
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 

   
 

 

การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 

1.  มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
 ตองมีความรูความเขาใจท่ีมีตอชาติบานเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 
และมีความเอื้ออาทรตอครอบครัว และชุมชนของตน 

2.  มีพื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 
 ใหรูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก ส่ิงช่ัว-ส่ิงดี เพื่อปฏิบัติแตส่ิงท่ีชอบ ท่ีดีงามปฏิเสธส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว เพื่อ
สรางคนดีใหแกบานเมือง 

3.  มีงานทำ – มีอาชีพ 
 ตองใหเด็กรักงาน สูงาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมใหเรียนรู การทำงานใหสามารถเล้ียงตัวและ
ครอบครัวได 

4.  เปนพลเมืองท่ีดี 
    การเปนพลเมืองดีเปนหนาท่ีของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคน
มีโอกาสทำหนาท่ีพลเมืองดี การเปนพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ตองทำงาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน “เห็นอะไรท่ีจะทำเพื่อบานเมืองไดก็ตองทำ” 
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คำนำ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจโครงการท่ีสำคัญตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี   
เพื่อใชประโยชนในการอางอิงและเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ดังนี ้
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกำลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน

แกสาธารณชนและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายตอไป  

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

บทสรุปผูบริหาร 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรคุณธรรม  

ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับ 

การจัดสรรงบประมาณรายจาย จำนวน 8,611,943 บาท โดยแยกเปนงบดำเนินงาน จำนวน 

5,635,995 บาท งบลงทุน จำนวน 606,600 บาท งบอุดหนุน จำนวน 78,100 บาท และงบรายจายอื่น 

จำนวน 2,291,248 บาท 

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจาย (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏวา 

เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน คิดเปนรอยละ 85.91 

งบรายจาย งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ยอดใชงบประมาณ รอยละ 

งบดำเนินงาน 5,635,995.00 5,372,173.58  95.32 

งบลงทุน 606,600.00     606,600.00  100.00 

งบอุดหนุน 78,100.00      54,142.00  69.32 

งบรายจายอื่น 2,291,248.00 1,365,728.00 59.61 

รวม 8,611,943.00 7,398,643.58 85.91 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 



ค 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีการติดตามและรายงานผลความกาวหนา 

/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร) ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร 

รวมโครงการท้ังส้ิน 19 โครงการ ใชงบประมาณในการดำเนินการ 1,905,448 บาท ปรากฏวา  

เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน คิดเปนรอยละ 71.43 รายละเอียดดังนี้ 

ประเภทรายจาย 

รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 

จัดสรรจริง 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การเบิกจาย  

งปม.(%) 

ยุทธศาสตรท่ี 1   

สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

1.  ตรวจ ติดตาม ประเมินผล 

การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

(เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน 

ของจังหวัดสุราษฎรธานี) 

  

80,000.00  80,000.00  100% 

ยุทธศาสตรท่ี 2   

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

2.  เสริมสรางศักยภาพบุคลากร 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  

45,400.00  45,400.00  100% 

3.  ประชุมสัมมนาขับเคล่ือนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาโดยผานกลไกของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  

100,000.00  75,000.00  75% 



ง 

ประเภทรายจาย 

รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 

จัดสรรจริง 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การเบิกจาย  

งปม.(%) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 

4.  สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ

รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  

61,600.00  61,600.00  100% 

5.  Innovation For Thai Education (IFTE) 

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

  

211,685.00  191,071.00  90.26% 

6.  ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 

  

  56,000.00  20,864.00  37.26% 

7.  สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี 

ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา 

สูการปฏิบัติ 

  

 349,690.00  28,968.00  8.28% 

8.  สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาและศูนยเสมารักษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  

30,000.00  30,000.00  100% 

9.  สงเสริมศักยภาพ การตรวจ ติดตาม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจำป 2564 

  

45,000.00  45,000.00  100% 

10.  ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน  10,000.00   10,000.00  100% 



จ 

ประเภทรายจาย 

รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 

จัดสรรจริง 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การเบิกจาย  

งปม.(%) 

11.  ขับเคล่ือนการดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในสวนกระทรวงศึกษาธิการ 

  

 10,000.00    7,615.00  76.15% 

12.  ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 

เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 

  

82,000.00  82,000.00  100% 

13.  ประเมินคุณภาพผูเรียน 

ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

340,400.00  276,366.00  81.19% 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

14.  จัดทำแผนการจัดการศึกษาและ 

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

  

38,900.00  38,900.00  100% 

15.  ตรวจติดตามการบริหารและ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและ

นอกระบบในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 

  

94,800.00  94,800.00  100% 

16.  ขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต 

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

44,067.00  41,772.00  94.79% 



ฉ 

ประเภทรายจาย 

รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 

จัดสรรจริง 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การเบิกจาย  

งปม.(%) 

17.  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564  

   

46,200.00  46,200.00  100% 

18.  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

  

 199,706.00  125,485.00  62.83% 

19.  ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ดานการศึกษา SDG4 

60,000.00  60,000.00  100% 

รวม 1,905,448.00  1,361,041.00  71.43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

สารบัญ 

 หนา 
คำนำ ก 

บทสรุปผูบริหาร ข 

สารบญั ช 

สวนท่ี 1 บทนำ 1 
 1.1  ขอมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 1 
 1.2  ทำเนียบคณะดำเนินงานขับเคล่ือนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรและบู 

      บูรณาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
4 

 1.3  ขอมูลทางการศึกษา 6 

สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 17 
 2.1  วิสัยทัศน 17 
 2.2  คานิยมองคกร 17 
 2.3  พันธกิจ 17 
 2.4  เปาประสงค 18 
 2.5  ประเด็นยุทธศาสตร 18 
 2.6  กลยุทธ 18 
 2.7  แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 19 

สวนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 21 
 3.1  งบประมาณ 21 
 3.2  ผลการดำเนินงานโครงการ 22 
       ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกำลังคน  

      การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันพัฒนา 
      และเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

25 

       ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากร 
      ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

38 

       ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 43 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 82 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 110 
 4.1  ปญหา อุปสรรค 110 
 4.2  ขอเสนอแนะ 112 
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สวนท่ี 5 Best Practice ผลการปฏิบัติเดนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 114 
 5.1  งานวิจัย 114 
  5.1.1  รายงานผลคูมือนิเทศทางไกลโดยใชโปรแกรมซูม (Zoom)  

         เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
         ประเภทสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

114 

  5.1.2  การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบาย 
         โรงเรียน Stand Alone ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของสำนักงาน 
         ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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  5.1.3  การศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
         สูความสำเร็จพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
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 5.2  นวัตกรรมการปฏิบัติงาน 122 
  การขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดวยระบบออนไลน ในยุควิถีชีวิตใหม ในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ภาคผนวก  

 1.  คำส่ังแตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎรธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับ 

     จัดสรร) 

 

 2.  คำส่ังแตงต้ังคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคล่ือนการปฏิ บัติราชการ ปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

   

คณะผูจัดทำ  

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยูท่ี 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเต้ีย 
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี   84000 เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนตามคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 ขอ 11 กำหนดใหแตละจังหวัดมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด  
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย
และใหมีอำนาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้  
  1.1.1  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ัง
ปฏิบัติงานราชการ ท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  1.1.2  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  1.1.3  ส่ังการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให เปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพท่ี 1.1-1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

สวนที่ 1 

บทนำ 

 

1.1  ขอมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
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  1.1.4  จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
  1.1.5  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
  1.1.6  ดําเนนิงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.1.7  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.1.8  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ 
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1.9  สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา   
  1.1.10  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  1.1.11  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
รวมท้ัง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ 
ในจังหวัด 
  การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แบงหนวยงานภายใน
ออกเปน 8 กลุม ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 
  (1)  กลุมอำนวยการ 
  (2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
  (3)  กลุมนโยบายและแผน 
  (4)  กลุมพัฒนาการศึกษา 
  (5)  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  (6)  กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  (7)  กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  (8)  หนวยตรวจสอบภายใน 
  โดยมีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังและปฏิบัติงานจริงในแตละกลุม ดังนี้ 

 

ตำแหนง/กลุม 

จำนวนบุคลากร 

กรอบ
อัตรากำลัง 

บุคลากรปฏิบัติงานจริง 
ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

ศึกษาธิการจังหวัด 1 1 - - 1 
รองศึกษาธิการจังหวัด 1 1 - - 1 
กลุมอำนวยการ 7 2 - 5 7 
กลุมบริหารงานบุคคล 15 - - 2 2 
กลุมนโยบายและแผน 7 5 - - 5 
กลุมพัฒนาการศึกษา 6 2 - 1 3 



3 

ตำแหนง/กลุม 

จำนวนบุคลากร 

กรอบ
อัตรากำลัง 

บุคลากรปฏิบัติงานจริง 
ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

23 13 - - 13 

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 10 6 1 - 7 
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

4 2 - - 2 

หนวยตรวจสอบภายใน 3 1 - - 1 
คุรุสภา* - 3 - - 3 

รวม 77 36 1 8 45 
 ขอมูล ณ วันท่ี 29 กันยายน 2564 

หมายเหตุ  * สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีสำนักงานเลขาธิการ 

คุรุสภาท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ในแตละจังหวัดไปปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอยูภายใต

การกำกับ ดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรวมมือในการใหบริการงานตามภารกิจ 

ของคุรุสภา ดานการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด รวมท้ังให

การสนับสนุน สงเสริม ยกยอง และพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

นายโชคดี  ศรัทธากาล 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดร.ชนภรณ  อือตระกูล 
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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       การดำเนินงานขับเคล่ือนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จัดต้ังข้ึนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของหนวยงาน สถานศึกษา 

องคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี และมีองคคณะบุคคลในการบริหารจัด

การศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวยคณะดำเนินงาน ดังนี้  

  1.2.1  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (กศจ.สุราษฎรธานี) (วาระการดำรง
ตำแหนง ตามคำส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ท่ี 677/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, คำส่ังฯ ท่ี 122/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 และคำส่ังฯ ท่ี 41/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หนาท่ี 
1. ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ 
2. ศึกษาธิการภาค 5 กรรมการ 
3. ผูอำนวยการสำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎรธานี  
กรรมการ 

4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี กรรมการ 
5. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
6. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

7. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
8. ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัย และนวัตกรรม 
กรรมการ 

