้ความรู้ เพิ่มประสบการณ์ในงานแต่ละด้านที่ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
4) แต่งตั้งทีมงานผู้เกี่ยวข้องในงานแต่ละด้าน โดยแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ ร่วมเป็นทีมงานในการเขียนรายงาน
5) แต่งตั้งทีมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยี ในการจัดทำข้อมูล เอกสารการรายงาน
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแนวทาง
นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐาน และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ทุกโรงเรียน จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ร้อยละของทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ทุกกลุ่ม จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สามารถดำเนินการตามปฏิทิน หรือตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทัน
กำหนดเวลาทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย
การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ด้านบริหารงาน
บุคคล งานงบประมาณ งานวิชาการ งานประสานงาน งานสวัสดิการ
สวัสดิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

100

188

100
100
100

ดีเยี่ยม

90

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สาธารณชน และหน่วยงานอื่น ๆ มีความพึงพอใจในการให้บริการและการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
90

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ
ในงาน ทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน ส่งผลทำให้การขับเคลื่อน
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามนโยบายและตรงตามเป้าหมาย
8.2 การขับเคลื่อนและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 สามารถดำเนินการตามนโยบายฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตาม
กำหนด
8.3 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
8.4 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน เกิด
ความเลื่อมใส ศรัทธา และสนับสนุนการจัดการศึกษา
8.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง
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โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศ
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 4, 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 4, 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 4, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคำแหง และคณะ
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่ มนโยบายและแผน สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพ รรณบุ รี เขต 1 มี
บทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา การ
จัดทำนโยบายและแผนให้ สอดคล้ องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น การวิเคราะห์ และจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้ งการจั ดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินและรายงานผลการใช้
งบประมาณและผลการปฏิบั ติตามนโยบายและแผน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิ ก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นการรองรับการบริหารจัดการนโยบาย และนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้องค์กร
มีความเป็นเลิศ กลุ่มนโยบายและแผนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและการ
ให้ บ ริการสู่ความเป็ น เลิศ มีป ระสิ ทธิภ าพ เป็ นรูปธรรมชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ
2. การวางแผน กำหนดนโยบายและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
3. การวิเคราะห์ จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ
4. การติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
5. การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากเหตุผ ลดั งกล่ าวข้ างต้ น กลุ่ ม นโยบายและแผน จึ งได้ จั ด ทำโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการ
ทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 135 แห่ง ทันตามกำหนดระยะเวลา
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ สพฐ. กำหนด
(2) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 135 แห่ง มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามรายการที่ สพฐ.
กำหนดครบถ้วนทุกรายการ
(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565
จำนวน 50 คน 3 ครั้ง และจัดทำเล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565
จำนวน 25 เล่ม
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน
40 คน 2 ครั้ง และจัดทำเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 เล่ม
(5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง
(6) ประชุมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 25 คน 1 ครั้ง
(7) โรงเรียนในสังกัด 135 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จำเป็นและขาดแคลน
(8) ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวน 2 ครั้ง
(9) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีการนำนักเรียนไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2563 ได้อย่างน้อย
จำนวน 2 โรงเรียน
(10) การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง ที่ไม่มีนักเรียนหรือโรงเรียนที่พร้อมขอเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(11) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณปี 2563-2565 ในการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 77 โรงเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
(1) เจ้าหน้าที่ข้อมูลของทุกโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านระบบ
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้
(2) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดแก่ผู้รับบริการได้ตามความต้องการ
(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายและบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
(5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ
(6) โรงเรียนในสังกัด มีสื่อครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
(7) ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปี
งบประมาณ 2563 ได้ครบถ้วนทุกประเด็น
(8) โรงเรียนขนาดเล็กนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก ที่มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
(9) สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(10) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1.

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2563
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปี 2563
1.2 จัดทำคู่มือ, ปฏิทินการจัดทำข้อมูลฯ และแนวทางการ
ดำเนินการที่เกีย่ วข้อง เพื่อแจ้ง/ประสานงานกับทุกโรงเรียนในสังกัด
ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
มิ.ย. 63
อธิษฐ์ณัฐ
หนูทอง
มิ.ย. 63

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ที่

2.

3.

4.

5.

6.

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1.3 ติดตาม ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของทุก
โรงเรียนทางระบบเครือข่าย Internet ในแต่ละโปรแกรม
1.4 สรุปรายการประมวลผล และรายงานผลข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปี 2563
1.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2563
ทางระบบเครือข่าย Internet
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน
2.1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565
2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.3 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบต้ ิ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563
3.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564
3.2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปี 2563
3.3 การประชุมพิจารณาจัดสรรงบปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา ประจำปี 2563
3.4 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2564
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
4.1 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม การใช้งบประมาณฯ
4.3 ติดตาม รายงานผล
กิจกรรมที่ 5 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ของ สพป.สพ.1
5.1 ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5.2 จัดทำเอกสารรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1 การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2565
6.2 การบริหารจัดการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
มิ.ย. 63
ก.ค. – ต.ค. 63
ก.ค. – ต.ค. 63
1 ต.ค. 62 –

30 ก.ย. 63

จินตนา
21,500 องค์ปรีชา
18,500
-

ธ.ค. 62

ช่อเพชร
1,500 สุนทรวิภาต

ธ.ค. 62

1,500

ต.ค.62-ก.ย.63

1,000

ธ.ค. 62

1,500

ต.ค.62-ก.ย.63

-

ช่อเพชร
สุนทรวิภาต

ชนิดา
แสวงคำ
ก.พ. - ก.ย.63

8,800

เม.ย. 63
1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

1,000
วาสิฏฐี
5,475 ดวงจินดา
5,250
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ที่
7.

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 7 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ สพฐ.

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 ต.ค. 62 – (งบ สพฐ.) จนท.กลุ่ม
30 ก.ย. 63
นโยบาย
และแผน

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพป.สพ.1

66,025 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 เจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย อาจเกิดปัญหาการถ่ายทอด
ความรู้จากคนเก่าสู่คนใหม่
6.1.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลแต่ละโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องต้องหมั่นติดตาม ศึกษาและทำความเข้าใจการดำเนินการต่าง ๆ ของระบบ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
6.1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กิจกรรม และระยะเวลาที่กำหนด
6.1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
6.1.5 แผนการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6.1.6 ระยะเวลาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6.1.7 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ไม่ตรงประเด็น
และไม่ครบถ้วน
6.1.8 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น เนื่องจากมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนไม่เห็นด้วย
6.1.9 โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีทรัพย์สินและเอกสารสำคัญทางราชการที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนหรือมีการสูญหาย ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 จัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนินการของแต่ละระบบจัดเก็บข้อมูล และจัดทำปฏิทิน
การจัดทำข้อมูลฯ เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ทราบและถือปฏิบัติ
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6.2.2 มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการรายงานของทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไป
ตามกำหนดเวลาทุกรอบระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
6.2.3 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษากับเจ้าหน้าที่ระดับ
โรงเรียน เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องวางแผน เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้พร้อม เพื่อรองรับการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
6.2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานปัญหา อุปสรรคที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้สามารถ
ดำเนินงานต่อไปได้
6.2.6 จัดทำข้อมูลและทำแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด
6.2.7 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563
6.2.8 ประสานโรงเรียนที่ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีการประชุมชี้แจงให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้าใจไปแนวทางเดียวกันในการเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
6.2.9 ประสานโรงเรียนและจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจสอบทรัพย์สิน
และเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิก ให้เข้าใจตามระเบียบของทางราชการ
6.2.10 สพป.สพ.1 มีการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กทุกภาคเรียน โดยมีคำสั่ง
แต่งตั้ง มอบ รอง ผอ.สพป.สพ.1 และศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ให้คำแนะนำ ปรึกษาในการจัดการเรียน
การสอน
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1. ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำข้อมูลทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันตามกำหนดเวลา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
3. โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยเหนือ สามารถแก้ปัญหาด้านการศึกษาได้
4. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จำเป็น
และขาดแคลน

