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ค ำน ำ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำงำน   
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ตในรอบปีที่ผ่ำนมำตำมบทบำทหน้ำที่                    
ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดภูเก็ต  

 ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นรำยงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมตำมแผน                  
ปฎิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีคณุภำพ มำตรฐำน ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน             
ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และหวังว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์มนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงงำนทำงกำรศึกษำ 
รวมถึงผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 

 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 
 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐให้ส่วนราชการ
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และจดัให้มีการติดตามประเมินผลการรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบกับโดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศใน
ส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการก าหนด
มาตรการและกลไกเพิ่มเติม เพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพื่อประโยชน์ 
ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติ                 
ได้บัญญัติไว้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
จึงมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา     
ในภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งส านักงานศึกษาการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
 

 
สถำนที่ตั้ง 
 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 4/4 ถนนแม่หลวน  ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ : 0 7621 1428 – 9 
โทรสาร 0 7621 1428 – 9  ต่อ 11 เว็บไซต์ : www.phuketpeo.moe.go.th  
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โครงสร้ำงและกำรบริหำร 
 

 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่  12 มิถุนายน 2560 ข้อ 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด               
เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงานภายใน 8 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
5. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
6. กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน 
7. กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

บุคลำกร 
บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมจี ำนวนทั้งสิ้น 27 คน  

(ข้อมลู ณ เดือนกันยำยน 2562) 
   

ประเภท จ ำนวน 
(คน) 

ผูบ้รหิำรส ำนกังำนศกึษำธกิำรจังหวัดภูเกต็  
ศึกษาธิการจังหวัด 1 
รองศึกษาธิการจังหวัด 0 
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ  
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (1) 4 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 16 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 5 
เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ 1 
ต ำแหน่งว่ำงตำมกรอบอตัรำก ำลังทั้งสิ้น  42 
 



3 | รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
 

จ ำนวนสถำนศึกษำในจังหวัดภูเก็ตแยกรำยสังกัด 
สังกัด จ ำนวน 

(แห่ง) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                               59 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต      49 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 7 
  ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ                                      3 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน 189 
  โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนสายสามัญ 23 
  โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนานาชาติ 11 
  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต   3 
  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 100 
   โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรแีละกีฬา 15 

  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา     36 
  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา 1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ 6 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 2 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  (กศน.) 3 

รวม 283 
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จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน 

และสังกัดปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. อปท. กศน. สอศ. สกอ. เอกชน 

ก่อนประถม 3,461 5,206 - - 176 5,149 13,992 
ประถม 13,436 11,369 317 - 119 8,394 33,635 

มัธยมต้น 9,079 3,236 2,989 - 14 2,578 17,896 
มัธยมปลาย 2,010 550 4,099 - - 1,091 7,750 

Grade 1- 12 - - - - - 93 93 
Year 1- 13 - - - - - 1,052 1,052 

ปวช. - - - 5,391 - - 5,391 
ปวส. - - - 1,731 - - 1,731 

ปริญญา - - - 205 13,210 - 13,415 
รวม 27,986 20,361 7,405 7,327 13,519 18,357 94,955 

 
หมำยเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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สัดส่วนจ ำนวนครู / อำจำรย์ ต่อจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

สังกัด ครู/อำจำรย ์
ครู/อำจำรย์:นักเรียน/

นักศึกษำ 
สพป.ภูเกต็ 1,087 1 : 18 
สพม.14 649 1 : 18 
การศึกษาพิเศษ 108 1 : 12 
เอกชน (สามัญ - ในระบบ)  784 1 : 21 
เอกชน (นานาชาติ - ในระบบ)
  

214 1 : 5 

อาชีวศึกษา (จังหวัดภูเก็ต) 326 1 : 21 
อปท. 905 1 : 23 
กศน.จังหวัดภูเกต็  38 1 : 83 
ม.ราชภัฏภูเก็ต   386 1 : 24 
มอ.ภูเก็ต  389 1 : 8 
สาธิตราชภัฎภูเก็ต 35  1 : 14 
รวม 4,921 - 
 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ วันท่ี 10 ม.ิย. ปีการศึกษา 2561  (รวมครูอตัราจ้าง) 
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ข้อมูลจ ำนวนครู/อำจำรย์ นักเรียน/นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 จังหวัดภูเก็ต 
สังกัด ครู/ 

อำจำรย ์
นร.ก่อน 
ประถม 

นร. 
ประถม 

นร. 
ม.ต้น 

นร. 
ม.ปลำย 

นศ. 
ปวช. 

นศ. 
ปวส. 

นศ. 
ป.ตรี 

นศ. 
ป.โท 

นศ. 
ป.เอก 

รวม
นักเรียน 

สพป.ภูเก็ต 1,087 3,514 13,246 2,183 133 - - - - - 19,076 
สพม.14 649 - - 6,364 5,268 - - - - - 11,632 
ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 42 5 128 78 47 - - - - - 258 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 48 9 392 335 173 - - - - - 909 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดภูเก็ต 

18 162 - - - - - - - - 162 

เอกชน(สามัญ - ในระบบ) 784 4,741 8,089 2,392 980 - - - - - 16,202 
เอกชน(นานาชาติ - ในระบบ) 214 - - - - - - - - - 1,145 
อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต) 326 - - - - 5,168 1,543 173 - - 6,884 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 905 5,368 11,646 3,323 573 - - - - - 20,910 
กศน.จังหวัดภูเก็ต 38 - 124 1,334 1,686 - - - - - 3,144 
ม.ราชภัฏภูเก็ต 386 - - - - - - 9,354 31 9 9,394 
มอ.ภูเก็ต 389 - - - - - - 3,014 144 10 3,168 
สาธิตราชภฎัภูเก็ต 35 219 214 55 9      497 

รวม 4,921 14,018 
 

33,839 16,064 8,869 5,168 1,543 12,541 175 19 93,381 
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ข้อมูลกำรจัดกำรศกึษำโดยครอบครัว ปีกำรศึกษำ 2561 
ณ 10 มิถุนำยน 2561 

 

ที ่ หน่วยรับลงทะเบียน จ ำนวนครอบครัว จ ำนวนนักเรียน 
1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 27 ครอบครัว 36 ราย 
2  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 7 ครอบครัว 7 ราย 

 
 

ข้อมูลกำรศกึษำต่อ (ข้อมลูสิ้นปกีำรศึกษำ 2560)  จบ ป.6 ศึกษำต่อ 
 

ล ำดับ
ที ่

สังกัด นักเรียนจบ
ทั้งหมด 

ศึกษำต่อ 
ม.ต้น 

ศึกษำต่อ
อื่น ๆ 

ไม่ศึกษำ
ต่อ 

1 สพป.ภูเกต็ 1,983 1,856 127 - 
2 ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ     94     73  21 - 
3 กศน.จังหวัดภูเกต็     12     12 - - 

 
ข้อมูลกำรศกึษำต่อ (ข้อมลูสิ้นปกีำรศึกษำ 2560)  จบ ม.3 ศึกษำต่อ 

 

ล ำดับ
ที ่

สังกัด นักเรียน 
จบ

ทั้งหมด 

ศึกษำ
ต่อ  
ม.