9. นายจิตรหรรษ  เหมะกุล    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายทศพล  งานไพโรจน        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายชุมพล  ศรีสังข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมศักด์ิ  สุขะประดิษฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
13. นายวัฒนา  รัตนพรหม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมควร  เรืองวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
15. ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี กรรมการและเลขานุการ 
16. รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูชวยเลขานุการ 
17. ขาราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี ผูชวยเลขานุการ 
18. ขาราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี ผูชวยเลขานุการ 

1.2  ทำเนียบคณะดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรและบูรณา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
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 1.2.2  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (อกศจ.สุราษฎรธานี) ดานการ
บริหารงานบุคคล (วาระการดำรงตำแหนง ตามคำส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ท่ี 175/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
และคำส่ังฯ ท่ี 81/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หนาท่ี 
1. นายทศพล  งานไพโรจน ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสมควร  เรืองวุฒิ อนุกรรมการ 
3. นายชุมพล  ศรีสังข อนุกรรมการ 
4. นายประทีป  ทองดวง อนุกรรมการ 
5. นางสมร  เผือกเดช อนุกรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร อนุกรรมการ 
7. นายบัญญัติ  สุขขัง อนุกรรมการ 
8. นายทะนง  ศรีมหาวโร อนุกรรมการ 
9. ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อนกุรรมการและเลขานุการ 

 
  1.2.3  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (อกศจ.สุราษฎรธานี) ดานการ
พัฒนาการศึกษา (วาระการดำรงตำแหนง ตามคำส่ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
ท่ี 7036/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และคำส่ังฯ ท่ี 3759/2564 ส่ัง ณ วันท่ี  
9 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หนาท่ี 
1. นายวิรัช  สาริพัฒน ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสมศักด์ิ  สุขะประดิษฐ อนุกรรมการ 
3. นายจิตรหรรษ  เหมะกลุ อนุกรรมการ 
4. นายสุรินทร  นวลรอด อนุกรรมการ 
5. นายสมยศ  กระจางแจง อนุกรรมการ 
6. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย อนุกรรมการ 
7. นายมานะ  ชัยชนะ อนุกรรมการ 
8. นายสุกิจ  สมงาม อนุกรรมการ 
9. ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 
11. ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
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  1.2.4  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎรธานี (อกศจ.สุราษฎรธานี) ดานการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร (วาระการดำรงตำแหนง ตามคำส่ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี ท่ี 156/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หนาท่ี 
1. นายชูศักด์ิ  ชูชวย ประธานอนุกรรมการ 
2. ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎรธานี 
อนุกรรมการ 

3. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม อนุกรรมการ 
4. นายสิรวิชญ  ธนเศรษฐวงศ อนุกรรมการ 
5. นายศุภชัย  เวชกุล อนุกรรมการ 
6. นายธีระชัย  ศรีโพธิ์ชัย อนุกรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย อนุกรรมการ 
8. ดร.ณัฐฌา  วีระวานิช อนุกรรมการ 
9. ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
11. ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

      จังหวัดสุราษฎรธานี มีหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยมีสถานศึกษา ในปการศึกษา 2563 จำนวน 666 แหง มีบุคลากรทาง

การศึกษาท้ังหมด 12,275 คน และมีผูเรียนท้ังหมด 222,395 คน 

ตารางท่ี 1.3-1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

                  สุราษฎรธานี จำแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563  

สังกัด 
สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

รวม  666   222,395    12,275 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ   614   188,162   11,451  

1.3  ขอมูลทางการศึกษา 
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ตารางท่ี 1.3-1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

                  สุราษฎรธานี จำแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563  

สังกัด 
สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

     1.1  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  103   50,095  2,071  

            1.1.1  สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

84 41,133 2,135 

            1.1.2  สำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

19     8,962   n/a 

     1.2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 
499  123,994      9,005  

             1.2.1  สพป.สุราษฎรธานี เขต  1 119 26,028 1,897 

             1.2.2  สพป.สุราษฎรธานี เขต  2 180 30,776 2,422 

             1.2.3  สพป.สุราษฎรธานี เขต  3 154 27,346 2,044 

             1.2.4  สพม.11 (สุราษฎรธานี) 44 39,074 2,527 

             1.2.5  โรงเรียนสังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎรธานี  

2 770 115 

     1.3  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12    14,073  375 

            1.3.1  วิทยาลัยอาชีวฯ (รัฐบาล) 8 12,084 274 

            1.3.2  วิทยาลัยอาชีวฯ (เอกชน) 4     1,989   101 

2.  สำนักงานตำรวจแหงชาติ 4 581 49 

     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวน

ชายแดนจังหวัดสุราษฎรธานี 

   

3.  สำนักนายกรัฐมนตรี 4 83 n/a 

     - โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

   

4.  กระทรวงมหาดไทย 40 16,253 n/a 

     - โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน    

5.  กระทรวงสาธารณสุข 1 507 51 

     - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด 

สุราษฎรธานี 
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ตารางท่ี 1.3-1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

                  สุราษฎรธานี จำแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563  

สังกัด 
สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

6.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

3 16,809 724 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 

 1.3.1  การจัดการศึกษา 

      หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 666 แหง มีการ

จัดการศึกษา 5 ระดับ ไดแก 1) กอนประถมศึกษา 2) ประถมศึกษา 3) มัธยมศึกษา 4) อาชีวศึกษา และ 

5) อุดมศึกษา โดยสวนใหญจะเปดในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับกอนประถมศึกษา ดัง

แสดงในภาพท่ี 1.3.1 

ตารางท่ี 1.3.1  จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา 

                    และสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 

ระดับการศึกษา 

กอน

ประถม 
ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 422 455 154 50 0 0 0 

เอกชน 74 46 21 13 0 0 0 

ตชด. 4 4 0 0 0 0 0 

พศ. 0 0 4 4 0 0 0 

อปท. 35 26 10 5 2 0 0 

กศน. 0 19 19 19 0 0 0 

สอศ. 0 0 0 0 12 11 0 

สบช. 0 0 0 0 0 0 1 

อว. 0 0 0 0 0 0 3 

รวม 535 550 208 91 14 11 4 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวดัสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
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 1.3.2  จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 

      จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 666 แหง มีนักเรียน/นักศึกษา ในปการศึกษา 2563 

จำนวนผูเรียนท้ังหมด 222,395 คน โดยสวนใหญเปนนักเรียนระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ 

ระดับมัธยมศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 3.2-1 

ตารางท่ี 1.3.2  จำนวนนักเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  
                 ปการศึกษา 2563 

สังกัด 

ระดับการศึกษา 

กอน

ประถม 

ประถม มัธยมตน มัธยม

ปลาย 

ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 16,516 59,127 31,921 16,430 0 0 0 

เอกชน 11,105 22,729 4,842 2,457 0 0 0 

ตชด. 194 387 0 0 0 0 0 

พศ. 0 0 58 25 0 0 0 

อปท. 3,898 7,864 3,271 849 254 117 0 

กศน. 0 461 3,744 4,757 0 0 0 

สอศ. 0 0 0 0 9,868 3,952 253 

สบช. 0 0 0 0 0 0 507 

อว. 0 0 0 0 0 0 16,809 

รวม 31,713 90,568 43,836 24,518 10,122 4,069 17,569 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
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 1.3.3  ดัชนีทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

      การนำเสนอดัชนีทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานีจัดทำข้ึนเพื่อเปนขอมูลกลางใหหนวยงานดานการศึกษารวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ไดนำไปใชประโยชน โดยขอนำเสนอผลการจัดการศึกษา รายดาน 4 ดาน 8 ดัชนี ดังนี ้
     1.3.3.1  ดานการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดำเนินการ 4 ดัชนี คือ 

       ดัชนีท่ี 1 สัดสวนนักเรียนกอนประถมศึกษา 3-5 ป ตอประชากรกลุมอายุ 3-5 ป 

       ดัชนี ท่ี 2 ประชากรอายุ 6-11 ป ไดเขาเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับ 

ประชากรกลุมอายุ 6-11 ป 

       ดัชนีท่ี 3 ประชากรอายุ 12-14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทียบ

กับประชากรกลุมอายุ 12-14 ป 
       ดัชนีท่ี 4 สัดสวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) 

อายุ 15-17 ป ตอประชากรกลุมอายุ 15-17 ป 

ตารางท่ี 1.3.3.1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                     รวมทุกสังกัด แยกตามกลุมอายุ ปการศึกษา 2563 
การเขารับ

การศึกษาตาม
กลุมอายุ 

จำนวนผูเรียน (คน) จำนวน
ประชากร 

(คน) 
รอยละ สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดอื่น รวม 

อายุ 3-5 ป 27,621 4,092 31,713  24,714  128.32 
อายุ 6-11 ป 82,317 8,251 90,568  45,464  199.21 
อายุ 12-14 ป 40,507 3,329 43,836  27,902  157.11 
อายุ 15-17 ป 33,512 1,128 34,640  43,830  79.03 

รวม 183,957 16,800 200,757 141,910 141.47 
ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
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 1.3.3.2  ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) ดำเนนิการ 2 ดัชนี คือ 
     ดัชนีท่ี 5 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน  

ตารางท่ี 1.3.3.2-1  จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 – 2563 ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน (คน) 

ปการศึกษา 2562* ปการศึกษา 2563** 

ประถมศึกษา 101 0 

มัธยมศึกษาตอนตน 338 10 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 44 13 

รวม 483 23 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวดัสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1.3.3.1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทุกสังกัด  
         แยกตามกลุมอายุ เปรียบเทียบกับประชากรกลุมอายุ ปการศึกษา 2563 

 

แผนภูมิท่ี 1.3.3.2-1 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 – 2563 ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา  
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   ดัชนีท่ี 6 สัดสวนนักเรียนตอครู  

ตารางท่ี 1.3.3.2-2 สัดสวนนักเรียนตอครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี                

                       จังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 – 2563 

ปการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวน (คน) สัดสวน จำนวน (คน) สัดสวน 

นักเรียน ครู ครู : นักเรียน นักเรียน ครู ครู : 

นักเรียน 

2562* 85,749 5,588 1 : 15 37,412 2,012 1 : 19 

2563** 84,920 6,478 1 : 13 39,074 2,527 1 : 15 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.3.3.2-2 สัดสวนนักเรียนตอครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 – 2563 

 

สัญลักษณ              แทน  ครู 1 คน แทน     นักเรียน 1 คน 
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   1.3.3.3  ดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดำเนินการ 1 ดัชนี คือ 