135 โรงเรียน
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ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

5. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของ สพฐ. ได้ถูกต้อง ทันเวลา และครบถ้วน (ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4)
6. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการควบรวมตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
8.3 การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการทาง
การศึกษา ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน เป็ นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเช่าระบบอินเทอร์เน็ต
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 4, 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 4, 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 4, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1 มีห น้าที่ในการดูแลและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซึ่งเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และไม่สามารถหยุดพักการบริการได้ เมื่อเกิดความเสียหายต้องดำเนินการ
ซ่อมหรือซื้อเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด เพราะความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคนและโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง และเช่าระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับและแก้ปัญหาดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 90 %
(2) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Public IP Address จำนวน 1 ระบบ
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3.2 เชิงคุณภาพ
(1) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่
1.

2.

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ชื่อกิจกรรม ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อ ต.ค. 2562 100,000 ชัยศักดิ์
พ่วง
ก.ย. 2563
ตัง้ นิติพิฐจักร
1.1 วิเคราะห์ระบบและแนวทางการซ่อมบำรุงและพัฒนา ธ.ค. 2562
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
1.2 ขออนุมัติโครงการ
ธ.ค. 2562
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ธ.ค. 2562
1.4 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ต.ค. 2562 100,000
ก.ย. 2563
1.5 สรุป และรายงานผล
ก.ย. 2563
ชื่อกิจกรรม เช่าระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Public IP Address
90,000
2.1 วิเคราะห์ระบบและแนวทางในการเช่าระบบอินเทอร์เน็ต ต.ค. 2562
2.2 ขออนุมัติโครงการ
ธ.ค. 2562
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ธ.ค. 2562
2.4 เช่าระบบอินเทอร์เน็ต
ต.ค. 2562 90,000
2.5 ตั้งค่าการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ก.ย. 2563
ต.ค. 2562
2.6 สรุปและรายงานผล
ก.ย. 2563
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.
 งบกลยุทธ์/โครงการ ของ สพฐ.
รวมงบประมาณ
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 การโอนจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า
6.1.2 ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีโอกาสเสียตามอายุการใช้งาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 ใช้งบประมาณของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
6.2.2 ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระบบคอมพิวเตอร์มีความพร้อม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของ สพป.สพ.1 ที่มีต่อการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สพป.สพ.1 มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อปฏิบัติงานและบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 สพป.สพ.1 มีระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Public IP Address ที่มีประสิทธิภาพ
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โครงการ พัฒนางานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สนอง  กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 5, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร และคณะ
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีภารกิจงาน เกี่ยวกับเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี งาน
บริหารงานพัสดุ งานบริหาร งานบริหารสินทรัพย์ ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน
บริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน บริหารจัดการ
ประสานงานและให้บริการ ให้ความรู้ เผยแพร่เกี่ยวกับงานวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจ
และงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ
อำนาจ หน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย สนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่ออุปกรณ์ทาง
การศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้
อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิผล
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มีความประสงค์จะดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์
ให้กับข้าราชการลูกจ้างในสังกัดที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการให้
ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา และดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ได้ตามเป้ าหมายตาม มติ.ครม.และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด ตรวจสอบและติดตามเกี่ยวกับลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน รับ -จ่ายของสถานศึกษาในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้า ระเบียบข้อกฎหมาย ขั้นตอนการรับเงินสิทธิประโยชน์ประเภทต่าง ๆ
ให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำเอกสาร
หลักฐานได้อย่างถูกต้องส่งให้กับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันกำหนดเวลา
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2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องและดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
(PO) และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ทันตามที่ สพฐ.กำหนด
2.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทงบดำเนินงาน
และงบลงทุน อยู่ในระดับ 1-20 ที่เบิกจ่ายได้มาก ซึ่งจัดอันดับโดย สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
2.4 เพื่อติดตามโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน รับ และจำหน่ายได้ถูกต้อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) กิจกรรมที่ 1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ จำนวน 111 ราย
- บุคลากร 38 ค (2)
จำนวน 3 ราย
- ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21 ราย
- รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย
- ข้าราชการครู
จำนวน 73 ราย
- ลูกจ้างประจำ
จำนวน 12 ราย
(2) กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ5 งบลงทุน ทุกโรงเรียน สามารถ
ดำเนินการอหนี้ผูกพัน (PO) ได้ทันตามที่กำหนด
(3) กิจกรรมที่ 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบดำเนินงานและงบลงทุน อยู่อันดับที่ 1-20 ที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากตามที่ สพฐ.จัดอันดับ
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) กิจกรรมที่ 1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทางราชการ และสามารถ
จัดส่งเอกสารให้กับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดเวลา ได้รับเงินบำนาญ
ในเดือนตุลาคม 2563 ทุกราย
(2) กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกโรงเรียนได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
(PO) ได้ทันตามที่ สพฐ.กำหนด
(3) กิจกรรมที่ 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันตามเป้าหมายของ
มติ ครม.และที่ สพฐ.กำหนด
(4) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน
รับ-จำหน่าย ที่ถูกระเบียบเพิ่มขึ้น
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4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่
1.

2.

3.

4.