ปลำย 

ศึกษำ
ต่อ 
สำย

อำชีพ 

ศึกษำ
ต่อ 

อื่น ๆ 

ไม่ศึกษำ
ต่อ 

1 สพป.ภูเกต็    557   136 380 15 26 
2 สพม.14 1,848 1,425 182 241 - 
3 ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 
    93     68   15   6 4 

4 เอกชน(สามัญ - ในระบบ)    791    486 271 19 15 
5 กศน.จังหวัดภูเกต็    153    153 - - - 

รวม  3,442 2,268 848 281 45 
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ข้อมูลกำรศกึษำต่อ (ข้อมลูสิ้นปกีำรศึกษำ 2560)   จบ ม.6 ศึกษำต่อ 
ล ำดับ

ที ่
สังกัด นักเรียน 

จบทั้งหมด 
ศึกษำต่อ
ระดับอุด
มศึกษำ 

ศึกษำ
ต่อ 
สำย

อำชีพ 

ศึกษำ
ต่อ 

อื่น ๆ 

ไม่
ศึกษำ
ต่อ 

1 สพป.ภูเกต็     18     18 - - - 
2 สพม.14 1,517 1,375 5 137 - 
3 ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 
     36       6 -   4 26 

4 กศน.จังหวัดภูเกต็       11       11 - - - 
รวม     1,582 1,410 5 141 26 

 
 
 

เปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนจบ ม.3 ศึกษำต่อสำยสำมัญกับสำยอำชีพ 
(ข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ 2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 

72.8% 
27.2% 
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เปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนจบ ม.6 ศึกษำต่ออุดมศึกษำ  

กับสำยอำชีพ (ข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.6% 

0.4% 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำชั้น ป.6 ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่ำ (O-NET V-NET) 
 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 จ ำแนกตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย O-Net 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ อังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 

ประเทศ 
46.58 55.90 

ไม่มีการ
สอบ 

ไม่มีการ
สอบ 

36.34 39.24 37.12 37.50 39.12 39.93 

ภูเก็ต 
48.91 58.26 

ไม่มีการ
สอบ 

ไม่มีการ
สอบ 

42.30 44.49 39.87 40.22 40.37 41.80 

+สูง/-ต่ า 
+2.33 +2.36 

ไม่มีการ
สอบ 

ไม่มีการ
สอบ 

+5.96 +5.25               +2.75 +2.72 +1.25 +1.87 
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คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 จ ำแนกตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ อังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 

ประเทศ 
48.29 54.42 

ไม่ม ี
การสอบ 

ไม่ม ี
การสอบ 

30.45 29.45 26.30 30.04 32.28 36.10 

ภูเก็ต 
51.96 58.99 

ไม่ม ี
การสอบ 

ไม่ม ี
การสอบ 

34.84 33.22 30.22 33.63 34.16 38.14 

+สูง/-ต่ า +3.67 +4.57 ไม่ม ี
การสอบ 

ไม่ม ี
การสอบ 

+4.39 +3.77 +3.92 +3.59 +1.88 +2.04 
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คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 จ ำแนกตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย O-Net 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ อังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์
ปี60 ปี61 ปี60 ป6ี1 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 

ประเทศ 49.25 47.31 34.70 35.16 28.31 31.41 24.53 30.72 29.37 30.51 
ภูเก็ต 54.50 52.65 37.15 36.72 36.05 40.02 28.50 35.32 31.25 32.00 

+สูง/-ต่ า +5.25 +5.34 +2.45 +1.56 +7.74 +8.61 +3.97 +4.60 +1.88 +1.49 
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คะแนนค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติทำงด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-NET = Vocational National Education Test) 

เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
 

คะแนนเฉลี่ย 
ปี60 ปี61 

ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
ปวช. 41.60 43.44 +1.84 41.63 44.49 +2.86 
ปวส. 37.11 38.20 +1.09 40.04 41.25 +1.21 
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ผลกำรทดสอบระดับชำติด้ำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน(N-NET) 
เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 

 

ประดับประถมศึกษำ (N1) 

รหัสสำระกำรเรียนรู ้
ปีกำรศึกษำ 2560(2ครั้ง) ปีกำรศึกษำ 2561(2ครั้ง) 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่ำเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ค่ำเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 

401 สำระทักษะกำรเรียนรู ้ 40.72 46.14 +5.42 40.22 49.59 +9.37 

402 สำระควำมรู้พื้นฐำน 34.76 38.45 +3.69 36.38 40.80 +4.43 

403 สำระกำรประกอบอำชีพ 41.57 46.48 +4.91 40.91 53.96 +13.06 

404 สำระทักษะกำรด ำเนินชีวิต 49.61 56.21 +6.60 49.06 59.03 +9.98 

405 สำระกำรพัฒนำสังคม 44.40 48.68 +4.28 41.80 54.59 +12.79 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (N3) 

รหัสสำระ 
กำรเรียนรู ้

ปีกำรศึกษำ 2560(2ครั้ง) ปีกำรศึกษำ 2561(2ครั้ง) 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ค่ำเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ค่ำเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 

421 สำระทักษะกำรเรียนรู ้ 34.50 40.64 6.14 40.64 47.98 +7.34 

422 สำระควำมรู้พื้นฐำน 27.48 31.46 3.98 28.61 32.71 +4.11 

423 สำระกำรประกอบอำชีพ 37.55 46.09 8.54 42.19 49.94 +7.76 

424 สำระทักษะกำรด ำเนินชีวิต 39.61 46.62 7.01 42.72 50.71 +7.99 

425 สำระกำรพัฒนำสังคม 25.96 28.04 2.08 33.98 38.92 +4.95 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  

“เป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการบริหารการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษา ให้มีคณุภาพตามนโยบายและบริบทของพื้นที่โดยความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission)  
 