    ดัชนีท่ี 7 สัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษา   

ตารางท่ี 1.3.3.3  สัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  

                       ปการศึกษา 2562 - 2563   

ปการศึกษา 
จำนวนผูเรียน (คน) 

สัดสวน 
สายสามัญ สายอาชีวศึกษา 

2562* 25,336 10,856 70 : 30 

2563** 24,518 10,122 71 : 29 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 1.3.3.4  ดานคุณภาพทางการศึกษา (Quality) ดำเนินการ 1 ดัชนี คือ 

             ดัชนีท่ี 8 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป 

     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET (Ordinary National 

Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัด

ความรูและความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู  ครอบคลุม 5 กลุมสาระการเรียนรู  ไดแก  1) ภาษาไทย  

2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 5) ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิท่ี 1.3.3.3 สัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธาน ี 

ปการศึกษา 2563  
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ตารางท่ี 1.3.3.4-1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 
ป

การศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 
 ภาษาไทย 2560 46.58 -6.40 49.99 -6.48 

  2561 55.90 9.32 58.82 8.83 
  2562 49.07 -6.83 51.77 -7.05 

 อังกฤษ 2560 36.34 1.75 37.11 5.93 
  2561 39.24 2.90 35.48 -1.63 
  2562 34.42 -4.82 34.48 -1.00 

 คณิตศาสตร 2560 37.12 -3.35 39.66 -4.14 
  2561 37.50 0.38 40.55 0.89 
  2562 32.90 -4.60 34.61 -5.94 

 วิทยาศาสตร 2560 39.12 -2.10 39.47 -3.69 
  2561 39.93 0.81 41.82 2.35 
  2562 35.55 -4.38 41.22 -0.60 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
 

ตารางท่ี 1.3.3.4-2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา 
ป

การศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 
 ภาษาไทย 2560 48.29 4.93 49.36 1.57 

  2561 54.42 6.13 55.93 6.57 
  2562 55.14 0.72 56.53 0.60 

 อังกฤษ 2560 30.45 -1.35 27.24 -3.94 
  2561 29.45 -1.00 28.59 1.35 
  2562 33.25 3.8 32.49 3.9 

 คณิตศาสตร 2560 26.3 -3.01 26.29 -2.83 
  2561 30.04 3.74 29.67 3.38 
  2562 26.73 -3.31 26.54 -3.13 

 วิทยาศาสตร 2560 32.28 -2.71 32.30 -4.09 
  2561 36.10 3.82 36.58 4.28 
  2562 30.07 -6.03 29.97 -6.61 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
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ตารางท่ี 1.3.3.4-3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 
ป

การศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 
 ภาษาไทย 2560 49.25 -3.04 49.41 -2.60 

  2561 47.31 -1.94 47.78 -1.63 
  2562 42.21 -5.10 42.21 -5.57 

สังคม 2560 34.70 -1.19 30.33 -3.00 
 2561 35.16 0.46 34.94 4.61 
 2562 35.7 0.54 35.8 0.86 

 อังกฤษ 2560 28.31 0.55 26.28 0.17 
  2561 31.41 3.10 29.51 3.23 
  2562 29.20 -2.21 27.23 -2.28 

 คณิตศาสตร 2560 24.53 -0.35 23.08 -0.77 
  2561 30.72 6.19 29.71 6.63 
  2562 25.41 -5.31 23.71 -6.00 

 วิทยาศาสตร 2560 29.37 -1.89 28.72 -2.32 
  2561 30.51 1.14 30.15 1.43 
  2562 29.20 -1.31 26.68 -3.47 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 1.3.3.5  ขอมูลปการศึกษาเฉลี่ย 

             ปการศึกษาเฉล่ีย หมายถึง จำนวนปท่ีไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือ

เทียบเทาของประชากรโดยเฉล่ีย ท่ีคำนวณแบบถวงน้ำหนัก ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดผลการศึกษา

ปการศึกษาเฉล่ียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามตารางท่ี 1.3.3.5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.3.3.5  ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมชายหญิง  
                      จำแนกตามชวงอายุ 

แผนภูมิท่ี 1.3.3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามรายวิชา แยกระดับการศึกษา 
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ป พ.ศ. 
ชวงอายุ (ป) 

15 ปข้ึนไป 15 - 39 ป 40 - 59 ป 15 - 59 ป 60 ปข้ึนไป 

2553 8.4 10.0 8.0 9.2 4.4 

2554 8.2 9.8 7.7 8.9 4.3 

2555 8.0 10.0 7.1 8.7 4.3 

2556 7.9 10.2 7.0 8.7 4.1 

2557 8.2 10.2 7.8 9.1 4.5 

2558 8.4 10.1 7.8 9.1 4.9 

2559 8.3 9.9 7.6 9.0 5.1 

2560 8.4 9.8 7.8 8.9 5.7 

2561 8.52 9.53 8.51 9.09 5.85 

2562 8.67 10.02 8.50 9.36 5.62 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.3.3.5  ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมชายหญิง  

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามชวงอายุ 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
        SS  =  Service Mind    จิตบริการ     
        UU  = Unity      งานเปนหนึ่ง        
        RR  =  Reliable    เช่ือถือได       
        AA  =  Accountability    รับผิดชอบ          
        TT  = Transparency    โปรงใส  
 

 
 

    2.3.1  สงเสริมและประสานความรวมมือจากหนวยงานทางการศึกษา ภาคีเครือขายและ

องคกรทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

      2.3.2  สงเสริมและพัฒนา ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     2.3.3  สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ใหมีคุณภาพ 

      2.3.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

SSS   UUU   RRR   AAA   TTT   

เปนองคกรคุณธรรม  

ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

2.1  วิสัยทัศน 

2.2  คานิยมองคกร 

2.3  พันธกิจ 
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    2.4.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับความรวมมือจากหนวยงานทาง

การศึกษา ภาคีเครือขายและองคกรทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

      2.4.2  ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 

      2.4.3  ผูเรียนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี

คุณภาพ มีทักษะในทศวรรษท่ี 21 

      2.4.4  ผูเรียนไดรับการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     2.4.5  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเปนองคกรคุณธรรมบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

     2.4.6  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีขับเคล่ือนและบูรณาการการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสังคมเปนสุข 

 

 

    2.5.1  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

     2.5.2  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพ 

     2.5.3  สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 

     2.5.4  สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

    2.6.1  สงเสริมและประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมในการผลิตกำลังคนการวิจัย  

และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

    2.6.2  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพและตำแหนง 

    2.6.3  สงเสริมการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนทุกชวงวัยทุกระดับ 

ทุกประเภท 

2.4  เปาประสงค 

2.5  ประเด็นยุทธศาสตร 

 

2.6  กลยุทธ 
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     2.6.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานผูจัดการศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

 

   ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกำลังคน การวิจัย และ

นวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จำนวน 1 โครงการ ไดแก 

   ย1.1  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการ

โดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 

           ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพ จำนวน 2 โครงการ ไดแก 

ย2.1  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

   ย2.2  ประชุมสัมมนาขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา

โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

   ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท  

จำนวน 10 โครงการ ไดแก 

  ย3.1  สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนือ่ง

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  ย3.2  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

  ย3.3  ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 

  ย3.4  สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

   ย3.5  สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา และศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

   ย3.6  สงเสริมศักยภาพ การตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำป 2564 

   ย3.7  ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 

   ย3.8  ขับเคล่ือนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพืน้ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

   ย3.9  ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
   ย3.10  ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

 

2.7  แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
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   ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

จำนวน 4 โครงการ ไดแก 

   ย4.1  จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

    ย4.2  ตรวจติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ

ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 

    ย4.3  ขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ย4.4  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

     ย4.5  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

    ย4.6  ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG4 

    
 



 

 

 

 

 

 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป   

พ.ศ. 2564 จำนวน 8,611,943 บาท โดยแยกเปนงบดำเนินงาน จำนวน 5,635,995 บาท งบลงทุน จำนวน 

606,600 บาท งบอุดหนุน จำนวน 78,100 บาท และงบรายจายอื่น จำนวน 2,291,248 บาท  

จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจาย (บาท) 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 

พ.ศ. 2563 ปรากฏวา ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณลดลง ประมาณรอยละ 24.58 

งบรายจาย 
งบประมาณ 

ป พ.ศ. 2564 
สัดสวน 

งบประมาณ 

ป พ.ศ. 2563 
สัดสวน 

(+เพิ่ม-ลด) จากป 2563 

จำนวน รอยละ 

งบดำเนินงาน 5,635,995.00 65.44 6,481,372.00 60.41 -845,377.00 -15.00 

งบลงทุน 606,600.00 7.04 1,337,399.86 12.47 -730,799.86 -120.47 

งบอุดหนุน 78,100.00 0.91 209,000.00 1.95 -130,900.00 -167.61 

งบรายจายอื่น 2,291,248.00 26.61 2,701,380.00 25.18 -410,132.00 -17.90 

รวม 8,611,943.00 100.00 10,729,151.86 100.00 -2,117,208.86 -24.58 

3.1  งบประมาณ 

 สวนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 
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  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏวา 

เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน คิดเปนรอยละ 85.91 

งบรายจาย งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ยอดใชงบประมาณ รอยละ 

งบดำเนินงาน 5,635,995.00 5,372,173.58  95.32 

งบลงทุน 606,600.00     606,600.00  100.00 

งบอุดหนุน 78,100.00      54,142.00  69.32 

งบรายจายอื่น 2,291,248.00 1,365,728.00 59.61 

รวม 8,611,943.00 7,398,643.58 85.91 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

 

 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดให สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิ บั ติราชการไว 
เปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา  
และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจหนวยงาน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีการติดตามและรายงานผลความกาวหนา/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ 

ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี  (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับ จัดสรร) ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี จำนวน 19 โครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ใชงบประมาณ 

ในการดำเนินการ 1,905,448 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

3.2  ผลการดำเนินงานโครงการ 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1   

สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

1. ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
(เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 
 

80,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2   

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

2. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 45,400 

3. ประชุมสัมมนาขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

100,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 

4. สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

61,600 

5. Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา  

เพื่อพัฒนาการศึกษา 

211,685 

6. ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 56,000 

7. สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 

ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

349,690 

8. สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และศูนยเสมารักษสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

30,000 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

9. สงเสริมศักยภาพ การตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจำป 2564 

45,000 

10. ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 10,000 

11. ขับเคล่ือนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนรุักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในสวนกระทรวงศึกษาธิการ 

10,000 

12. ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

82,000 

13. ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 340,400 

   