ระยะเวลา
ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มี.ค.-ก.ย.2563 50,000 เพ็ญภัสสร
กนกวรรณ

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บำเหน็จบำนาญ
1.1 รวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคู่มือ
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้/จัดทำเอกสารการขอรับเงิน
บำเหน็จบำนาญ
1.3 รวบรวมเอกสารจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-ก.ค.2563 45,000
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.1 รวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือ
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ม.ค.-ก.ย.2563
5,000
พ.ศ.2563
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2563
3.2 จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่ 4 การตรวจ ติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ม.ค.-ก.ย.2563
งบประมาณ พ.ศ.2563
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
4.2 จัดทำเอกสารายละเอียดการออกตรวจติดตาม
4.3 ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4.3 สรุปผลการตรวจสอบติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
รวม
100,000

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.
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เพ็ญภัสสร
สรญา
ลำยอง

เพ็ญภัสสร
และคณะ

อุทัยวรรณ
ลำยอง
ปราณี
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 เป้าหมายมาไม่ครบจำนวนที่ตั้งไว้
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 สำรวจและเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินงานทุกเป้าหมาย
6.2.2 การจัดเตรียมคู่มือ เอกสารที่เพียงพอ เมื่อเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาหลัง
การให้ความรู้ สามารถศึกษาให้ความรู้ได้ตลอดเวลา
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ข้าราชการ/ลูกจ้างที่เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2563
2.โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามที่กำหนด
3.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (จัดอันดับ โดย สพฐ.)
4.จำนวนโรงเรียนที่คัดเลือกสามารถลงทะเบียนครุภัณฑ์ รับ-จ่าย ถูกต้องตามระเบียบ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
อันดับ 1-20
10 โรงเรียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 กิจกรรมที่ 1 ข้าราชการในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย เงินสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ และสามารถจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ให้กับกรมบัญชีกลางได้ทันตามกำหนด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับ
เงินบำนาญในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ครบทุกราย
8.2 กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน ได้ทันกำหนดทุกโรงเรียน
8.3 กิจกรรมที่ 3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุก
หมวดรายจ่าย และงบลงทุน ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ที่ สพฐ.กำหนด และมีผลการดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบดำเนินงาน และงบลงทุน อยู่ในระดับ 1-20 (เบิกจ่ายได้มาก โดยการจัดอันดับของสำนักงาน
คลังและสินทรัพย์ สพฐ.)
8.4 กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียน สามารถดำเนินการลงทะเบียน
คุมทรัพย์สิน มีการตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 3, 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 3, 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 3, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นายสินทบ ทองบุญเหลือ
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถานที่ดำเนินการ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีความสำคัญส่งผลกระทบต่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ทั้งในด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับ
ตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน วิทยฐานะ การดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ
2563 ขึ้น ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และสามารถนำนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสำนึก
ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ
ลูกจ้างประจำในสังกัด รวมจำนวน 1,200 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1.

กิจกรรมที่ 1 การจัดงานวันครู ประจำปี 2563

2.

3.

4.

5.

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ธ.ค.62 – ม.ค. 126,600 สินทบ
63

1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู
1.2 ดำเนินการจัดงานวันครู
กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมให้ความรู้ในด้านการเตรียมชีวิตหลัง
ก.ย.63
109,500 ผุสดี
เกษียณและความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.2 ดำเนินการจัดประชุม
2.3 มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ธ.ค.62 – พ.ค.63 80,050 ศักดิ์ชาย
3.1 ประกาศรับสมัคร
3.2 ดำเนินการตรวจคุณสมบัติ
3.3 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก
3.4 ประกาศผลการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 4 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1 ต.ค. 62 – 30
4,800 พจนี
ศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ก.ย. 63
4.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21
4.2 นำเสนอผลการประเมินเข้าทีป่ ระชุม กศจ.
4.3 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
กิจกรรมที่ 5 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1 ต.ค. 62 – 30 งบ สพฐ. พจนี
ศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทย
ก.ย. 63
ฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552
5.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21
5.2 นำเสนอผลการประเมินเข้าทีป่ ระชุม กศจ.
5.3 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ

205

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.

320,950 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไม่
เพียงพอสำหรับการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการการบริหารงานบุคคล โดยเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานวันครู
7.2 ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ในด้านการเตรียมชีวิตหลังเกษียณ
7.3 ร้อยละของผู้ที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราและพนักงานราชการ
7.4 ร้อยละของผู้ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17
7.5 ร้อยละของผู้ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21

ค่าเป้าหมาย
100
100
100
90
90

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถนำนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 3, 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 3, 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 3, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพจนี บริสุทธิ์ และ นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาบุ คคลตั้งอยู่ในแนวคิด ที่ว่า บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่ จะพั ฒ นาด้านความรู้
ทักษะและทัศนคติให้เพิ่มพูนขึ้นได้ โดยบุคคลจำเป็นต้องได้รับการพัฒ นาอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สำหรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความคิดริเริ่ม ซึ่งจะทำ
ให้เกิดและเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น ตามภารกิจที่ต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โดยเลือกใช้
วิธีพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ
ลูกจ้างประจำในสังกัด รวมจำนวน 1,000 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาตามความต้องการตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่
1.

2.

3.

4.

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ธ.ค.62 – ม.ค.63
16,150 สุพรรษา

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การประชุมมอบนโยบายมาตรการและแนวทาง
การดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
สำหรับครูผู้ช่วย
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 มีหนังสือแจ้งครูผู้ช่วยเข้าประชุม
1.3 ประสานวิทยากรบรรยาย
1.4 จัดประชุม
1.5 สรุปและรายงานผลการจัดประชุม
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ธ.ค.62 – ก.ย.63
ปีงบประมาณ 2563
2.1 ขออนุมัติโครงการ
2.2 มีหนังสือเรียกตัวผู้เข้ารับการอบรม
2.3 ดำเนินการจัดฝึกอบรม
2.4 ดูงานโรงเรียนต้นแบบ
2.5 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสำนักงาน
ธ.ค.62 – ก.ย.63
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563
3.1 ขออนุมัติโครงการ
3.2 แจ้งเข้ารับการพัฒนา
3.3 นำผู้เข้ารับการพัฒนาไปศึกษาดูงาน
3.4 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
ธ.ค.62 – ก.ย.63
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลประเภทต่าง ๆ
4.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
4.4 ประกาศผลรางวัลการคัดเลือกต่าง ๆ
4.5 ดำเนินการมอบรางวัล
4.6 สรุปและรายงานผล
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119,000

พจนี

200,000 สุพรรษา

49,950 สุพรรษา
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ที่
5.

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2563
5.1 ขออนุมัติโครงการ
5.2 ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ
5.3 เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.4 สรุปและรายงานผล

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
เม.ย.- ก.ย.63 งบ สพฐ.
พจนี

385,100 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไม่
เพียงพอสำหรับการดำเนินการทุกโครงการที่กำหนดไว้
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ โดย
เลือกใช้วิธีพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7.1 ร้อยละของครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาฯ
7.2 ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย
7.3 ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
7.4 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
7.5 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเขตสุจริต

ค่าเป้าหมาย
100
100
100
100
100

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3, 4
 กลยุทธ์ของ สพป.สพ.1
ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่ง
ทีจ่ ะช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมาย
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการนิเทศการศึกษา โดยการส่งเสริม
การนิเทศทางไกล และการนิเทศทางตรง และมีนโยบายให้มีการปรับปรุงการนิเทศโดยการจัดทำสื่อ
ทางไกล เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพ การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย การดำเนินงานจะต้องใช้กระบวนการกลุ่ม
หรือกระบวนการที่มีส่วนร่วม เพื่อให้การปฏิบัติการนิเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น
จำนวน 135 โรงเรียน จำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 79 โรงเรียน ขนาดกลาง จำนวน 48 โรงเรียน
และขนาดใหญ่ จำนวน 11 โรงเรียน ส่งผลให้การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน มีการดำเนินงาน ในลักษณะที่แตกต่างกันตามสภาพ และบริบทของโรงเรียน
แต่ละขนาด ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสมรรถนะครู
และผู้บริหารสถานศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O –NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดั บประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังมีสถานศึกษาบาง
แห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรได้รับการนิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ และผลจากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 พบว่า
โรงเรียนบางแห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาบางมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้ และต้องปรับปรุง ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความต้องการรับการพัฒนาและนิเทศการศึกษา ใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 1) หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) การประกันคุณภาพการศึกษา 3) การวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5) การพัฒนาเทคนิค
และวิธีการสอนที่หลากหลาย 6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 7) การจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning 8) การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 9) การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
และการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนประชารัฐ การยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม STEM Education โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
10) การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11) การใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12) การดำเนินการตามนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
จากความสำคัญจำเป็นดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินการในหลาย ๆ ด้านที่คาดหวังให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะนำไปสู่ คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET/NT) ให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และผู้เข้ารับ
การอบรมนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปพัฒนางานในองค์กร
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2.5 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2.6 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน
คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษาให้ ครอบคลุ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพ และการ
ประเมิน คุณ ภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประเมินคุณ ภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ
ประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2.7 เพื่อให้ สถานศึกษาในสังกัดดำเนิน การประกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.8 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและนำผลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2.9 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.10 ประชุมบริหารโรงเรียนหลักในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.11 เพื่อพบปะและร่วมประชุมระหว่างกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่ น ผู้บริหาร
โรงเรี ย นและส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจและสร้ า งความเข้ า ใจในนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 80
มีความรู้ ความสามารถในพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
(2) นักเรียนในสังกัดทุกคน ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
(3) ร้ อ ยละ 80 นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห าร โรงเรี ย น ชุ ม ชน มี ก ารรณรงค์ แ ละมี จิ ต สำนึ ก ด้ า น
สิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ
(4) ร้อยละ 80 โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี
(5) ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนได้รับการพัฒนาส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(6) นักเรียนในแต่ละระดับมีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของ CEFR ร้อยละ 70
(7) ครูในสังกัด สพป. สุพรรณบุรี 1 จำนวน 1,736 คน ครูที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน CEFR ร้อยละ 80
(8) ครูปฐมวัย ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับ
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(9) โรงเรีย นและครูป ฐมวัยได้รับการนิเทศการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัยทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 80
(10) ทุกโรงเรียนประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(11) โรงเรีย นในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่ านการประเมินเพื่ อรับ ตรา
สัญลักษณ์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร้อยละ 80
(12) ทุกโรงเรียนได้รับสื่อเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562
ในสังกัดทุกคน
(13) รองผู้ อำนวยการเขตพื้ นที่ ฯ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น ฯและ
ศึกษานิเทศก์จำนวน ๓๐๐ คน ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(14) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกแห่ง ได้รับ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(15) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกแห่ง จัดทำ
รายงานผลประจำปีของสถานศึกษาที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ที่
สมบู รณ์ มีข้อมูล ครบถ้วน ตามมาตรฐานการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ
ประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นประโยชน์ต่อการนำไป
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(16) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 3 ครั้ง
(17) ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ครั้ง
(18) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน โรงเรียนในสังกัด จำนวน
139 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง
(19) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษา (เรียนรวม)
(20) ครู จำนวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP)
(21) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งที่มีนักเรียนเรียนรวม สามารถจัดทำข้อมูลรายงานในระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET)
(22) ขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐอย่างเป็นระบบ จำนวน 39 โรงเรียน
(23) นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 4 ครั้ง
(24) จัดทำรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลกาพัฒนาโรงเรียนประชารัฐสู่ความเป็น
เลิศอย่างยั่งยืน ต่อสาธารณชนทุกภาคส่วน จำนวน 40 เล่ม
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(25) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
จำนวน 330 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(2) นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรีย นตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(3) ผู้ เรียนทุกระดับชั้น มีจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ
พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) โรงเรีย นในสั งกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 จัด
กิจกรรมการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและนำไปใช้
ชีวิตประจำวันในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทย NT และ o-Net สูงขึ้นร้อยละ 3
(6) นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
(7) นักเรียนชั้น ป. 2-4 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง
(8) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
(9) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำนวน 135 คน
9.1 นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET/NT)
จำนวน 135 โรงเรียน
9.2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 2 ครั้ง
9.3 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 2 ครั้ง
9.4 จัดทำรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 30 เล่ม
(10) นักเรียน
10.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ดีขึ้น
10.2 นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(11) ครูผู้สอน
11.2 ครูมีความรู้ เข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
11.3 ครูผู้สอนได้รับหลักสูตร สื่อนวัตกรรมในระดับมาตรฐานสากล และแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
(12) ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ สำหรับเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัยสามารถนำไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนได้
(13) นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและมีผล
พัฒนาการเป็นไปตามวัย
(14) โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยได้
(15) ครูมีสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
(16) เพื่อกำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(17) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการปรับปรุงผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา
(18) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล
(19) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลไปพัฒนางาน
19.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET/NT) ในภาพรวมสูงขึ้นร้อยละ 3
19.2 ครูได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
19.3 โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จาการดำเนินงานตามนโยบายที่
สำคัญ
(20) รองผู้ อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิ ดชอบงานประกันฯ และ
ศึกษานิ เทศก์ มี ค วามรู้ ความเข้าใจ ตระหนั กถึ งคุ ณ ค่ าและเห็ น ประโยชน์ ข องการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจนและถูกต้อง และสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
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(21) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
(22) การจัดทำรายงานผลประจำปีของสถานศึกษาที่เป็นรายงานการประเมินคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR) สั งกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมิน
ใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
(23) จัดทำแผนงานโครงการ แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วางแผน โดยมีกระบวนการในการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
(24) จัดทำวาระการประชุม จัดประชุม และสรุปรายงานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
(25) จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมและสรุปรายงานการประชุม ก.ต.ป.น.
(26) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ และจัดประชุมนำเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์
(27) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และนำไปใช้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล สรุป รายงานผล และนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
(28) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รู้และเข้าใจในแนวทางการคัดกรองผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษา (เรียนรวม) และสามารถคัดกรองผู้เรียนได้
(29) ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) ได้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนเรียนรวม
(30) ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ รู้ เข้าใจ และสามารถจัดทำข้อมูลรายงานในระบบ
การบริห ารจั ดการข้อมูล โรงเรี ยนเรียนรวม (โปรแกรม SET) ได้อย่างถูกต้องและเป็ น
ปัจจุบัน
(31) มีการขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐอย่างเป็นระบบ
(32) โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการดำเนินงานตามนโยบาย
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
(33) มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อสาธารณชนทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2563
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(34) ผู้ อ ำนวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นมั ธ ยมประจำจั ง หวั ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึ กษาพิเศษประจำจังหวัด และส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และนโยบายของ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.

กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้
1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และจัดทำเล่มเอกสาร
นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและส่งเสริมนิสยั
รักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
1.4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
1.5 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
- ประชุมคณะทำงานวางแผนอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบาย
1.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม วัดและประเมินผลการศึกษา
2.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1 ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้น ป.6 และ ม.3

2.
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ชบา
135,000
ดวงทิพย์
40,000(สพฐ) จิราภรณ์

130,000
60,000
5,000(สพฐ)
30,000

ณัชนันทน์
เกสรา
ภัทรัฒณ์
เมทินี
วราภรณ์

160,000
-

ดวงทิพย์
สุคนธ์ทิพ

เมทินี
64,198 ภัทรวัตฐ์
ภัทรัฒณ์
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ที่

3.

4.
5.

6.

7.

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.1.2 ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Pre NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562
2.1.3 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น ป.6 และ ม.3
2.1.4 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562
2.1.5 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1
(RT) ปีการศึกษา 2562
2.1.6 ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET,
NT และ RT
2.1.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน
และผูเ้ กี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาจน
ประสบความสำเร็จด้านผลสัมฤทธิจ์ นที่ยอมรับ
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3.1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
กิจกรรม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.1 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.1. พัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2563
5.2 พัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเพือ่ พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
5.3 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กิจกรรม เลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลฯ
6.1พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
6.2 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สังกัด สพป.สพ.1
กิจกรรม การจัดการศึกษาเรียนรวม
7.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
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100,000
326,556(สทศ)
สพฐ
สพฐ
40,560
15,000

ชัยศักดิ์
วราภรณ์
30,000
ภัทรวัตฐ์
100,000 ณัชนันทน์
เกสรา
อนุชา
ภัทรัฒณ์
50,000

50,000
ชบา
ภัทรัฒณ์
20,000 กุลนิษฐ์
เกสรา

อนุชา
30,000
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ที่
8.

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม ขับเคลื่อนงานนโยบาย สพฐ.
8.1 พัฒนาโรงเรียนประชารัฐสูค่ วามเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

8.2 การประชุมปฏิบตั ิการขับเคลือ่ นการบริหารการศึกษา โดย
กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจ
ราชการส่วนกลาง 1, 2, 3, 4 และเขตตรวจราชการบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.
 งบกลยุทธ์/โครงการ ของ สพฐ.
 เงินนอกงบประมาณ (ระบุหน่วยงาน สทศ.
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1,070,000 สุคนธ์ทิพ
[ (สถาบันการ ชัยศักดิ์
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ และ
บริษัท ซีพีออลล์
จำกัด (มหาชน)]
146,577 วราภรณ์
206,900 สพฐ.

1,161,335 บาท
251,900 บาท
1,396,556 บาท
2,809,791 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 การฝึกเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ตามอัลกอลิทึม อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้และ
ฝึกฝนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้เข้ารับอบรม
6.1.2 มีนโยบายให้ลดผู้บริหารและครูออกนอกห้องเรียน
6.1.3 ขาดจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.4 ครูและผู้บริหารที่ได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติอาจย้ายโรงเรียนทำให้ขาดความต่อเนื่อง
6.1.5 ครูที่จบเอกภาษาอังกฤษมีน้อย จึงยังขาดการถ่ายทอดวิธีการสอนภาษาอังกฤษตามแนว
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
6.1.6 นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนา
6.1.7 ครูไม่นำความรู้ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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6.1.8 การประเมินพัฒนาการนักเรียนไม่มีความตรง
6.1.9 ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
6.1.10 มีนโยบายลดการอบรมและให้ครูออกจากห้องเรียน
6.1.11 ครูและผู้บริหารที่ได้รับการอบรมอาจย้ายโรงเรียน
6.1.12 คณะกรรมการนิเทศ ไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศได้ตามปฏิทินที่กำหนด
6.1.13 โรงเรียนขาดแคลนครูตรงวิชาเอกในการจัดการเรียนการสอน
6.1.14 โรงเรียนไม่ดำเนินการตามแนวทาง มาตรการ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
6.1.15 การติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ อาจไม่เป็นไปตามใน
ช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากอาจมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเดียวกัน
6.1.16 พี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีพื้นฐานความรู้ เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการ และการส่งเสริม เด็ก
พิการทั้ง 9 ประเภท มากเพียงพอ ไม่ได้จบตรงสาขาวิชาเอก
6.1.17 ด้านระยะเวลาดำเนินโครงการ - ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนด
6.1.18 การสื่อสารระหว่างเขตพื้นที่ทำได้ค่อนข้างลำบาก
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1ควรจั ด ทำโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรีย นรู้ วิ ท ยาการคำนวณ“Coding และ
Computing Science”อย่างต่อเนื่อง
6.2.2 จัดอบรมให้กับผู้บริหารและครูในวันหยุด
6.2.3 นิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือครูตามที่ร้องขอ
6.2.4 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ย นรู้ สร้ า งวิ นั ย และจิ ต สำนึ ก ในการจั ด การพลั ง งาน ขยะ น้ ำเสี ย มลพิ ษ ทางอากาศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ จากห้องเรียนสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 จัดทำเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน ขยะ
น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จากห้องเรียนสู่ชุมชน มอบให้โรงเรียนนำไปใช้
6.2.6 ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
6.2.7 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ และให้ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อ
ออนไลน์
6.2.8 ครูเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
6.2.9 นิเทศติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ ๆ
6.2.10 ให้ความรู้ในการประเมินพัฒนาการ พร้อมคู่มือ และแนวทางประเมินที่ชัดเจน
6.2.11 ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
6.2.12 อบรมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือช่วงปิดภาคเรียน
6.2.13 ให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมให้กับครูภายในโรงเรียน
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6.2.14 คณะกรรมการควรวางแผนจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ
6.2.15 จัดอบรมครูผู้สอนที่ไม่ตรงวิชาเอก และให้ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์
6.2.16 นิเทศ ติดตามการใช้คู่มือนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินการการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
6.2.17 ปรับช่วงกำหนดเวลาให้เหมาะสม
6.2.18 จัดอบรมให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงเด็กพิการก่อนไปปฏิบัติงานที่โรงเรียน เพื่อให้เข้าใจการ
จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
6.2.19 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.20 กำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ให้มีระยะเวลาเหมาะสม ชัดเจน
6.2.21 ควรมีหน่วยงานส่วนกลางในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ครูมีความรู้ เข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80

สูงขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้
ร้อยละ 100
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
ร้อยละ 100
ร้อยละของครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการสอนภาษาไทย
ร้อยละ 100
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีวินัยและจิตสำนึกในการ
ร้อยละ 80
จัดการพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสตร์พระราชา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นระบบ
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
สู่การปฏิบัติ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 สำหรับผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนได้รับการเตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET, NT,RT และ PISA
ร้อยละของสถานศึกษามีการประเมินนักเรียนโดยใช้เครื่องมือข้อสอบปลายปีที่มีมาตรฐาน
โรงเรียนมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลประเมินความสามารถและทักษะด้าน
การอ่านของนักเรียน
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลไปพัฒนางาน
ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ได้รับการนิเทศและดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการและ
แนวทางการดำเนินการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูงกว่าระดับชาติ
ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ อย่างเป็นระบบ และมีแผนการนิเทศที่มีคุณภาพ
ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและมีความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน
สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการคัดกรองผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา (เรียนรวม)
อย่างถูกต้อง
การวางแผนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนรวมที่สอดคล้องกับศักยภาพของบุคคล
ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐอย่างเป็นระบบ
ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
โรงเรียนประชารัฐ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สามารถ
นำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 85