1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ตทุกด้าน 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษา                     
ให้มีคุณภาพตามกรอบ จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่               
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดการศึกษา
จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นเอกภาพ 
 4. บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลัก             
ธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้ำประสงค ์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ 

หลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
2. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต สามารถน านโยบาย 

แนวทางการด าเนินงาน จุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติ                    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ทุกประเภท 
ทุกระดับสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4. เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม และเกิดการบูรณาการ                  
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
 5. เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการด้านต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงก าหนด 
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 แยกตามประเด็น จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การน าจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา              
ในจังหวัดภูเก็ตเกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้กรอบจุดเน้น 
นโยบาย แนวทาง หลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ                 
และบริบทของพื้นที่จังหวัด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของภาคประชาสังคม                
ในการมีส่วนร่วมสนับสนุน และจัดการศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ยุ ท ธ ศ ำส ต ร์ ที่  5  ก ารบ ริ ห าร งาน  โด ย ใช้ ก ล ไก ขอ ง ก ศ จ .,อ ก ศ จ .                           
และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต 
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กลยุทธ์   
 

1. พัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจดัการศึกษา   
 2.ประสานและสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย                
สู่การปฏิบัติ 
 3. สรา้งโอกาสทางการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ  
 4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 5. พัฒนากลไกการบรหิารจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน     
                         ศึกษาธิการจังหวัด 
               1. พัฒนาระบบการบริหารงานทุกกลุ่มงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน/
สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาของชาติในระดับจังหวัด มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
               2. พัฒนาศักยภาพการปฏิ บั ติ งานบุ คลากรทุ กระดับให้ มี ความรู้                 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น / การจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด / การท างานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ในจังหวัด / ความเป็นผู้มีธรรมาภิบาล
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
                3. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐทั้ งในส่วนภูมิภาค                  
และส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

    4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีมาตรฐาน เช่ือมโยงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ                
ได้อย่างครบถ้วน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การน าจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติ 

        ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          1. สร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา / สถานศึกษา 
/ คณะกรรมการ / อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องจุดเน้น / นโยบาย / แนวทางการด าเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
         2. ประสาน / ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดจัดท า
แผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบาย จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

        3. มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินงานอย่างท่ัวถึง 

3.1 ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม เป็นรายอ าเภออย่างท่ัวถึง 
3.2 แสวงหาภูมิปญัหาในชุมชนรว่มเป็นอาสานเิทศ เช่น ผู้ที่เกษียณ 

อายุราชการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
        ภายใต้กรอบจุดเน้นนโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการ 
        ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่จังหวัด 

      1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดผล ประเมินผล ตามจุดเน้นส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 ด้าน เช่น ยกระดับ
มาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อต่าง ๆ ตามจุดเน้น และนโยบายส าคัญ 
          2. การผลิตก าลังคนโดยสารพลังประชารัฐ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                
เช่น ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับThailand 4.0 ,ภาษาจีน,การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

  3. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน  
เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย 

4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการออกแบบ 
หลักสูตรท้องถิ่น 
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5.ประสานหน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น ทุกนโยบาย 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนรู้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  1. แสวงหาเครือข่าย ความร่วมมือในการท างานอย่างบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน 
  2.ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารงาน โดยใช้กลไกของ กศจ.,อกศจ. และคณะอนุกรรมการ             
                    ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต 
         1. ด าเนินงานด้านธุรการของ กศจ., อกศจ.  และคณะอนุกรรมการ / 
คณะท างานด้านต่างๆ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
         2. จัดท าระบบข้อมูลเพื่อการด าเนินงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
         3. เตรียมความพร้อม อ านวยความสะดวกเพื่อให้คณะกรรมการ / 
อนุกรรมการด้านต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจ
งานต่าง ๆ โดยมีผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยใช้เครื่องมือที่ ใช้ เก็บข้อมูลเป็นแบบรายงานผลการด าเนินงาน               
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีทั้ งสิ้น 20 โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์                       
5 ยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการ 2,836,651 บาท ดังนี ้
 
งบประมำณกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
 

ที ่ โครงกำร  
งบประมำณ 

(บำท) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศกึษำ 
                   ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

1 
โครงการประชุมปฏบิัติการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 

204,720 

2 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อรองรับการบริหารการจดัการ การศึกษาในพื้นที่
ศึกษาธิการภาค 6 

37,200 

3 
โครงการการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My – 
office) 

48,500 

4 
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อม
เกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ ์

29,000 
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ที ่ โครงกำร  
งบประมำณ 

(บำท) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศกึษำ 
                   ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 

1 
โครงการขับเคลื่อนการรับนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 

11,600 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศธจ.ภูเก็ต สู่การบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

130,150 

3 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
(จังหวัด) 

300,000 

4 
โครงการติดตามและประชุม สัมมนา การใช้เงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชน ปี 2562 (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 
2562) 

35,300 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรน ำจุดเน้น นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 
                   ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 
โครงการการจัดท าตัวช้ีวัดการปฏบิัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

34,000 

2 
โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการและ
ติดตามการด าเนินงานการจดัการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

120,000 

3 
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

405,200 

4 
โครงการโครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 
(O-NET) 

284,040 

5 
โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 

240,000 

 



23 | รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

ที ่ โครงกำร  
งบประมำณ 

(บำท) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรน ำจุดเน้น นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 
                   ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ต่อ) 

6 
การด าเนินงานน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกลู สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาจังหวัดภเกต็ 

100,000 

7 โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ 
17,020.50 

 
ยุทธศำสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ               
ในจังหวัดภูเก็ต เกิดกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้กรอบ
จุ ด เน้น  น โยบำย  แนวทำง หลั ก กำรด ำ เนิ นง ำนและโครงกำรส ำคัญ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและบริบทของพ้ืนที่จังหวัด 

1 
โครงการการน าพระราชบายดา้นการศึกษาของพระเจ้าอยูห่ัว
รัชกาลที่ 10 สู่การจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนเอกชน
จังหวัดภูเก็ต 

43,980 

2 โครงการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 60,000 

3 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวยั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

49,400 

4 
โครงการการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

56,540 

5 โครงการ TFE (Teams for Education)  630,000 
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ผลกำรด ำเนินงำน ยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

1. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
    พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2 5 6 2  เป็ น เค รื่ อ งมื อ และกรอบ แน วทางในการบ ริห ารจั ด ก ารศึ กษ า                               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารสามารถใช้แผนปฏิบัติราชการในการประเมินและติดตามผล               
การด าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