ยุทธศาสตรท่ี 4 

สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

14. จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 38,900 

15. ตรวจติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

ในระบบและนอกระบบในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 

94,800 

16. ขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

44,067 

17. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564    

46,200 

18. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

199,706 

19. ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG4 60,000 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการ  

1.  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

(เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 2.  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 2.  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 

    เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 2.  พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถ 

     ในการแขงขันของประเทศ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

นโยบายจุดเนนของจังหวัด 

      4.2  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

- รอยละ 100 ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดไดรับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัด (จำนวน 8 สังกัด) 

- รอยละของสถานศึกษาในจังหวัดไดรับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนนของจังหวัด (จำนวน 606 แหง) 

- มีการประชุมการดำเนินงานการรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด  

ยุทธศาสตรท่ี 1 

สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
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- มีการลงพื้นท่ีตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด (จำนวน 1 ครั้ง) 

- มีการลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.) (จำนวน 1 ครั้ง) 

      เชิงคุณภาพ 
- หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  : การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนของ ศธ. กรณีปกติ 

(จำนวน 2 รอบ) 

- สถานศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล : การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย  

และจุดเนนของ ศธ. กรณีปกติ (จำนวน 2 รอบ) 

- มีรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสุราษฎรธานี (กรณีปกติ) : รูปเลมรายงานผล 

การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของ ศธ. กรณีปกติ (จำนวน 2 เลม :1 รอบ :1 เลม) 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
      6.1  รับทราบนโยบายและจุดเนนของศธ. (ประสาน แจงสวนราชการท่ีเกี่ยวของ) ไตรมาส 1 

      6.2  วางแผนการดำเนินงาน เสนอโครงการ ไตรมาส 1 – 2 

      6.3  วิเคราะหรายละเอียดตัวช้ีวัดตามนโยบาย ผูรับผิดชอบขอมูล กลุมเปาหมาย และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของไตรมาส 2 

      6.4  ประชุมจัดทำคูมือ/เครื่องมือฯ การตรวจ ติดตามและประเมินผล ไตรมาส  2 

      6.5  ประชุมช้ีแจง/วางแผนผูมีสวนเกี่ยวของของหนวยงานทางการศึกษาการดำเนินงานการ

รายงานผลการตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ไตรมาส 2 

      6.6  ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ  

(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.) ไตรมาส 3 

      6.7  รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ ระดับจังหวดั ไตรมาส 3 – 4  

      6.8  สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด ไตรมาส 2,4 
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  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 80,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 80,000 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

8.1  กิจกรรมรับทราบนโยบายและจุดเนนของ กระทรวงศึกษาธิการ 

       หนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ท่ี ศธ ๐๒๑๒๒/4539 ลงวัน ท่ี   

13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง นโยบาย จุดเนนการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  ดำเนินการแจงประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย จุดเนนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ไปยังสวนราชการเพื่อทราบ 

และพจิารณาดำเนินการในสวนท่ีเกีย่วของ  

- รอยละ 100 ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดไดรับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัด (จำนวน 8 สังกัด)   

- รอยละ100 ของสถานศึกษาในจังหวัดไดรับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนนของจังหวัด (จำนวน 606 แหง) 

8.2  กิจกรรมประชุมช้ีแจง/วางแผนผูมีสวนเก่ียวของของหนวยงานทางการศึกษาการ

ดำเนนิงานการรายงานผลการตรวจราชการฯระดับจังหวัด 

- มีการประชุมการดำเนินงานการรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด  

เมื่ อ วันพฤหัสบ ดี ท่ี  11 กุมภาพันธ  2564 ประชุมการตรวจราชการติดตาม 

ผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564   

- ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (นายวัลลพ สงวนนาม) ลงพื้นท่ีตรวจราชการติดตาม 

ผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564   กรณีปกติ รอบท่ี 1  ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 5 (จังหวัดชุมพร  

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)  ระหวางวันท่ี 15-19 กุมภาพันธ 2564 

สำหรับจังหวัดสุราษฎรธานี ลงพื้นท่ีตรวจราชการ  ในวันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ 2564
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เพื่อใหเกิดความชัดเจนครอบคลุมภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการการตรวจราชการ

ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงดำเนินการ 

จัดประชุมการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564       

ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

8.3  กิจกรรมลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 

- มีการลงพื้นท่ีตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด (จำนวน 1 ครั้ง) มากกวา 

คาเปาหมาย (จำนวน 8 ครั้ง)   

- คร้ังท่ี 1 วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ดร.สุรินทร แกวมณี ศึกษาธิการภาค 5  เปนประธานการประชุมกำกับ ติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หลังเปดภาคเรียนท่ี 1 /2563 (เดือนตุลาคม 

- พฤศจิกายน 2563) โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวย 

ดร.ณันศภรณ  นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รวมตอนรับ และรายงานผล 

การดำเนินงาน ขับเคล่ือน กำกับ ติดตามประเมินผลจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพรอม

ของสถานศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยยึดประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลอง 

กับศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. โดยมีแผนการดำเนินงานตามมาตรการอยางเครงครัด โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย  

นายฉายา รักสองหมื่น ผูอำนวยการกลุมตรวจราชการและติดตามประเมนิผล ศธภ.5 ผูอำนวยการ

กลุมทุกกลุม/หนวย ศึกษานิเทศก ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมพรอมเพรียงกัน 

ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

- คร้ังท่ี 2 วันท่ี 17 ธันวาคม 2563   

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเดินทางตรวจเยี่ยม

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ พรอมรับฟง

บรรยายการสรุปการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน  

พลเอก ดาวพงษ รัตนสวุรรณ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
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ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบานควนราชา ตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัด 

สุราษฎรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต1 สำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กอต้ังโรงเรียน เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2526 โดยความรวมมือ 

ของประชาชนในชุมชน โดยมี นายสาโรช กาญจนพงษ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี   

นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดร.ชูศักด์ิ  ชูชวย ผูอำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1 สวนราชการในพื้นท่ี ศึกษานิเทศก และชุมชน 

รวมใหการตอนรับ โรงเรียนบานควนราชา เปนองคกรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในทองถ่ินชนบท นักเรียนสวนใหญขาดโอกาสในการไดเขาเรียนในโรงเรียน 

ท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ  ท่ีสอง (พ.ศ.2562 - 2565) จึงกำหนดหลักการ

พัฒนาการศึกษาท้ังสองดาน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม 

8.4  กิจกรรมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ ระดับจังหวัด 

- คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21-23 มกราคม 2564  

 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการ 

ในตำแหนงผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  ลงพื้นท่ี ตรวจเยี่ยมหนวยงานและ

สถาน ศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 5 จังหวัด 

สุราษฎรธานี โดยมี ดร.ชนภรณ  อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวย  

นายชัยณรงค ชางเรือ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน และ สวนราชการในพื้นท่ี ศึกษานิเทศก รวมตอนรับ  

ใหการสนับสนุนและรวมมือเปนอยางดี 

 การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการ ประเด็นนโยบาย  

  - การเขาถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผูดอยโอกาส 

  - การจัดการเรียนการสอนและมาตรการการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ี

1) โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 

ชุมพร 

2) โรงเรียนนานาชาติสิริปญญา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

3) โรงเรียนวัดราษฎรเจริญ สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 



30 

- คร้ังท่ี 4 วันท่ี 23 มกราคม 2564 

 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการ 

ในตำแหนง ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมดวยนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ดร.ชนภรณ  อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และคณะ ตรวจเย่ียมและ

รับผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการประเด็น การเขาถึงทางการศึกษาสำหรับ 

คนพิการและผูดอยโอกาส การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการปองกัน 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายณัฐพงศ บำรุง 

ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎรธานี นายมงคล  กาฬคลอด ผูอำนวยการ

สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองสุราษฎรธานี  และผูอำนวยการสถานศึกษาในพื้นท่ี ศึกษานิเทศก  

รวมตอนรับใหการสนับสนุนและรวมมือเปนอยางดี ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎรธานี  

สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

- คร้ังท่ี 5 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564  

 นายวัลลพ สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นท่ีตรวจ

ราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

กรณีปกติ (รอบท่ี 1)  เขตตรวจราชการท่ี 5 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีนายสันติภัทร  โคจีจุล 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดร.ชนภรณ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

ผูแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  หัวหนาสวนราชการ  ศึกษานิเทศก ขาราชการทุกสังกัด

รวมใหการตอนรับ สนับสนุนและประสานการตรวจ   

 ตามประเด็นนโยบาย 5 ดาน ประกอบดวย  

 1) นโยบายดานความมั่นคง  

 2) นโยบายดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 3) นโยบายดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

 4) นโยบายดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 5) นโยบายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

          ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ช้ัน 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ภาคเชา 

ประชุมรับฟงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ผลงานดีเดน (Best Practice) ภาคบาย ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพท่ี 201 สังกัด สพป. สุราษฎรธานี เขต 1  

อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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- คร้ังท่ี 6 เม่ือวันพุธท่ี  23 มิถุนายน 2564  

          ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564และติดตามการเรียน 

การสอนตามมาตรการปองกันของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 นายวัลลพ สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นท่ีตรวจราชการ

ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

รอบท่ี 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการปองกันฅ

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการท่ี 5 จังหวัดสุราษฎรธานี ไดมอบนโยบาย

ในการขับเคล่ือนการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยมีนายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

หัวหนาสวนราชการรวมใหการตอนรับ สนับสนุนและประสานการตรวจ ตรวจราชการติดตามผล

การดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

          ลงพื้นท่ีตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียน

การสอนตามมาตรการการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 แหง 

  1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

 3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

 4) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 5) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด 

- คร้ังท่ี 7  วันท่ี 21 กันยายน 2564  

           นายวัลลพ สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวย ดร.ชนภรณ อือตระกูล 

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  และคณะติดตาม รวมลงพื้นท่ีตรวจราชการ ติดตาม  

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ประจำปงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีหลักสำคัญการตรวจติดตาม ดังตอไปนี ้ 

 การฉีดวัคซีน 

 Sandbox Safety Zone in School 

 การจัดการเรียนการสอน 

 การชวยเหลือดูแลนักเรียน 

 การชวยเหลือดูแลครู 

          ท้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัย (factor) ท่ีสำคัญในระดับพื้นท่ีสถานศึกษาในทุกมิติ 

และสะทอนสภาพปญหาปจจุบันและนำไปสูการสนับสนุนสงเสริมและแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม