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้
8.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
8.3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีแนวทาง วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
8.4 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีแนวทาง วิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
8.5 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนการจัดการพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ
และความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.6 นักเรียนมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี ซึ่งจำเป็นต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้
นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
8.7 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ
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8.8 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการนิเทศ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียน อย่างทั่วถึง
8.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
8.10 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
8.11 ครูที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
8.12 นักเรียนในแต่ละระดับมีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของ CEFR ร้อยละ 70
8.13 ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และครูปฐมวัยสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.14 นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและมีผล
พัฒนาการเป็นไปตามวัย
8.15 โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยได้ และผ่านการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย”
8.16 โรงเรียนมีสื่อเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
8.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
8.18 หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ได้ข้อมูลผลการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตาม
หลักสูตร
8.19 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนและเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในกระบวนการ
ตัดสินใจด้านนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8.20 ข้อมูลสารสนเทศการประเมินจะเป็นเครื่องชี้นำในการตัดสินใจ เพื่อกำหนดแผนงาน
โครงการกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.21 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8.22 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลไปพัฒนางาน
8.23 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง
8.24 ศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการนิเทศเต็มพิกัด รู้ลึก รู้จริง รู้กว้าง
8.25 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความพึงพอใจในการนิเทศ
8.26 โรงเรียนในสังกัดได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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8.27 โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
8.28 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8.29 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีเอกสารหลักฐานในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน
8.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.31 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีแนวทาง
การคัดกรองผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
8.32 ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีแนวทางการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวมให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
8.33 ข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
8.34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ
8.35 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ และครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง
8.36 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ และครูมีความพึงพอใจในการดำเนินการพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐ
8.37 สถานศึกษา(โรงเรียนประชารัฐ) มีผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
8.38 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สามารถ
นำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 1, 3, 4, 5, 6
 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1, 3, 4, 5, 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 1, 3, 4, 5, 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
 ยุทธศาสตร์ ศธจ.สุพรรณบุรี
ที่ 1, 3, 4, 5, 6
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 1, 3, 4, 5, 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม–กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการ
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นำแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ
และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมผู้เรียน
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา
นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนในสังกัดมีภูมิคุ้มกันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่
1.

2.

3.

4.

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ม.ค.-ก.ย.2563
พิชญา
1.1 อบรมและจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
รักผล
- แจ้งการจัดสรร, ดำเนินการ, รายงานผล
192,000
1.2 จัดค่ายทักษะชีวิตและรณรงค์เหล้า/บุหรี่ในสถานศึกษา
90,000
แจ้งการจัดสรร, ดำเนินการ, รายงานผล
20,000
1.3 บริหารจัดการ แจ้งการจัดสรร, ดำเนินการ, รายงานผล
5,000
1.4 นิเทศติดตามการใช้สื่อ EF ออกแบบติดตาม, สรุปผล, รายงานผล
(งบ สพฐ.)
กิจกรรมที่ 2 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ม.ค.-ก.ย.2563
พิชญา
- จัดอบรมนักเรียนแกนนำ 3 ศูนย์
(สพป.) 100,000 รักผล
แจ้งการจัดสรร, ดำเนินการ, รายงานผล
(สพป.) 15,600
- นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนา
ม.ค.-ก.ย.2563
15,000 เด่นดวง
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียน
(สพฐ.)
ขันคำ
3.1 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
3.2 รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์
3.3 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
3.4 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความ ม.ค.-ก.ย.2563
30,000 จันทรรัตน์
ตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
(งบ สพฐ.) เรืองจิรัชยา
ศึกษา โรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้าง
สังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
4.1 พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.นัอย
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
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ที่

5.

6.

7.

8.

9.

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
4.2 พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
4.3 สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่
Marketing 4.0
4.4 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
4.5 สร้างจิตสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
4.6 สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สจุ ริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
5.1 พัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียน
สุจริต
5.2 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA Online)
6.1 การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
6.2 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด เพื่อรองรับการประเมิน ITA
6.3 การประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.4 การประเมิน ITA สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 7 การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ฉบับ
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
7.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัครในนามกลุม่ โรงเรียน
7.2 จัดการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.3 ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวด ระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 8 การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สพ.1
8.1 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำนวน 6 ชนิดกีฬา ส่งในนามกลุม่ ร.ร.
8.2 ดำเนินการจัดการแข่งขัน
8.3 สรุปผลการแข่งขัน
กิจกรรมที่ 9 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา
9.1 แจ้งโรงเรียนดำเนินการอาหารกลางวันตามระเบียบกฎหมาย
9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
9.3 รายงานผลการดำเนินงานให้ สพฐ.ทราบ
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งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.-ก.ย.2563

20,000 จันทรรัตน์
(งบ สพฐ.) เรืองจิรัชยา

ม.ค.-ก.ย.2563

100,000 จันทรรัตน์
(งบ สพฐ.) เรืองจิรัชยา

ม.ค.-ก.ย.2563

10,000 จันทรรัตน์
(งบ สพป.) เรืองจิรัชยา

ม.ค.-ก.ย.2563

260,000 จันทรรัตน์
(งบ สพป.) เรืองจิรัชยา

ม.ค.-ก.ย.2563

27,000 อรุณพร
(งบ สพฐ.) กัลย์จารึก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ที่

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ม.ค.-ก.ย.2563

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

10. กิจกรรมที่ 10 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
10.1 การเตรียมการจัดการแข่งขัน
1) ประสานผู้เกีย่ วข้องในการดำเนินการจัดแข่งขัน
2) กำหนดสถานที่แข่งขัน และจัดตั้งศูนย์การแข่งขัน
3) จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ
4) แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการตัดสิน
5) ประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ
10.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) พิธีเปิดการแข่งขัน
2) การจัดการแข่งขัน
10.3 การตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลสูร่ ะดับชาติและสรุปผล
1) จัดส่งรายชื่อนักเรียน/โรงเรียนตัวแทนระดับเขตฯ ส่ง
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จ.สมุทรปราการ
2) สรุปผลการจัดงาน
11. กิจกรรมที่ 11 พัฒนาสร้างเสริมลดภาวะทุพโภชนาการในสถานศึกษา กย. 2563
11.1 ส่งเสริมโรงเรียนให้จัดอาหารกลางวันเหมาะสมตามวัย
11.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่นักเรียนที่
มีภาวะอ้วน เริม่ อ้วน
12. กิจกรรมที่ 12 แนะแนวในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2
12.1 ส่งเสริมโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องแนะแนวศึกษาต่อ
12.2 ให้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้ความรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ มีงานทำสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
13 กิจกรรมที่ 13 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน
พ.ย.62-ก.ย.63
สพป.สพ.1
13.1 การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล
13.2 การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
13.3 สรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
14. กิจกรรมที่ 14 โครงการการคัดกรองนักเรียนยากจน สังกัด
สพป.สพ.1
14.1 แจ้งสถานศึกษาร่วมประชุม ระบบ ผ่านระบบ
Teleconference เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานฯ
14.2 ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานคัดกรอง
นักเรียนฯ ของสถานศึกษาในสังกัด
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ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กมลทิพย์
15,500 พุทธจำ
(งบ สพป.)