ผลผลิต 
1. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรู้ มีความเข้าใจในกลยุทธ์                  

ยุทธศาตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีโครงการในการด าเนินงาน ตอบสนอง             

กลยุทธ์ ยุทธศาตร์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
ผลลัพธ ์

 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ               
พ .ศ . 2 5 6 2 เป็ น เค รื่ อ งมื อ แล ะก รอบ แน วท างใน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารศึ กษ า                        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารสามารถใช้แผนปฏิบัติราชการในการประเมินและติดตามผล                   
การด าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  ปัญหำ อุปสรรค 

1. งบประมาณมาไม่แน่นอน ท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                  
พ.ศ. 2562 ไม่สามารถจัดท าให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 

2. บุคลากรมีความต้องการที่จะน าโครงการต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์                    
การพัฒนามาด าเนินการให้ได้มากท่ีสุด แต่ยังติดอยู่ท่ีมีงบประมาณที่จ ากัด 
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ข้อเสนอแนะ 
1 . ส านั ก งาน ป ลั ด กระทรวงศึ กษ าธิก าร  ค วรจั ด สรรงบ ป ระมาณ                   

มาในคราวเดียวกัน พร้อมกิจกรรมที่จต้องการด าเนินการให้แจ้งมาในคราวเดียว                             
กับการแจ้งยอดงบประมาณ 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จในต้นปีงบประมาณ 
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2. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตเพ่ือรองรับ 
    กำรบริหำรกำรจัดกำรกำรศึกษำในพ้ืนที่ศึกษำธิกำรภำค 6  
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา              
จังหวัดภูเก็ต จ านวน 1 ครั้ง และจัดท าไดอะรี่ จ านวน 200 เล่ม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน และสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  
  ผลลัพ ธ์  หน่ วยงานทางการศึ กษา หน่ วยงานที่ จัดการศึ กษา ได้ รับ รู้                        
และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต               
ที่เกี่ยวข้องกับงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ                 
ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560  และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ               
และประชาชนได้  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดภูเก็ต 

2. วัตถุประสงค์และความต้องการในการใช้งานท่ีชัดเจนของข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการศึกษา 
ปัญหำ อุปสรรค 

การก าหนดปฏิทินการด าเนินงานช้ากว่าท่ีควรจะเป็นไป 1 เดือน 
ข้อเสนอแนะ 

ต้องมีการวางแผนปฏิทินการด าเนนิใหม่ โดยยดึบริบทของจังหวัดเปน็หลัก 
 
 
 
 
 
 
 



27 | รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

3. โครงกำรกำรใช้งำนระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (My – office) 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ผลผลิต บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภู เก็ต  จ านวน  26 คน                 
และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดภูเก็ต จ านวน 23 คน 
เข้าร่วมอบรมตามโครงการ 

ผลลัพธ์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภู เก็ต  สามารถเสริมสร้างความรู้                 
ความเข้าใจการปฏิบัติงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) ให้กับบุคลากรที่เข้ารับ       
การอบรม น าไปปฏิบัติงานและขยายผลการใช้งานในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์                 
(My-office) ต่อได้ 
ปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 1. มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อด าเนินการโครงการ  
 2. หน่วยงานทางการศึกษาในสังกดั ให้ความสนใจระบบ 
 ปัญหำ อุปสรรค  
  1. บุคลากรยังไม่คุ้นชินกับการงานในใช้ระบบ 
  2. ระบบการใช้งานยังไมส่มบูรณ์ ในส่วนของรูปแบบต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนะ 

อยากให้บุคลากร ท าความคุ้นชิน กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ปรับวิธีการท างาน                   
น าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากข้ึน เพื่อลดทรัพยากร ในด้านคน และทรัพยากร 
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4. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.  
    และทุนกำรศึกษำมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชนในพระรำชินูปถัมภ์ 
ผลกำรด ำเนินงำน    

ผลผลิต   
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจ าจังหวัดภูเก็ต ผ่านการคัดเลือก   
ในระดับภาคและผ่านการทดสอบสมรรถนะ  

2. คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนตามบทบาทหน้าที่                    
ที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ว่าด้วย การดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ พ.ศ.2561  
 ผลลัพธ์   ทุกภาคส่วนมีความภูมิใจในการด าเนินงาน  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 1. คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานให้ความส าคัญ    
การด าเนินงาน  
 2. สถานศึกษาติดตามดูแลและประสานข้อมูลของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 3 . การเยี่ ยมบ้ านนั ก เรี ยนทุนฯ  ท า ให้ เกิ ดขวัญ ก าลั งใจแก่นั ก เรี ยน                         
และผู้ปกครอง  
ปัญหำ อุปสรรค 
 1. การก าหนดวัน เวลา เยี่ยม ใช้การประสานผู้ปกครองซึ่งวันเวลาที่นัดหมาย
ในบางรายไม่ตรงกับเวลาของบางหน่วยงาน ท าให้คณะกรรมการฯ ไปได้ไม่ครบทุกคน  
 2. ระเบียบของการเบิกงบประมาณไม่เอื้อต่อลักษณะของงาน อาทิ การออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ จะให้เบี้ยเลี้ยงได้เฉพาะบุคลากรของส านักงาน                 
คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมไม่สามารถเบิกได้ ท าให้การจัดอาหารมื้อกลางวันเป็นภาระ                
ของผู้รับผิดชอบโครงการฯ หรือการมอบของที่ระลึก เช่น ขนม ฯลฯ ให้กับนักเรียน             
ก็ไม่สามารถเบิกได้ ก็เป็นภาระของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีจะต้องแสวงหาด้วยตัวเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรแจ้งกระทรวงศึกษาธิการให้ปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงกับลักษณะ
ของงานของหน่วยงานในสังกัด   
 

                    
 

                      
 

                             
 
 
 
 



30 | รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

5. โครงกำรขับเคลื่อนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
    ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลกำรด ำเนินงำน    

ผลผลิต   
1. สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการรับนักเรียนตามนโยบาย                                

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันก าหนดและใช้แนวทาง                

การรับนักเรียนของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดภู เก็ต ปีการศึกษา 2562                    
และน าเข้าที่ประชุมคณะอนุรรมการพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการ                 
จังหวัดภูก็ต  
      ผลลัพธ์  ลดปัญหาของการไม่มีที่เรียนของประชากรวัยเรียนในจังหวัดภูเก็ต                 
และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันดูแลการการเข้าเรียนของเด็ก  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญในเรื่องการรับ
นักเรียนเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนตามสิทธิ  
 2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดภู เก็ตให้ความร่วมมือกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
ปัญหำ อุปสรรค 
 นโยบายของต้นสังกัดมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีงบประมาณส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง               
ต่อนโยบายการรับนักเรียน  
 2. ควรศึกษาวิจัยการประกันโอกาสทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต  
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6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ศธจ.ภูเก็ต สู่กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เป็นเลิศ 
ผลกำรด ำเนินงำน    
 ผลผลิต 

1. บุคลากร ศธจ.ภู เก็ต  ได้ รับการพัฒนาค วามรู้  ประสบการณ์ ใหม่ๆ                          
ในการปฏิบัติงานและมีความสัมพันธ์ที่ดี  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการองค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลลั พ ธ์  ส านั ก งานศึ กษ าธิก ารจั งห วัดภู เก็ ต  และบุ ค ลากรในสั งกั ด                        
ได้รับการพัฒนาความรู้ และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 1. มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อด าเนินการโครงการ  
 2. บุคลากร ศธจ.ภเูก็ต ได้รับการพัฒนาฯ ครบทุกคน 
ปัญหำ อุปสรรค 

บุคลากรมีภาระงานมากส่งผลต่อการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาดูงานให้มากขึ้น โดยให้มีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งประสบความส าเร็จ หรือน่าสนใจ  

2. ควรเปลี่ยนพ้ืนท่ีเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ  
3. ควรมีโครงการลักษณะเช่นนี้ต่อไป แต่ควรปรับปรุงรูปแบบ เช่น โดยสาร

เครื่องบิน/เพิ่มระยะเวลาเดินทาง ค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจดูงานประเทศท่ีค่าครองชีพต่ า 
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7. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลผลิต ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา                   
ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

ผลลัพธ์ 
1.  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ ๕0) 
2. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการพัฒนา

เด็กปฐมวัยมีการน าไปขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษา               
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล ๑ - ๓ ) มีคุณภาพ                      
ตามมาตรฐาน (ร้อยละ๕๐) 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

๑. ความร่วมมือจากครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคลาการ              
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. การบูรณาการท างานร่วมกันทั้ง ๔ กระทรวงหลักท าให้การท างานเป็นไป            

ในทิศทางเดียวกันและทุกหน่วยงานร่วมคิดร่วมท าช่วยเหลือกันโดยเฉพาะโรงเรียนสังกัด
เอกชนท่ีมีคนดูแลซึ่งต่างกับในปีท่ีผ่านๆมา 
  4. มีการก าหนดกิจกรรมด าเนินงานและเป้าหมายของโครงการชัดเจน 
  5. เป็นโครงการลักษณะเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย   
ระดับจังหวัด ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน 

6. หน่วยงานทุกระดับให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนา              
การสมวัยโดยให้ความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการด าเนินการ                  
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน 
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ปัญหำ อุปสรรค 
 1. การประสานกันระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาในด้านข้อมูลค่อนข้างล่าช้าหรือส่งข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มี ๓ อ าเภอท าให้มีข้อจ ากัด              

มีศึกษานิเทศก์น้อย  แต่กรอบภาระงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีเท่ากับ
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีจ านวนศึกษานิ เทศก์มากกว่า ๔ คนท าให้การปฏิบัติงาน                   
ของศึกษานิเทศก์ในจังหวัดภูเก็ตต้องท างานท่ีได้รับมอบหมายงาน 

โครงการและเข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับมอบหมายทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้บางครั้งภารกิจหลักของศึกษานิเทศก์ที่จะออกนิเทศโรงเรียน              
มีน้อย บางครั้งก าหนดปฏิทินจะออกนิเทศโรงเรียนก็มีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องท า                
จึงต้องชะลอการออกนิเทศไปก่อนและการท างานก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการให้เสร็จสิ้นทันตามก าหนดเวลา 
ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อนุบาล๑-๓) หรือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ขอให้มี                  
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีงบประมาณจัดสรรให้กับจังหวัดในการด าเนินงาน 

2. ส่วนกลางควรมีการประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

3. เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและการบูรณาการของทุกหน่วยงาน                      
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย 

4. ควรมีการด าเนินนโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย                 
อย่างต่อเนื่อง 
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8. โครงกำรติดตำมและประชุม สัมมนำ กำรใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน  
    ปี 2562  
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลผลิต โรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ความร่วมมือในการตรวจ ติดตาม                  
การใช้เงินอุดหนุน 

ผลลัพธ์ โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนมากขึ้น 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุน  
2. โรงเรียนมีประสิทธิภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เงินอุดหนุนเป็นไป

ตามกระบวนการมีระบบ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิงคุณภาพ  
3. โรงเรียนมีประสิทธิภาพด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้เงินอุดหนุน               

เป็นไปตามกระบวนการมีระบบ และเป็นไปตามกฎหมายที่ถูกต้อง 
ปัญหำ อุปสรรค 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การใช้เงินอุดหนุน ไม่สามารถออกก ากับ ติดตาม                  
ได้ครบทั้ง 19 โรงเรียน เนื่องจากระยะเวลา และภารกิจงานราชการที่เร่งด่วน 
ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนได้ประชุมและรับฟังค าช้ีแจง ค าแนะน า ขั้นตอนการด าเนินงาน                 
ของการใช้เงินอุดหนุนให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง                    
ทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ก็จะมีแผนก าหนดการติดตาม การด าเนินการใช้เงิน
อุดหนุนกับโรงเรียนหลังจากนี้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน ยุทธศำสตร์ที่ 2 
 
 

1. โครงกำรกำรจัดท ำตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต  
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 
 1. ได้เอกสารคู่มือการประเมินตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 2. ได้มีการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 3. ได้เอกสารรายงานการประเมินตัวช้ีวัดตามค ารับรองในรอบ 9 เดือน                 
และรอบ 12 เดือน 
    ผลลัพธ์ ก ารด า เนิ น งาน ต าม ค า รั บ ร อ งก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก าร เป็ น ไป                          
อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 1. การติดตามงานของตัวช้ีวัดอย่างต่อเนื่อง 
 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าตัวช้ีวัด การเก็บข้อมูลของผู้รับผิดชอบ
งานตัวช้ีวัดแต่ละตัว 
 3. ความร่วมมือของผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดแต่ละตัว 