และมีประสิทธิภาพ 
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- คร้ังท่ี 8  วันท่ี 25 กันยายน 2564  

           ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี ภายใตโครงการ Sandbox Safety Zone in School 

รวมกับรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สราวุฒิ บุญสุข โดยมีทานสุดา สุขอ่ำ ท่ีปรึกษาดานการศึกษา

พิ เศษและ ผูด อย โอกาส สพฐ., นายอำเภอ เมื อง สุราษฎรธานี , ผอ .ศูนยอนามั ย ท่ี  11 

จ.นครศรีธรรมราช,ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ , นายโชคดี ศรัทรากาล 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และดร.ชนภรณ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี, 

หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ สนง.สธ.สุราษฎรธานี, สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎรธานี,  
ผอ.รพ.สต.นิคมสรางตนเอง ต.ขุนทะเล และปลัดอำเภอเมืองสุราษฎรธานี รวมดวย 

           สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามมาตราการปองกันในสถานการณ

การแพรระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ 

อยางเครงครัด ตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาดของโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา 

ตามมาตรการควบคุมและปองกันของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ โรงเรียนมีเครือขาย หนวยงาน 

ในพื้นท่ีท่ีพรอมสนับสนุน ใหความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ทำใหสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
จากการรวมกันคิด รวมกันทำ และพรอมใชแผนเผชิญเหตุอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานท่ีให

ความชวยเหลือ ดังนี้ 

1. รพ.สต.นิคมสรางตนเองขุนทะเล           6. สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

2. อำเภอเมืองสุราษฎรธานี   7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎรธาน ี  8. ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

4. สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี   9. รพ.สต.มะขามเต้ีย 
5. โรงพยาบาลสุราษฎรธานี   10. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ 

8.5  กิจกรรมลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 

ถอดบทเรียนวิธีปฏบิัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ. 

- มีการลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.) (จำนวน 1 ครั้ง) 

- วันท่ี 5-9 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นท่ี นิ เทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและ 
การดำเนินการตามมาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียน

ท่ี 1/2564 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให  

นางธัญญลักษณ ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก  

ลงพื้นท่ี นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกัน

และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 
1/2564 ระยะท่ี 1 เดือนมิถุนายน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สถานศึกษาสังกัด
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 13 แหง ระหวางวันท่ี 5-9 กรกฎาคม 2564 สถานศึกษา
สาม ารถบ ริห า ร จัด ก าร ได ต าม บ ริ บ ท แ ละ คว าม เห ม าะสม  จั ด ก าร เรี ย น รู   

เนนตัวช้ีวัดท่ีตองรูและควรรู บูรณาการตัวช้ีวัดกับกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือภาระงานของ

นักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสวนท่ี

ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 การดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนไป

ตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อยางเครงครัด 

8.6  กิจกรรมสรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จัดสงรายงานผลการตรวจราชการ และติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีปกติ 

รอบท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) ใหสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 5 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ 

ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

รอบท่ี 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

ปองกันของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของนายวัลลพ  สงวนนาม ผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันท่ี 20 – 23 มิถุนายน  2564 ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 5 (ชุมพร 
สุราษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) วันพุธท่ี 23 มิถุนายน 2564 (จังหวัดสุราษฎรธานี 

ณ หนวยรับตรวจและสถานศึกษา อำเภอเมืองสุราษฎรธานี และอำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธาน ี  

- หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  : การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนของ ศธ. กรณีปกติ 

(จำนวน 2 รอบ) 
- สถานศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล : การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนของ ศธ. 

กรณีปกติ (จำนวน 2 รอบ) 

- มีรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวดัสุราษฎรธานี (กรณีปกติ) : รูปเลมรายงานผล 

การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนของ ศธ. กรณีปกติ (จำนวน 2 เลม :1 รอบ :1 เลม) 
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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นายโชคดี  ศรัทธากาล 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดร.เกศทพิย์ ศุภวานิช  
ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  

นายวลัลพ สงวนนาม  

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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โรงเรียนอนุบาลบานเล็ก 

โรงเรียนอนุบาลปยะพฒัน 

โรงเรียนพุทธยาศรม 

โรงเรียนจงฮั้ว 

โรงเรียนปญญาทิพย 

โรงเรียนอนุบาลบานคุณหนู 

โรงเรียนอนุบาลวริศสา 

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 

โรงเรียนอนุบาลบานคุณหนู 
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โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา โรงเรียนอนุบาลชนะพร 

โรงเรียนอนุบาลนวพร โรงเรียนอนุบาลเปยมรัก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการ  

2.  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมอำนวยการ 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคม 

     แหงการเรียนรู 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อปลูกฝงทักษะความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนกลยุทธตาง ๆ ใหแกบุคลากรและ

คณะทำงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพทุกดาน 

      4.2  เพื่อเสริมสรางการทำงานของบุคลากรและคณะทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานีใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงาน 

      4.3  มุงเนนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสราง

ความผูกพันท่ีดีกับองคกร 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนกังานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี     

     เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

เพิ่มข้ึน เขาใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายและมีความสามัคคี มีความรักผูกพันในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีคุณภาพ 
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  ระยะเวลาดำเนินการ 

      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 45,400 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 45,400 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  ประชุมช้ีแจง มอบหมายงานและทำความเขาใจกับบุคลากรในสังกัด แตงต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ ประสานวิทยากร สถานท่ีศึกษาดูงาน และกำหนดปฏิทินการดำเนินการ   

      8.2  ดำเนินการตามแผนงาน  

            -  ประชุม/ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนสามอาชีพ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดนาน โดยใหบุคลากรท่ีตัวแทนของแตละ 

กลุมงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อนำความรู ท่ี ไดรับจากการศึกษาดูงาน ประสบการณ ใหม ๆ มาปรับใชกับ 

การปฏิบัติงานของกลุมงานท่ีรับผิดชอบ ส่ิงใดท่ีดีนำมาปรับใชใหนำมาปรับใช ส่ิงใดคิดวาไมดี 

ลองนำมาพัฒนาตอยอดเพื่อใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีนวัตกรรม บรรยากาศ

ในสถานท่ีทำงานใหมๆ ในการจูงใจใหบุคลากรมีความรู ความผูกพันมากยิ่งข้ึนโดยนำมา

ประยุกตใชเปนไปตามกระบวนการท่ีไดวางแผนไว 

      8.3  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

3.  ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 

โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมบริหารงานบุคคล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสรุปทบทวน ปรับปรุงแนวทางในการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

      4.2  เพื่อใหมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม

และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

      4.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีโดยผานความรวมมือ 

จากองคคณะบุคคลใชเครือขายความรวมมือจากองคคณะบุคคล 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      หนวยงานสถานศึกษา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอื่น มีแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา อยางมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด 

โดยการศึกษาดูงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 1 ครั้ง 

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 100,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ  75,000 บาท 
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  ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 

      ผูแทน อกศจ.และกศจ. รวมกับขาราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขาศึกษาดูงาน  

การดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนาน และกลุมงานตาง ๆ ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนาน ในระหวางวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันท่ี  27 พฤศจิกายน 2563   

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการ  

4.  สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

ตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัด

และภูมิภาค 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

- มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อยางนอย 

1 หลักสูตร 

- มีรายงานการวิจัยท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี ( Best Practice) 

      เชิงคุณภาพ 
- มีรอยละผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
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  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 61,600 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 61,600 บาท 

 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  มีคูพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพไชยา จำนวน 1 โรงเรียน คือ  

            -  โรงเรียนทาชนะ ไดแก หลักสูตรเทคนิคยานยนตและเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต 

หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรการทองเท่ียว 

      8.2  มีคูพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จำนวน 3 โรงเรียน ไดแก 

            -  โรงเรียนพรุพีวิทยาคม ไดแก หลักสูตรชางไฟฟาในอาคาร 

            -  โรงเรียนบานสอง ไดแก หลักสูตรชางไฟฟาในอาคาร 

            -  โรงเรียนมหาราช ๒ ไดแก หลักสูตรชางไฟฟา 

      8.3  มีคูพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 1 โรงเรียน คือ 

            - โรงเรียนบานตาขุนวิทยา หองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง ซึ่งอยูในข้ันตอน

สอบถามความตองการของนักเรียนและผูปกครอง   

 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

5.  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  

       4.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล 

       4.3  เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมซึ่งเปน Best Practice ดานการ

บริหารจัดการ หรือดานการจัดการเรียนรู หรือดานการนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 

       4.4  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ (Supervisor Teams) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       4.5  เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

สูงข้ึนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัด

และภูมิภาค 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      5.1  มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

      5.2  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล 

      5.3  มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ

ติดตามและประเมินผล 

      5.4  Supervisor Teams ปฏิบัติหนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

      5.5  โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

      5.6  มีการเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล 
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  ระยะเวลาดำเนินการ 

      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 211,685 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 191,071 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      จากการดำเนินโครงการมีกลุมเปาหมายเปนโรงเรียนท่ีรวมโครงการCoaching Teams  

และโครงการ TFE Teams for Education มาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเปน

โรงเรียนนำรองในปงบประมาณพ.ศ. 2562 และมีโรงเรียนเครือขายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และเปนโรงเรียนท่ีสมัครใจใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งงบประมาณท่ีแจงมาจำนวน 

284,000 บาท แตในชวงท่ีเริ่มดำเนินโครงการ งบประมาณมาแคบางสวน จึงจัดสรรใหกับโรงเรียน

กลุมเปาหมายจำนวน 23 โรง ๆ ละ 6,000 บาท เปนเงินจำนวน 138,000 บาท ในการดำเนิน

โครงการเมื่อจัดประชุมช้ีแจงผูบริหารโรงเรียนครูวิชาการหรือครูท่ีไดรับผิดชอบ ศึกษานิเทศก และ

นักวิชาการ ท่ีมีโรงเรียนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ  

   โรงเรียนในสังกัดตาง ๆ ดังนี ้

            1.  สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 6 โรง คือ โรงเรียนอนุบาล 

บานคุณหนู โรงเรียนยุวศึกษา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนประถมพุทธนิคม โรงเรียน 

เยาวเรศวิทยา และโรงเรียนอนบุาลงามทอง 

            2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำนวน 4 โรง คือ 

โรงเรียนบานเกาะมุกด โรงเรียนบานพัฒนา โรงเรียนบานดอนสุวรรณ และโรงเรียนคีรีรัฐนิคม  

            3.  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จำนวน 3 โรง คือ 

โรงเรียนบานบางใหญ โรงเรียนบานควนสระ และโรงเรียนบานควนใหม 

            4.  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร จำนวน 3 โรง คือ 

โรงเรียนทาเฟองวิทยา โรงเรียนทาสะทอนวิทยา และโรงเรยีนเขาพนมแบก 

            5.  สังกดัองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนองคการ

บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 1(ดอนสักผดุงวิทย) 

            6. สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จำนวน 3 โรง คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (หวยมุด)  

โรงเรียนเทศบาล 2 (บานอูมาด) และโรงเรียนเทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) 

           7. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 41 จำนวน 3 โรง คือ โรงเรียน ตชด. 