187,914
(งบ สพป.)

-

อรุณพร
กัลย์จารึก

-

อรุณพร
กัลย์จารึก

140,000 เด่นดวง
(งบ สพฐ.)

-

กมลทิพย์
พุทธจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

15. กิจกรรมที่ 15 โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
15.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ
15.2 ประกาศแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2563, ประกาศส่งเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 และประกาศ
จัดสรรโอกาสฯ ปีการศึกษา 2564
15.3 เกณฑ์เด็กเข้าเรียน ติดตามเด็กเข้าเรียน และ รายงานผล
การรับนักเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย. 2562ก.ค.2563

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.
 งบกลยุทธ์/โครงการ ของ สพฐ.
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
10,000 กมลทิพย์
(งบ สพฐ.) พุทธจำ

589,014 บาท
649,000 บาท
1,238,014 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 มีกลุ่มเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการกับกลุ่มเสี่ยง
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
- นักเรียนมีเวทีแสดงออกความสามารถที่เป็นเลิศ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
8.2 นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
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ค่าเป้าหมาย
นักเรียนในโรงเรียน
จำนวน 135 โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

โครงการ การตรวจสอบการควบคุมทางการเงิน บัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สนอง  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 6
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์, นายพัฒนา องค์ปรีชา
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานที่ดำเนินการ
สพป.สพ.1 และ สถานศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563.
1. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
ภารกิจในการให้บริการ การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting
Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อช่วยให้หน่วยรับตรวจ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุ้มค่า โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหาร
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ที่จะทำให้ระบบงานตามระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และความสำเร็จต่อองค์กร และเพื่อให้การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และ
ทันเวลาผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กำหนด
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
จำนวน 54 โรงเรียน แยกรายการ ดังนี้
1.1 ติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (ปี62) จำนวน 4 โรงเรียน
1.2 ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 50 โรงเรียน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2. สถานศึกษาร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน
3.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์ คุ้มค่า โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบฯ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่
1.
2.

3.

4.

5.

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค.62 , ม.ค.63
พัฒนา
เม.ย.63 , ก.ค.63
ธ.ค.62
1,480 พัฒนา
นิลจิราวัลย์

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงาน
สพฐ. จำนวน 4 ไตรมาส
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ
1.2 ดำเนินการติดตามฯ (ปี62)
1.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ เสนอ ผอ.สพป.สพ.1
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และเงินอุดหนุน ธ.ค.62 -ก.พ. 63
โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 50 โรงเรียน
ก.ค.-ส.ค.63
2.1 ประเมินความเสี่ยงจากรายงานการเงินฯ
2.2 ตรวจสอบฐานข้อมูล สถิติการเข้าตรวจ รร. ความถี่ ห่าง
2.3 ผลการตรวจสอบในปีที่ผา่ นมา
2.4 จัดทำแนวตรวจ/กระดาษทำการ
2.5 กำหนดปฏิทินการตรวจสอบ/แจ้งหน่วยรับตรวจ
2.6 ออกภาคสนาม
2.7 สรุปรายงาน ผอ.สพป.สพ.1
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบ สพป.สพ.1
เม.ย.-มิ.ย.63
3.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ
3.2 ดำเนินการตรวจฯ
3.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผอ.สพป.สพ.1/หน่วยรับ
ตรวจ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
กิจกรรมที่ 5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานฯ/จัดทำแผนการ
ก.ย.63
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
4.1 รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2563
รายงาน สพฐ. ภายใน 30 กันยายน 2563
4.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
เสนอ ผอ.สพป.สพ.1 ภายใน 30 กันยายน 2563
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28,520 พัฒนา
นิลจิราวัลย์

-

พัฒนา
นิลจิราวัลย์

-

พัฒนา
นิลจิราวัลย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.

30,000 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
โครงการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก สพป.สพ 1 ต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบฯ
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และสถานศึกษา จำนวน
54 โรงเรียน

ร้อยละ 80

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตและสถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ คุ้มค่า
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบฯ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการ เสริมสร้างวินัยให้ความรู้ทางกฎหมายและป้องกันการทุจริต
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 6
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นายปริญญา บุญมาดี
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพและคุณธรรม ก็คือการให้ความรู้ระเบียบ
ปฏิ บั ติ ต่างๆในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ร าชการ ซึ่ งเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 95 จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาใน
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการบรรลุผล
ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ รวมทั้ง
กฎหมายทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันจึงได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายทั่ ว ไป ” ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ชี้ แ จง อธิ บ ายวิธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ต่ างๆในการปฏิ บั ติ งาน
สอบถามปัญหาหรือความคับข้องใจทั้งเรื่องวินัย กฎระเบียบ กฎหมายและปัญหาต่างๆ ของข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึก ษา รวมทั้ งบุ ค ลากรซึ่ งปฏิ บั ติ งานในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกคน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจำวันได้
2.2 เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและหาทางแก้ปัญหา ลดปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพราะไม่ทราบ
ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำรงชีวิตประจำวันได้
4. วิธีการดำเนินงาน
(รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหลักจะแสดงไว้ในโครงการย่อยที่จะขออนุมัติดำเนินการในอนาคต)
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1.

กิจกรรมที่ 1 “นิติกรสัญจร”
- ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม
- ประสานกลุ่มโรงเรียน
- ดำเนินกิจกรรม
- สรุปรายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกการ
เป็นพลเมืองดี
- ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม
- จัดทำสื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
- รวบรวมข่าวสื่อสาระ
- ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำนักงาน
- รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
- ขออนุมัติกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์กลุม่ เป้าหมายเข้าร่วม
- ดำเนินกิจกรรม
- รายงานผล

2.

3.

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ตลอดปี
10,000 นายปริญญา บุญมาดี
งบประมาณ 2563
นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม

ตลอดปี
งบประมาณ 2563

10,000 นายปริญญา บุญมาดี
นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม

ตลอดปี
งบประมาณ 2563

10,000 นายปริญญา บุญมาดี
นางนิษฐ์ณิชชา อภิวฒ
ั ิธรรม
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5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพท.