ปัญหำ อุปสรรค 
 ความไม่ชัดเจนของระบบงานตัวช้ีวัดว่าอยู่ในกลุ่มงานใด ท าให้เกิดความสับสน
ในการปฏิบัติและขาดความสัมพันธ์ในด้านมิติงาน  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานต้นสังกัดควรเขียนกรอบงานของงานในแต่ละกลุ่มงานให้ชัดเจน 
เป็นระบบเพื่อการท างานจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสัมพันธ์กับงาน
ของกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินให้ยืดหยุ่นและทันสมัย 
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2. โครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
    กำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีเอกสารข้อมูลสารเทศเพื่อสนับสนุน               
การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
จ านวน 20 เล่ม และเผยแพร่ผ่าน Web site ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

2. ประชุมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                    
ตามนโยบาย การตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ครั้ง  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีเอกสารรายงานผลการตรวจราชการ              
ขอ งผู้ ต รวจ  ราชการกระท รวงศึ กษ าธิก าร  ต ามน โยบ ายการต รวจราชการ                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

    3.1 เอกสารรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตาม นโยบายรัฐบาล   2 ครั้ง ๆ ละ 20 เล่ม  

    3.2 เอ ก ส ารส รุ ป ผ ล ก ารต รวจ ราชก ารก รณี ป ก ติ  ต าม น โย บ าย                           
ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 งวด งวดที่  1 จ านวน 20 เล่ม                         
และงวดที่ 2 จ านวน 20 เล่ม  

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีเอกสารรายงานการศึกษาความพึงพอใจ
และความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ
ต่ อก ระบ วน การ/แน วท างสนั บ สนุ น ก ารต รวจราชการของผู้ ต ร วจ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 10 เล่ม และเผยแพร่ผ่าน Web site ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
    ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ                      
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการและแนวทางสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับมาก  
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2. เครือข่ายรับการตรวจ ติดตามสภาวการณ์ทางการศึกษาทุกหน่วยงาน                    

ในเขตพื้นที่การศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และ กศน.จังหวัด มีการปฏิบัติงานร่วมกัน              
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีแผน/ แนวทาง /และข้อมูลการรับ              

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 10 เล่ม  
3. ด า เนิ น ก ารป ระ ชุม ป ฏิ บั ติ ก า รต รวจ ราชการกั บ ผู้ ต ร วจ ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ตาม นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามรอบการตรวจและระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ปัญหำ อุปสรรค 

หน่วยงานรับการตรวจบางหน่วย ยังไม่ให้ความส าคัญกับการตรวจราชการ              
มากเท่าที่ควร เช่น ในการประสานขอข้อมูล ก็ยังมีการทวงถาม 2-3 ครั้ง จึงได้ข้อมูล               
มาและเป็นข้อมูลที่ไม่มีความสมบูรณ์   
ข้อเสนอแนะ 

การไม่ให้ความส าคัญกับงานการตรวจราชการของหน่วยงาน ถือเป็นอันตราย
อย่างยิ่งกับการไม่ให้ความร่วมมือ กับตัวแทนภาครัฐ   จึงควรมีมาตรการการบทลงโทษ                
ที่ ชัด เจน  โดยเฉพาะกับหั วหน้าองค์กร หรือหน่วยงาน  เนื่ องจากหากหั วหน้ า                        
ไม่ให้ความส าคัญ ก็จะส่งผลไปยังผู้ปฏิบัติในหน่วยงานนั้น ๆ ก็พากันไม่ให้ความส าคัญ                 
กับการตรวจราชการไปด้วย 
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3. โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 

 1. โรงเรียนสังกัด สพป. 2  โรงเรียน 
 2. โรงเรียน สังกัด สพม. 1 โรงเรียน 
 3. โรงเรียนสังกัดเอกชน  1  โรงเรียน 
 4. โรงเรียนสังกัด อปท.   1 โรงเรียน  
 5. ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
    ผลลัพธ์ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพ     
ของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

1. มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง 

2.  มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด 
3. มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่                    
เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ 
จ านวน 100 เล่ม 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือ                     
ในการนิ เทศ ติดตาม  และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                             
ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา               
และยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ปัญหำ อุปสรรค 
โรงเรียนต้นแบบบางโรงเรียน  ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยการลงเสียง                  

ส่วนใหญ่ของกลุ่มจึงเข้าร่วมโดยไม่สมัครใจ   ซึ่งอาจส่งผลให้การให้ความร่วมมือ                    
ได้มาอย่างไม่เต็มที่ เท่าที่ควร  ต้องทวง และย้ างาน  ติดตามงานซ้ าแล้วซ้ าอีก    
ข้อเสนอแนะ 

 ควรได้มีการกลั่นกรอง เลือกโรงเรียนที่ประสงค์เข้ามาจริง ๆ  หรือหาวิธี                
การอย่างอื่น  ในการคัดเลือกโรงเรียน และเง่ือนก าหนดเวลาในการด าเนินงาน                       
ควรขยายออกไปให้มากกว่านี้  เพื่อการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน จะได้มีความยืดหยุ่น  
ไม่เร่งรีบจนเกินไป  อาจไม่ได้คุณภาพงานท่ีเป็นจริง     
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4. โครงกำรโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 
 1. ครู ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นกว่าเดิม 
 3. ครู มีนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
    ผลลัพธ์ 
 นักเรียนมีผลการเรียน (O-NET) สูงขึ้น 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
นักเรียนมีผลการเรียน (O-NET) สูงขึ้น 

ปัญหำ อุปสรรค 
 ครูผู้สอนยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการสอนแบบใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 
มีการจัดอบรมและสัมมนาบ่อย ๆ ท่ีเน้นการเรียนแบบ Active 
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5. โครงกำรกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน  
    และเด็กตกหล่น 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 
 1. ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในจังหวัดภูเก็ต               
ที่สามารถสนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นได้รบัการศึกษา
ในรูปแบบที่เหมาะสม      
 ผลลัพธ์ 
 เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  ได้ศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาเพื่อการมีงานท าในรูปแบบที่เหมาะสม ตามความต้องการ            
ในเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

1. ความสมบูรณ์ของข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น   
ในจังหวัดภูเก็ตที่สามารถสนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา              
และเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

2. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาเพื่อการมีงานท า ในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