30,0000 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 เวลาในการจัดกิจกรรมเนื่องจากครูต้องรับผิดชอบเด็กโดยการสอนเด็กนักเรียน
6.1.2 การสื่อให้เข้าใจหลักกฎหมายเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 ใช้วันเสาร์ – อาทิตย์ ในการจัดกิจกรรม
6.2.2 พยายามใช้สื่อต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ในแต่ละโรงเรียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวงการศึกษา และ กฎหมาย
ทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆได้ ส่งผลให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จึงส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โครงการ การบริหารงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 6
 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
 ยุทธศาสตร์ ศธจ.สุพรรณบุรี
ที่ 6
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นางจินตนา องค์ปรีชา
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและ
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี
เป็ น คนเก่ง และอยู่ในสั งคมแห่ งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุ ข ตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็ นหน่วยงานทางการศึกษา
สั งกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริห าร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีหน้าที่หลักใน
การประสาน ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และผู้รับบริการพึงพอใจ โดยยึดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สามารถบริหารจัดการตาม
ภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย
3.2 เชิงคุณภาพ
- สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1. งานประจำ (ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการสำนักงาน) มีดังนี้
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
1.4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.6 ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ
1.7 ค่าประกันภัยรถยนต์
1.8 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
1.9 ค่าสาธารณูปโภค
1.10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน
2. งานบริหารจัดการตามภารกิจ
รวม

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 ตุลาคม 256230 กันยายน 2563 100,000 เพ็ญภัสสร
200,000 ลำยอง
100,000 ลำยอง
320,000 มาลี
230,000 วิภา
100,000 วิภา
5,000 วิภา
100,000 มาลี
1,380,000 มาลี
1,228,000 มนฐิตา
118,366 จินตนา
3,881,366

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

3,881,366 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 อาจทำให้การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับความเสียหายในด้านการบริหารจัดการ
6.1.2 อาจทำให้ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้เครื่องมือในการดำเนินการ
6.1.3 อาจทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ไม่คล่องตัว ล่าช้า
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับดีมากขึ้นไป

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีงบประมาณเพียงพอในการ
บริหารจัดการตามภารกิจ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 6
 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 6
 นโยบาย สพฐ.
ที่ 6
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
 ยุทธศาสตร์ ศธจ.สุพรรณบุรี
ที่ 6
 กลยุทธ์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 6
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ประเภทของโครงการ  พัฒนางาน  ดำเนินการปกติ
ผู้รับผิดชอบ
นางจินตนา องค์ปรีชา
กลุม่ ที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติการในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานใดที่มี
แผนปฏิบั ติการที่มีป ระสิทธิภ าพนั่ นย่อมหมายถึง หน่วยงานนั้นมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องค้ ำประกันว่า
เป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่ก ำหนดไว้และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนและถ้าแผนปฏิบัติการดำเนินการได้สำเร็จ ก็
จะส่ งผลต่อความสำเร็จ ของหน่ ว ยงานด้วย ดังบุคลากรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำ
โครงการ/กิจกรรมที่สนองตอบนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาของหน่วยงาน ให้เป็นแผนปฏิบัติการ
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุ รี เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญ ของบุคลากรที่จะต้องเป็นผู้จัดทำ
โครงการและกิจกรรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายและใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ การบริห ารและการจัดการขององค์กรมีประสิ ทธิภ าพ บรรลุ เป้าหมายการ
พัฒนา จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในส่วนที่ไม่ได้ของบประมาณไว้ กรณีที่เป็น
โครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นและ/หรือเร่งด่วน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความ
คล่องตัวและสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพฐ. และ สพป.สพ.1 หรือได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ หรือเป็นนโยบายเร่งด่วน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กรณีที่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่จำเป็น
และ/หรือเร่งด่วน ที่สนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.สพ.1 จำนวน 15 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ของบประมาณไว้
4. วิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1.

สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ดังนี้
1.1 สนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมทีต่ ้องดำเนินการ เพื่อ
เติมเต็มในส่วนที่ขาด
1.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา/
การบริหารจัดการศึกษา
1.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วน
รวม

ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 1,000,000 จินตนา
– 30 ก.ย. 2563

5. งบประมาณ
 งบพัฒนาและบริหารจัดการของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

1,000,000

1,000,000 บาท

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.1.1 นโยบายเร่งด่วนอาจจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า/น้อยกว่า ที่กำหนด
6.1.2 ความยากง่ายของกิจกรรม อาจทำให้ค่าความสำเร็จที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6.1.3 งบประมาณที่จัดให้โรงเรียน เมื่อโรงเรียนนำไปดำเนินการอาจจะไม่ตรงเป้าหมาย
6.1.4 โรงเรียนไม่รายงานผลตามความเป็นจริง หรือขอสนับสนุนงบประมาณไม่ตรงตามความจำเป็น
จริง
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 สำรวจ/สอบถาม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
6.2.2 ติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
6.2.3 ติดตามการใช้งบประมาณเพื่อให้โรงเรียนใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับดีมากขึ้นไป

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้บริการแก่สถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายของชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ให้ บ ริ การการศึ ก ษาที่ เชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกับ นโยบายรัฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนให้เกิด
ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความสำเร็จเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งการปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังกัดที่จะมุ่งมั่นผลักดันการ
ดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และในการ
ดำเนินงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ระดมสรรพกำลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกสารและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรม โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
3 ชี้ แ จง สร้ า งความรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่าง
ถูกต้องชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สนับ สนุ น ทรัพ ยากรอย่างเพี ยงพอ
สำหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเขตพื้นที่การศึกษา
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรทรัพยากรจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นการปฏิรูป
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รั บผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพ
หลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
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7. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่กำหนด
8. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กำหนดดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้
8.1 การติ ดตามและประเมิ นผลตั วชี้วัดตามยุทธศาสตร์และจุดเน้ น ในแผนปฏิ บั ติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
8.2 การติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.3 การติดตามและประเมินผลตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.4 การติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.5 การติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA
Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. สร้ างกลไกการขับ เคลื่ อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บัติ งาน
ประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา

แนวปฏิบัติ

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

1. สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. สพฐ. แจ้งร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ศึกษานโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 แจ้งบุคลากรใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดทำโครงการและ
เสนอของบประมาณ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 1. จัดทำเอกสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ระยะเวลา

แนวปฏิบัติ

ธันวาคม 2562

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่เสนอของบประมาณ
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับผิดชอบทราบ
ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 1. แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ
2. ปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ
3. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มกราคม 2563
แจ้งรายละเอียดแผนปฏิบตั ิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้เจ้าหน้าที่ใน สพป.สพ.1 และโรงเรียนในสังกัดทราบ
5 มกราคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2562)
ภายใน 30 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
5 เมษายน 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562
– มีนาคม 2563)
ภายใน 30 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
5 กรกฎาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2562
– มิถุนายน 2563)
ภายใน 30 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2563)
5 ตุลาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562
– กันยายน 25623 สิ้นสุดโครงการ
15 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ทั้ ง นี้ การบริ ห ารงบประมาณ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า คุ้ ม ทุ น ประหยั ด และเกิ ด
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย นสู ง สุ ด สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และบู ร ณาการการดำเนิ น งานให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน
สำนัก งานเขตพื ้น ที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 โดยการดำเนิ นงานต้ องถู กต้ องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง
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คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
1. นายไพศาล ปันแดน
2. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผู้จัดทำ
1. นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคำแหง
2. นางจินตนา องค์ปรีชา
3. นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
4. นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
5. นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
6. นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์
7. นางสาวชนิดา แสวงคำ
8. บุคลากรในสำนักงานทุกท่าน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวบรวม/เรียบเรียง
นางจินตนา องค์ปรีชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ออกแบบปก
นางสาวธษฤวรรณ คำประดับเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
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