3. มีภาคี เครือ เข้ามามี ส่ วนร่วม ในการจัดการศึ กษาแก่กลุ่ ม เป้ าหมาย                       
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน                     
เด็กตกหล่น และขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับภาคี เครือข่าย จนสามารถ                       
จั ดและยกระดับการศึ กษาของกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ อย่ างดี    ต ามบริบท เชิ งพื้ น                          
อย่างเต็มศักยภาพ 
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ปัญหำ อุปสรรค 
 เนื่องจากโครงการดังกลา่ว ต้องมีการส ารวจ ประสานงาน ขับเคลื่อนถึงในระดับต าบล 
ดังนั้นในการประสานงาน การสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจ ในพื้นที่เป็นประเด็น              
ที่มีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะต้องตระหนัก ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการขับเคลื่อนโครงการ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการได้มาซึ่งฐานข้อมูลและสามารถจัดการศึกษาในระดับการศึกษา            
ขั้ น พื้ น ฐานและการศึ กษ า เพื่ อ ก ารมี งาน ท า  แก่ ก ลุ่ ม เป้ าห ม ายอย่ างถู ก ต้ อ ง                           
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
สร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้มากข้ึน 
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6. โครงกำรด ำเนินงำนน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จ 
    พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูล สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ  
     

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                   
มาสู่การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจความหมายของพระบรมราโชบาย           
ได้อย่างลึกซึ้งและถือปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นพลเมืองที่ประสิทธิภาพ 
    ผลลัพธ์ 
 ครู  นั ก เรี ย น  ได้ รั บ ค วาม รู้  แล ะแสด งผล งาน ที่ ด า เนิ น ก ารน้ อม น า                           
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงาน 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

1.  หน่วยงานทางการศึกษา  ร่วมจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมน้อมน าพระบรม                
ราโชบายด้านการศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภู เก็ ต  มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระบรมราโชบาย                      
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง                   
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในเรื่องพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้                                
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
ปัญหำ อุปสรรค    -  ข้อเสนอแนะ    - 
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7. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนนอกระบบ 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลผลิต  
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนนอกระบบ 50 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในระบบการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีเขา้ร่วมโครงการร้อยละ 70 มีระบบการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนแกระบบ                  

ที่ เข้าร่วมโครงการผ่านระดับคุณภาพในระดับคุณภาพในระดับมากและมากที่สุด              
ทุกโรงเรียน 

ผลลัพธ์  
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนนอกระบบ 50 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในระบบการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีเขา้ร่วมโครงการร้อยละ 70 มีระบบการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนแกระบบ                  

ที่ เข้าร่วมโครงการผ่านระดับคุณภาพในระดับคุณภาพในระดับมากและมากที่สุด              
ทุกโรงเรียน 
ปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 ผู้บริหาร ครู น าความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพไปปรับใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
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ปัญหำ อุปสรรค  
 1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเกินเปา้หมายที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มงบประมาณเพื่อการจัดอบรมให้มากข้ึน 
2. ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนเข้าระบบประกันคุณภาพภายใน 
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ผลกำรด ำเนินงำน ยุทธศำสตร์ที่ 3 
 
 

1. โครงกำรกำรน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จเจ้ำอยู่หัว 
    รัชกำลที่ 10 สู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดภูเก็ต 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน จ านวน ๔๘ คน มีความรู้ความเข้าใจ                 
ในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
มาใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 ผลลัพธ์ 
 ครูและผู้บริหารโรงเรียน เอกชนในสั งกั ด  น้ อมน าพระบรมราโชบาย                  
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มาบูรณาการกับกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียน
สามารถเข้าใจถึงการน้อมน าฯ มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณประโยชน์
ต่อแผ่นดิน 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

๑. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระสามารถน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา               
ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  มาใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดบริหารจัดการเรียนการสอนของครู                    
และนักเรียนโดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐  มาบูรณาการในการสอน     

3. ครูผู้สอนสามารถบูรณาการโดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา            
ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้บริหารโรงเรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๑๐ มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหำ อุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับถึงพระบรมราโชบาย               
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และพระมหากษัตริย์ไทย 
การเป็นพลเมืองที่ดี  การรักชาติ ศาสนา ต่อไป 
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2. โครงกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลผลิต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต                  

(พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 1 เล่ม 

ผลลัพธ์ หน่วยงานทางการศึกษาที่เสนอของบประมาณสามารถขับเคลื่อน
โค รงก ารต าม แผน พั ฒ น าการศึ กษ าจั งห วัด ภู เก็ ต  (พ .ศ . 2 5 6 2  – 2 5 6 5 )                        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 1. มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อด าเนินการโครงการ 
            2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
ปัญหำ อุปสรรค  
 1. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 2. จังหวัดไม่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงด้านการศึกษา การของบประมาณ 
ในพื้นทีส่่วนใหญ่จะไม่ไดรับการสนับสนุน 
       3. หน่วยงานทางการศึกษาให้ความสนใจบูรณาการด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
       1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จ าเป็นต้องมีโครงการรองรับการขับเคลื่อน
การศึกษาตามนโยบายแบบบูรณาการเชิงพื้นที่  
       2. ควรจัดสรรงบประมาณโดยตรงให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อการบริหาร                 
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 
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3. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ผลผลิต จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
ปฐมวัย จ านวน ๒๐ โรงเรียน 

ผลลัพธ์   
1. ร้ อยละของโรงเรี ยนเอกชนที่ เปิ ดสอนระดั บปฐมวั ย กลุ่ ม เป้ าหมาย                         

จ านวน ๒๐ โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับ เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ                      
ตามหลักสูตรปฐมวัย (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕ )  

2. ร้อยละของครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ 
เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                       
ประเทศไทย) ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕ 
ปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 โรงเรียนสังกัดเอกชนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ที่เป็นปัจจุบัน 
ปัญหำ อุปสรรค     -    ข้อเสนอแนะ       - 
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4. โครงกำรกำรพัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ผลผลิต  
1. โรงเรียนในระบบประเภทสามัญทุกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน 
  2. โรงเรียนในระบบประเภทสามัญสร้างระบบการประเมินคุณภาพแนวใหม่
เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ครบทุกโรงเรียน 

ผลลัพธ์   
1. โรงเรียนในระบบประเภทสามญั มีระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
2. ระบบการบรหิารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ               
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 4 
ปัญหำ อุปสรรค  
 การด าเนินงานต้องอาศัยความรว่มมอืกับทุกฝา่ย บางครั้งอาจจะไมไ่ด้รบัความรว่มมือ 
ข้อเสนอแนะ 

ให้วิธีการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 
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5. โครงกำร TFE (Teams for Education) 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลผลิต 
 1. ได้สถานศึกษาน าร่องโครงการ TFE จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจ าปา     

โรงเรียนหงส์หยกบ ารุ ง , โรงเรี ยน เทศบาลพิบู ลสวัสดี , โรงเรี ยนดาวรุ่ งวิทยา                           
และโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ) 

 2. ครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ)ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม /วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning เพื่อยกระดับคะแนน O-NET 

 3. มีทีมที่ช่วยกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 

    ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง              

ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะการคิด 
 2. ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เน้นการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเน้นพัฒนาทักษะการคิด              
ของผู้เรียน 

 3. ได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่ อยกระดับคะแนน O-NET                 
ของสถานศึกษาน าร่องทั้ง 5 แห่งได้ 5 รูปแบบ และรูปแบบของจังหวัดภูเก็ตอีก 1 รูปแบบ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

 1 . ความร่ วมมื อและความตั้ งใจของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษ า ครูผู้ ส อน                      
และผู้รับผิดชอบโครงการของสถานศึกษาน าร่องทั้ง 5 แห่ง 

 2. ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ได้รับ                      
ความอนุเคราะห์วิทยากรในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาน าร่องจาก มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏภูเก็ต 
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 3 . การนิ เทศ  ติ ดตามจากที มพั ฒ นาการจั ดการ เรี ยนรู้ ระดั บจั งหวัด                        

และของผู้บริหารสถานศึกษา 
 4. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาน าร่องอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหำ อุปสรรค 
 1. ความกระชั้นชิดของระยะเวลาในการด าเนินโครงการเพราะได้รับงบประมาณ 

5 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 2. ระเบียบกฎหมายการเงินที่ท าเป็นอุปสรรคในการท างาน เนื่องจากระเบียบ            

ไม่เอื้อ ไม่ทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 

 1. จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 2. แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินให้ยืดหยุ่นและทันสมัย 
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ส่วนที่ 4 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดภู เก็ต ได้ ด า เนินการขับ เคลื่ อนนโยบาย                    
สู่การปฏิบัติการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ดังน้ี  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  1. ก าลังคนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการมีไม่เพียงพอ 
   2. การบริหารด้านงบประมาณในการบริหารงานโครงการ อ านาจอยู่                 
ที่ส่วนกลาง ท าให้การบริหารโครงการเกิดความล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการตามกิจกรรม
ไม่สะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การน าจดุเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    1. ผู้เข้าร่วมประชุมยังต้องศึกษาค้นหาวิธีการใช้สื่อ และจัดการใหน้ักเรียน                     
ใช้อย่างถูกต้อง 

  2. การไม่ไดร้ับความร่วมมือทางด้านข้อมูลจากหน่วยทางการศึกษาอย่างทั่วถึง   
  3. การขาดความร่วมมือจากหนว่ยทางการศึกษาการให้ได้มาซึ่งข้อมูล                  

ได้อย่างครบถ้วนในการน ามาวางแผนในการด าเนินงานไดไ้มด่ีเท่าท่ีควร  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา                   
และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ภายใต้กรอบจุดเน้น นโยบาย แนวทาง หลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญ                       
ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่จังหวัด 

  1. การจัดท าโครงการของหน่วยงานทางการศึกษายังขาดการบูรณาการในเชิงพื้นที่ 
  2 . ห น่ วย งาน ทางก ารศึ ก ษ าสั งกั ด เอกชน  มี ผู้ เรี ย น ที่ ห ล ากห ลาย                              

และมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการศึกษาจึงไม่มีโครงการในลักษณะเชิงบูรณา
การร่วมกัน 

  3. ความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบ แนวทางการด าเนินงาน ในโครงการที่ได้รับ
จากส่วนกลางยังไม่ชัดเจน ท าให้หลายหน่วยงาน/ สถานศึกษาเสียโอกาส ในการเข้ าร่วม
โครงการ 

  4. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความแตกต่างกันเนื่องจากนโยบายที่
รับต่อจากต้นสังกัดมีแนวทางต่างกัน 

  5 . ค ณ ะ ก ร รม ก าร รั บ นั ก เรี ย น ฯ  เป็ น อ งค์ ค ณ ะ บุ ค ค ล  ที่ ม า จ าก                  
หลายหน่วยงานท าให้การขาดความร่วมมือในการร่วมประชุมติดตาม รับรู้แนวทางร่วมกัน 

 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภู เก็ต  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย                        
สู่การปฏิบัติการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานดังน้ี  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  1. ควรมีการเพิ่มก าลังคนให้เพียงพอกับปริมาณงานและมีรูปแบบการด าเนินการ                       
ที่ทันสมัย 

  2. ควรสนับสนุนงบประมาณบริหารโครงการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ 
  3. จัดสรรอัตราก าลังให้กับกลุ่มงานที่ขาดอัตราก าลัง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  การน าจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ     

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1. ควรมีการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดเอกชนในระบบ  และนอกระบบ

เพิ่มขึ้น  
  2. ส่วนกลางควรประชาสัมพันธ์ และหรือสร้างความตระหนักไปยังหน่วย                     

ทางการศึกษาทุกหน่วย ให้เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และการระบุถึงผลได้ผลเสียส าหรับผู้บริหารทางการศึกษาที่ไม่ให้ความร่วมมือ                 
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา                   
และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ภายใต้กรอบจุดเน้น นโยบาย แนวทาง หลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญ                       
ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่จังหวัด  

  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จ าเป็นต้องมีโครงการรองรับการขับเคลื่อน 
การศึกษาตามนโยบายแบบบูรณาการเชิงพื้นที่  

  2 . ส่ วนกลาง ควรมี ความชัดเจน ในการวางแนวทางการปฏิ บั ติ งาน                             
ในแต่ละกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

  3. ระยะเวลาการด าเนินงาน โดยเฉพาะในด้านการบริหาร/การพัฒนาหลักสูตร 
ควรมีเวลาให้ด าเนินการ อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 2 ภาคเรียน (เป็นอย่างน้อย)  
   4. การก าหนดนโยบายการรับนักเรียนควรมีความชัดเจน และไม่ควรปรับเปลี่ยน
นโยบายเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว   
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 
ที่ปรึกษา 
นายสันตภิัทร โคจจีุล ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
 
บรรณาธิการกิจ 
นางสาววลัยลักษณ์  ไกรสาตร ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวธันวารัตน์  มณีพันธานนท ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวสนธยา  อรรคจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายจิรวัฒน์  เพชรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนรายงาน 
นางสาวสนธยา  อรรคจุ่น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
จัดท ารูปเล่ม 
นางสาวสนธยา  อรรคจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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