เทคนิคมีนบุรี อนุสรณ 1 โรงเรียน ตชด. บานกอเตย และโรงเรียนตชด. บานยางโพรง 
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  โรงเรียนกลุมเปาหมายเสนอโครงการผานการอนุมัติโดยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

นายสันติภัทร โคจีจุล เพื่อใหโรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาการสรางนวัตกรรมและสรางส่ือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามงบประมาณท่ีสนับสนุนโรงละ 6,000 บาท 

  โรงเรยีนท่ีสนใจสงนวัตกรรมเขารวมประกวดระดับจังหวัด โดยสงคลิปวิดีโอความยาว 

6-15 นาที และรายงานการสรางนวัตกรรม ไมเกิน 4 หนากะดาษเอ 4  

   แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี  

   มีโรงเรียนสงนวัตกรรมเขารวมคัดเลือกจำนวน 7 ผลงาน แบงเปนดานบริหารจัดการ 

ของผูบริหารโรงเรียนจำนวน 2 ผลงาน ดานการจัดการเรียนรู จำนวน 4 ผลงาน และดานการ

นิเทศภายในของโรงเรียน จำนวน 1 ผลงาน 

   ผลงานท่ีไดรับการคัดเลือก 3 ดาน ดังนี้ 

      นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ  

        รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

กลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยใช KOH  MOOK  MODEL 

    นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

        การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) และ

การศึกษาช้ันเรียน  (Lesson Study) ท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 

    นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

        รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุม

สาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยใช  APCER  MODEL 

   สงนวัตกรรมท้ัง 3 ดานเพือ่เขาคัดเลือกในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

   นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ เรื่องรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานเพื่อยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ  

โดยใช KOH  MOOK  MODEL ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อเขารับ

การคัดเลือกในระดับประเทศ (18 ภาค 51 ผลงาน) 

   จัดทำเกียรติบัตรสำหรับผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียนกลุมเปาหมาย ศึกษานิเทศก และ 

นักวิชาการของทุกสังกัด      

   สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ 

ภาค 5 และระดับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

6.  ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษา

ปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

       4.2   เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

       4.3   เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

และการมีสวนรวม ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

      -  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษา 

ใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน รอยละ 90 

      -  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา 

ใหมีคุณภาพข้ันต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหงชาติ พ.ศ. 2561  รอยละ 80 

      -  เด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี รอยละ 80 

      -  ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ภาพรวม

ของจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน100 คน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความ

เขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย  

      -  มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด                

จำนวน  2 ผลงาน 

      เชิงคุณภาพ  
      -  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 
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  ระยะเวลาดำเนินการ 

      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 56,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 20,864 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

8.1  กิจกรรมท่ี 1  สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

      การดำเนินงาน 

      1.  จัดทำหนังสือเชิญผูรับผิดชอบงานปฐมวัย/หรือตัวแทนของหนวยงานทางการศึกษา 

ของทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมประชุมช้ีแจง/ ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 

2563 ตามแบบบันทึกการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

      2.  จัดประชุมช้ีแจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการประเมิน

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564  เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 20 ทานประกอบดวย ศึกษานิเทศก 

สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1-3  จำนวน 3 ทาน, ตำรวจวิชาการสังกัดกองกำกับการตำรวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 41 จำนวน 2 ทาน,   นักวิชาการสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 ทาน, สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 

จำนวน 1 ทาน นักวิชาการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 3 ทาน และ

ศึกษานิเทศกสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 9 ทาน และนักวิชาการจากกลุม 

การจัดการศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 ทาน 

      ผลการดำเนินงาน  

      1.  จากการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย อายุ (3-6ป ) ปการศึกษา 2564 จากสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ในระบบ Google form   พบวา จำนวนเด็กปฐมวัย อายุ (3-6 ป )  

ไดรับบริการทางการศึกษา 59,325 คน 
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      2.  จากการรายงานขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)  ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหงชาติเปนภาพรวมในระดับจังหวัดรอยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป)  

ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

พบวา เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง โดยมีผล

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ดานรางกายผานเกณฑ 

ในระดับดี รอยละ 90 ดานอารมณ-จิตใจ ผานเกณฑในระดับดี รอยละ 94 ดานสังคมผานเกณฑ 

ในระดับดี รอยละ 90 และดานสติปญญา ผานเกณฑในระดับดี รอยละ 92 สรุปในภาพรวม  

เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพฒันาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการ

สมวัย เฉล่ียท่ีรอยละ 92 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

      3.  จากการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยัท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563 

ในทุกสังกัด สรุปภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 (อายุ6-7ป) 

จำนวน 15,985 คน มีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี รอยละ 99.83 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

8.2  กิจกรรมท่ี 2  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  

      การดำเนนิงาน 

      1.  แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัด 

สุราษฎรธานี เพื่อออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ 

ประจำปการศึกษา 2563 ของทุกสังกัด จังหวัดสุราษฎรธานี 

      2.  ประสานหนวยงานตนสังกัด และดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในชวงปลายเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2564  

      3.  หนวยงานตนสังกัดรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และรายงานสรุปผล 

การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในแตละสังกัด พรอมสงขอมูลใหแกสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัดและรายงาน

สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และรายงานสรุปผลการประเมินสถานพฒันาเด็กปฐมวัย

ระดับจังหวัดไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 และตรวจสอบขอมูล 

ในระบบฐานขอมูลสารสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติในระบบ 

ของกรมพัฒนาเด็กและเยาวชน พรอมสรุปรายงานขอมูลการประเมินพัฒนาการเด็กและขอมูล

ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปการศึกษา2563 พรอมจัดสงขอมูลในวันท่ี 20 กันยายน 2564 
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      ผลการดำเนินงาน 

      นิเทศ ติดตาม ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกับหนวยงานทางการศึกษา โดยใชวิธีการ

ลงพื้นท่ีประเมินตามสภาพจริงในชวงกลางเดือนมีนาคม 2564 แตพอเกิดสถานการณการแพร

ระบาดโรคติดเช้ือโคโรนาชวงปลายเดือนมีนาคม 2564 สงผลทำใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตองปดภาคเรียนปการศึกษา 2563 กอนกำหนดเดิมท่ีไว จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนิเทศ

ระบบออนไลน เชน นิเทศผานกลุม Appication Line, นิเทศผานGoogle zoom ประเมินสถานพัฒนา

เด็กปฐมวยัจากเอกสารท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดทำการประเมินตนเองและประเมินพัฒนาการเด็ก 

รวมท้ังมีการนำผลการประเมินจากในระบบสารสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานชาติของกรมกิจการเด็ก

และเยาวชนมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อสรุปผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการประเมิน

สถานพัฒนาเด็กในระดับจังหวัด อยูในระดับดีมากคิดเปนรอยละ 58.99 ระดับดี คิดเปนรอยละ 

30.30 และผานเกณฑข้ันตนคิดเปนรอยละ 6.15 เมื่อสรุปภาพรวมของจังหวัด คิดเปนรอยละ 95.44  

สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

8.3  กิจกรรมท่ี 3  การคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติท่ีดี/ผลงานท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

ปฐมวัยระดับจังหวัด  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือโคโรนา (covid-19)  

จึงทำใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกผลงาน  

      การดำเนินงาน 

      1. การกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิม จะมีการจัดแสดงผลงานและตัดสินผลงาน 

ของทุกหนวยงาน (sysposiums)  จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการคัดเลือกผลงาน โดยประชาสัมพันธ 

และมอบหมายใหทางหนวยงานคัดเลือกผลงานท่ีเปนเลิศท้ังดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

และดานการจัดประสบการณเรียนรู คัดเลือกผลงานท่ีชนะเลิศ อันดับ 1 ของแตละหนวยงาน  

เปนตัวแทนของหนวยงานเขารับการคัดเลือกผลงาน  Best Practices ปฐมวัย ระดับจังหวัด 

สุราษฎรธานี ซึ่งมีผลงานเขารับการคัดเลือก จำนวน 11 ผลงาน ประกอบดวย 1) สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต1-3 จำนวน 6 ผลงาน 2) สำนักงานทองถ่ิน

จังหวัดสุราษฎรธานี  จำนวน 1 ผลงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 41 (รร.ตชด.) 

จำนวน 2 ผลงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 ผลงาน 

      2.  การคัดเลือกผลงาน Best Practices ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี  ประจำป

งบประมาณ 2564 ท้ัง 11 ผลงาน ซึ่งไดกำหนดใหมีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน  

ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 แตเนื่องจาก

สถานการณดังกลาวฯ สงผลทำใหทางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดเลือกไมสามารถมานำเสนอ

ผลงานและจัดแสดงผลงานได จึงไดปรับเปล่ียนการนำเสนอผลงานและคัดเลือกผลงานฯ  

ผานระบบออนไลน Google zoom 
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      ผลการดำเนินงาน 

      การใชรูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL มาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและการนำมาใช 

ในการดำเนิน โครงการขับเค ล่ือนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย ป งบประมาณ 2564  

ภายใตสถานการณแพรระบาดโรคติดเช้ือโคโรนา (covid-19) โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช 

ในการดำเนินงานสงผลทำใหการดำเนินงานสำเร็จ บรรลุเปาหมายของโครงการ ประหยัด

งบประมาณ เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ  

รูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL 
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      การนำนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ ITK SMARE MODEL เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

มีข้ันตอนการวางแผน โดยยึดหลักการทำงานตามระบบ PDCA ดังนี้  
      1.  สำรวจวิเคราะหขอมูลปญหา/หรือความตองการของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน และครู 

ตองพัฒนาการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด 

      2.  ใหคำปรึกษาดวยความเปนกัลยาณมิตรแกผูรับบริการ รวมคิดรวมทำนวัตกรรมกรรม 

ใหเกิดองคความรูใหมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

      3.  สงเสริมสรางขวัญกำลังใจใหแกผูรับบริการ รวมพัฒนางาน และใหหลักธรรมภิบาลบริหาร

จัดการใหงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบการทำงานได 
      4.  รวมคิดรวมพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบท่ีเปนเลิศ ( Best Practices) เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีดี

ตอการพัฒนาการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

      5.  มีการวัดผลกอนการใชนวัตกรรมและหลังใชในนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน ข้ันประเมิน/สรุป

รายงาน มีการวัดผลประเมินผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตามในแตละโครงการเพื่อนำมาพัฒนางานนิเทศตอไป 

 

 

 

 

 

  ผลงาน Best Practices ปฐมวัยท่ีไดรับคัดเลือกเปนตัวแทน เขารับการคัดเลือก

ผลงาน/แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค  

  ดานบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผูบริหารสถานศึกษา) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ระดับภาค  

          ช่ือผลงาน การพัฒนาคุณภาพปฐมวัยโรงเรียนบานทุงพลับ โดย นางณัฐณิชมล พรมรุง  

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงพลับ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  ดานการจัดประการณเรียนรูระดับปฐมวัย (ครู) ไดรับรางวัลชมเชย  

          ช่ือผลงานการจัดประสบการณเรียนรู ดวย 4S Model เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการ

เรียนรูท้ังระบบ โดย นางสาวปทิตตา อินทรฤดี ตำแหนง ครูโรงเรียนวัดสมหวัง สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

          สรุป การนิเทศติดตาม ประเมินผล สงเสริมรวมพัฒนา ช้ีแนะใหความรู ผูบริหารและครู

ปฐมวัยในการสรางนวัตกรรมรูปแบบปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัด

กิจกรรมการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฎิบัติท่ีดีระดับจังหวัด สงผลทำใหจังหวัดสุราษฎรธานี  

มีรูปแบบ/แนวปฎิบัติท่ีดี ระดับจังหวัด จำนวน 11 ผลงาน( ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  

5 ผลงาน ดานจัดประสบการณเรียนรู ปฐมวัย 6 ผลงาน) และจังหวัดสุราษฎรธานี มีรูปแบบ

รูปแบบ/แนวปฏิบัติติท่ีดีระดับภาค จำนวน 2 ผลงาน สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

 

สงผลให 

โรงเรียนมีนวัตกรรม 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

และมีผลงานเชิงประจักษ 
 

การพัฒนารูปแบบ

นวัตกรรมการนิเทศ 
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8.4  กิจกรรมท่ี 4  การสรางการรับรู พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหแกผูบริหาร ครูและ

ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี  

      การดำเนนิงาน 

      จากการวางแผนจัดอบรมผานระบบ Google zoom แตจากการสำรวจผูสนใจเขารวม 

การอบรม จำนวน1,392 คน จึงไดปรับรูปแบบการอบรมรมเปนการอบรมผานแพลตฟรอม  

ในรูปแบบ On-demand เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม2564 - 2 สิงหาคม 2564 และมีการวัดผล

ประมวลความรูหลักการอบรม ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรอบรม ประกอบดวย  

      1)  การวัดประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562  

      2)  พัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย 

      3)  พัฒนาทักษะ EF กับการสรางวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย 

      4)  สะเต็มศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 

      ผลการดำเนินงาน 

      สรางการรับรู ความเขาใจในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดวยการอบรมผานระบบออนไลน

และประเมินผลหลังจากการไดรับการอบรมผานระบบออนไลน สงผลทำใหมีผูเขารวมและผานการ

ประเมินตามเกณฑการวัดผลหลังจาการอบรม จำนวน 1,392 คน สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

8.5  กิจกรรมท่ี 5  ประชุมสรุปรายงานผลโครงการ  

      การดำเนนิงาน 

      1.  สงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในรูปแบบไฟล Word ผานจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไปยังผูรับผิดชอบโครงการฯ ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

      2.  ประชุมผูรับผิดชอบโครงการฯของแตละจังหวัด เพื่อรวมจัดทำวีทีอาร เรื่อง การนำเสนอ

ผลงานสรุปผล   การดำเนินงานโครงการในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (รวมท้ัง  

5 จังหวัด) เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2564 ผาน Application Line 

      3.  เขารวมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

ของโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2564  

      ผลการดำเนินงาน 

      ผูรับผิดชอบโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี ท้ังในระดับ

จังหวัด /ภาคและสำนักบูรณาการการฯ เขารับฟงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม

ในแตละสำนักงานศึกษาธิการภาค และรับฟงการนำเสนอผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติเปนเลิศ

ปฐมวัยจากตัวแทน ศธ. ภาค สงผลทำใหมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนา

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ของจังหวัดตอไป 
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประชุมช้ีแจง/ทบทวนมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติเพื่อจัดเก็บขอมูล 

อบรมผานระบบ 

  On-Demand 

คัดเลือกผลงาน Best Practices ปฐมวัย 
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คัดเลือกผลงาน Best Practices ปฐมวัย 
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  โครงการ  

7.  สรางและสงเสริมความเปนพลเมิองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 1.  ดานความมั่นคง 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี 

       4.2  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูถึงสิทธิและหนาท่ีความเปน

พลเมืองดี 

       4.3  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  

มีความรักชาติ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

      -  ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,000 คน  ทุกหนวยงานการศึกษา           

      เชิงคุณภาพ  

      -  ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

      -  ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษารักษทองถ่ินและชุมชนของตนเอง 

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 349,690 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 28,968 บาท 
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  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 16 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 งบประมาณสวนท่ีเหลือจำนวน 320,722 บาท กันไวสำหรับ 

จัดกิจกรรมคาย จำนวน 4 จุด คือ  

 1) โรงเรียนในสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร จำนวน

นักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร 20 คน รวม 200 คน 

 2) โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จำนวน

นักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร จำนวน 20 คน รวม 200 คน   

 3) โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำนวน

นักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร จำนวน 20 คน รวม 200 คน 

 4) โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จำนวน

นักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร จำนวน 20 คน รวม 200 คน   

 5) โรงเรียนสังกัดเอกชน/เทศบาล/อบจ จำนวนนกัเรียน 180 คน ครู/บุคลากร จำนวน 

20 คน รวม 200 คน 

          แตในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงไมสามารถ

ดำเนินการได เนื่องจากกิจกรรมเปนลักษณะกระบวนการกลุม จุดละ 200 คน จึงคืนงบประมาณ 

จำนวน 320,722 บาท   

 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

8.  สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาและศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 1.  ดานความมั่นคง 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหนาท่ีออกตรวจ ติดตาม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นท่ีเส่ียง เฝาระวังสถานการณ ปญหาความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 

       4.2  เพื่อปรับปรุงเครือขายประชาสัมพันธศูนยเครือขายการปองกัน แกไขปญหาความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

       4.3  เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการ

ปฏิบัติงานออกปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในพื้นท่ี 

เครือขายองคกรอื่น ๆ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

      -  จำนวนผูเขารวมประชุม 110 คน 

      เชิงคุณภาพ  

      -  ผูเขารวมประชุมตามโครงการฯ เขาใจบทบาทหนาท่ีของ พสน. และสามารถปฏิบัติงานได 

      -  ปรับปรงุเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหเปนปจจุบัน 

      -  ทุกเครือขายมีแผนการปฏิบัติงานประจำป 
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  ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 30,000 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      จากเปาหมายเดิม คือ กำหนดประชุม 1 ครั้ง จำนวน 110 คน แตเนื่องจากสถานณการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับเปล่ียนเปน 3 วัน ดังนี้ 

      -  วันท่ี 16 กันยายน 2564 เครือคายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา อำเภอในเขตพื้นท่ีบริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 รวมมัธยมศึกษา 

      -  วันท่ี 17 กันยายน 2564 เครือคายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา อำเภอในเขตพื้นท่ีบริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 รวมมัธยมศึกษา 

      -  วันท่ี 18 กันยายน 2564 เครือคายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสรมิความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา อำเภอในเขตพื้นท่ีบริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 รวมมัธยมศึกษา 

      รวมผูเขาประชุมท้ังสิ้น 127 คน 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

9.  สงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำป 2564 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 1.  ดานความมั่นคง 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อเฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจง

เหตุใหศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีทราบ 

       4.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุน และประสานงานสถานศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปองกัน แกไข

ปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

       4.3  เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับ

หนวยงานในสังกัด ในพื้นท่ีเครือขายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

       5.1  จำนวนครั้งการออกติดตามเฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของศูนยเสมารักษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

       5.2  การรายงานการประชาสัมพันธงานพนกังานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา / ศูนยเสมารักษ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิน้ 45,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 45,000 บาท 
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  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

       8.1  ใหหนวยงานการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 

1- 3 ดำเนินการออกเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากในสถานการณโควิด สรางขวัญกำลังใจ 

โดยสนับสนุนงบประมาณ หนวยละ 7,000 บาท และเปนของศูนยเสมารักษเครือคายอำเภอเมือง 

อีก 10,000 บาท โดยแบงออกปฏิบัติงาน เปน 4 สาย ในอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎรธานี  

ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 

      8.2  มีงบประมาณเหลือจากขอ 1 จึงจัดเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 10 คน ลงเย่ียม

สถานศึกษาในอำเภอเกาะพะงัน เพื่อสรางขวัญกำลังในและประชาสัมพันธงานพนักงานเจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในระหวางวันท่ี 16-19 สิงหาคม 2564 

       8.3  มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน  14,000 บาท ไดใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดำเนินออกเยี่ยมนักเรียนทุนรวมกับแมบานมหาดไทย จำนวน  

2,710 บาท และสวนท่ีเหลือใหเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาอำเภอเมืองออกตรวจความประพฤตินักเรียนในพื้นท่ีอำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม 

อำเภอบานตาขุน และอำเภอพนม ในวันท่ี 14-15 กันยายน 2564 พรอมแลกเปล่ียนเรียนรู 

และสรุปงานพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยใชงบประมาณ 

จำนวน 11,290 บาท 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

10.  ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 1.  ดานความมั่นคง 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

       4.2  เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร  

และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและ 
การชวยเหลือผูอื่น 

       4.3  เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

      -  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1,000 คน 
      เชิงคุณภาพ  

      -  ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ                         

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวาง 

ใหเปนประโยชน 

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 10,000 บาท 
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  ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 

       ผูเขารวมไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1,500 คน และไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสา

บำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะและใชเวลาวาง 

ใหเปนประโยชน  จำนวน 600 คน ณ วัดไตรธรรมาราม (ลูกเสือ-เนตรนารี) วัดธรรมบูชา  

(ยุวกาชาดและผูบำเพ็ญประโยชน) และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี (นักศึกษาวิชาทหาร)  

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

11.  ขับเคลื่อนการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในสวนกระทรวงศึกษาธิการ 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

      -  สถานศึกษา อยางนอย 15 แหง สมัครเขารวมโครงการฯ 

      เชิงคุณภาพ  

      -  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีจิตสำนึก เห็นความสำคัญและคุณคาของสวนพฤกษศาสตร 

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 10,000 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  ผูรับผิดชอบโครงการไดดำเนินการแจงประชาสัมพันธการเขารวมเปนสมาชิก 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ซึ่งจากการประชาสัมพันธมีสถานศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการ จำนวน 1 แหง คือ โรงเรียนเสวียดวิทยา 

รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร โดยสถานศึกษา

ไดสงเอกสารการสมัครมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบเอกสารการสมัครและ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดสงเอกสารของสถานศึกษาไปยังสำนักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

เพื่อดำเนนิการลงทะเบียนสมาชิก 

       8.2  ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ท่ีสมัครเขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และไดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัดทำ

ปายช่ืองานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและปายช่ือพันธุไม 

      8.3  ผูรับผิดชอบโครงการไดดำเนินการประชุมและสรุปรายงานโครงการกับสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 5 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

12.  ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา                           

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมพัฒนาการศึกษา 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 1.  ดานความมั่นคง 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัด โดยขับเคล่ือน

ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 

       4.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน การขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

       4.3  เพื่อกำกับ ติดตาม วิเคราะหประเมินสถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

ขอเสนอแนะเชิงพื้น ท่ี/เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ  best practices ในภาพรวม 

ของสถานศึกษาในจังหวัด 

       4.4  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผลการดำเนินงานผานระบบ

สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา 

(CATAS) ระบบกำลังพล และระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

      -  หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 

      -  ผูเรียนของสถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

      เชิงคุณภาพ  

      -  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นำแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

มาใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการ สงผลตอความสำเร็จของงานเพิ่มข้ึน 
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  ระยะเวลาดำเนินการ 

      ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 82,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 82,000 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  มีการเขารวมประชุมดานการบริหารจัดการดานยาเสพติด จำนวน 3 ครั้ง 

      8.2  จัดทำปายรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 

      8.3  จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขันจัดทำส่ือรณรงคสรางการรับรูการปองกันยาเสพติด 

ในสถานศึกษา 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

13.  ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 

    ทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 4.  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพื่อดำเนินการประเมินความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและการอาน 

รูเรื่อง) ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ในระบบในจังหวัดสุราษฎรธานี 

       4.2  เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (ความสามารถพื้นฐานดานภาษาไทยและดาน

คณิตศาสตร) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญในระบบในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

      -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสมัครใจเขารับการประเมิน ไดรับการประเมินความสามารถ

ดานการอานไมต่ำกวารอยละ 95 ของจำนวนนักเรียนท่ีสมัครใจเขารับการประเมิน 

      -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครใจเขารับการประเมิน ไดรับการประเมินความสามารถ

พื้นฐานดานภาษาไทยและดานคณิตศาสตร  ไมต่ำกวารอยละ 95 ของจำนวนนักเรียนท่ีสมัครใจ

เขารับการประเมิน 

      เชิงคุณภาพ  

      -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการประเมินความสามารถดานการอานผานเกณฑ

การประเมินไมต่ำกวารอยละ 90 ของจำนวนนักเรียนท่ีสมัครใจเขารับการประเมิน 

      -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการประเมินความสามารถพื้นฐานดานภาษาไทย

และดานคณิตศาสตรผานเกณฑการประเมิน ไมต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนนักเรียนท่ีสมัครใจ

เขารับการประเมิน 
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  ระยะเวลาดำเนินการ 

      มกราคม – กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 340,400 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 276,366 บาท 

  ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 

      กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดทำโครงการ

ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อดำเนินการประเมินความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง) ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (ความสามารถพื้นฐาน 

ดานภาษาไทยและดานคณิตศาสตร) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ใหกับ

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในระบบในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมท้ังหมด  

4 กิจกรรม ไดแก 1) ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ 2) ดำเนินการประเมินความสามารถ

ดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1และดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 3) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และ 4) จัดทำรายงานผลการประเมินความสามารถ

ดานการอาน และผลการประเมินคุณภาพผูเรียน โดยไดดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพ

ผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบรอยแลว จำนวน 4 กิจกรรม 

ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

      8.1  ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  8.1.1  ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่องแนวทางการดำเนินงานประเมิน 

ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ณ หองประชุม

สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในวัน ท่ี 15 มีนาคม 2564  

มีผูเขารวมประชุมระดับสนามสอบ จำนวน 50 คน ซึ่งเปนบุคลากรท่ีเปนสนามสอบ จำนวน  

41 สนามสอบ และคณะกรรมการระดับศูนยสอบ จำนวน 20 คน รวมผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 

จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 93.33 

8.1.2  ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานประเมิน

คุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ณ หองประชุมโรงแรมแกวสมุยรีสอรท 

ในวันท่ี 19 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมประชุมระดับสนามสอบ จำนวน 53 คน ซึ่งเปนบุคลากร 

ท่ีเปนสนามสอบ จำนวน 42 สนามสอบ และคณะกรรมการระดับศูนยสอบจำนวน 9 คน  

รวมผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 82.66 
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      8.2  ผลการดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้ 

            8.2.1  การดำเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ไดกำหนดคาเปาหมายจำนวนของนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารับการประเมิน เขารับการประเมิน

ไมต่ำกวารอยละ 95 โดยมีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบประสงคเขารับการประเมิน 

จำนวน 41 โรงเรียน ผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน จำนวน 3,471 คน และเขารับการประเมิน 

จำนวน 3,370 คน คิดเปนรอยละ 97.09 ของผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน 

            8.2.2  การดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 

2563 ไดกำหนดคาเปาหมายจำนวนนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารับการประเมิน เขารับการประเมินไมต่ำ

กวารอยละ 95 โดยมีผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน จำนวน 3,707 คน และเขารับการประเมิน 

จำนวน 3,601 คน คิดเปนรอยละ 97.14 ของผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน 

            8.2.3  การดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

ไดกำหนดคาเปาหมายใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการประเมินความสามารถดานการอาน

ผานเกณฑการประเมินไมต่ำกวารอยละ 90 ของผูเขารับการประเมินท้ังหมด ผลปรากฏวา  

มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เขารับการประเมินท้ังหมด จำนวน 3,370 คน ผานเกณฑ 

การประเมินรวม 2 ดาน จำนวน 3,251 คน คิดเปนรอยละ 96.46 ของผูเขารับการประเมินท้ังหมด 

            8.2.4  การดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

ไดกำหนดคาเปาหมายใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียนผาน

เกณฑการประเมินไมต่ำวารอยละ 50 ของผูเขารับการประเมินท้ังหมด ผลปรากฏวา มีนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เขารับการประเมินท้ังหมด จำนวน 3,601 คน และเขารับการประเมิน  

รวม 2 ดาน จำนวน 3,599 คน ผานเกณฑการประเมินรวม 2 ดาน จำนวน 3,167 คน คิดเปนรอยละ 

87.97 ของผูเขารับการประเมินท้ังหมด 

      8.3  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี ้

            8.3.1  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถดานการอาน 

ของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ตามคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุราษฎรธานี ท่ี 110/2564 ไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาท่ีเปนสนามสอบ ในวันท่ี 16 มีนาคม 2564 

ไดแก สนามสอบโรงเรียนอนุบาลขวัญยืน สนามสอบโรงเรียนยุวศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

สนามสอบโรงเรียนสัมพันธศึกษา และสนามสอบโรงเรียนสารสาสนวิเทศ รวมท้ังส้ินจำนวน  

5 โรงเรียน 

            8.3.2  คณะกรรมการตรวจเยี่ ยมสนามสอบการประเมิน คุณภาพ ผู เรียน (NT)  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ตามคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ี 111/2564  

ไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาท่ีเปนสนามสอบ ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 ไดแก สนามสอบโรงเรียน

อนุบาลอนุบาลพฤษชาติ สนามสอบโรงเรียนจงฮั้ว สนามสอบโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย  
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สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบานคุณหนู สนามสอบโรงเรียนประถมพุทธนิคม สนามสอบโรงเรียน

เซนโยเซฟเกาะสมุย สนามสอบโรงเรียนอุนรักเกาะสมุย และสนามสอบโรงเรียนไออุน รวมท้ังส้ิน

จำนวน 8 โรงเรียน 

      8.4  จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

            กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ

วิเคราะหผลการประเมิน จากเอกสารรายงานผลการประเมินความสามารถดานการอาน 

ของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 และเอกสารผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ซึ่งประกาศผลเมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2564 และวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เพื่อนำมาจัดทำ

รูปเลมรายงานในระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด 

สุราษฎรธานี และระดับศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดังตอไปนี ้

            8.4.1  รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา 

ป ท่ี  1 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จัดพมิพจำนวน 10 เลม 

            8.4.2  รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ระดับศึกษาธิการจังหวัด จัดพมิพจำนวน 10 เลม 

            8.4.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

จัดพมิพจำนวน 10 เลม 

            8.4.4  รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

ระดับศึกษาธิการจังหวัดจำนวน จัดพมิพจำนวน 10 เลม 

            8.4.5  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ประจำปงบประมาณ 2564 จัดพมิพจำนวน 5 เลม 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ RT/NT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจเยีย่มสนามสอบ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการ  

14.  จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนโยบายและแผน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร    

    จัดการภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

      4.2  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธาน ี

      4.3  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

      4.4  เพื่อรายงานและประเมินผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

- มีแผนปฏิบัติราชการประจำป จำนวน 1 เลม 

- มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 เลม  

- มีรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เลม 

      เชิงคุณภาพ 
- รอยละ 100 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นำแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ระยะเวลาดำเนินการ 
      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 38,900 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 38,900 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  กระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนดำเนนิการต้ังแตวันท่ี 6 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย ดังนี ้

            กิจกรรมท่ี 1   การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2563 - 2565)  

ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก 

ผูบริหารหนวยงานท่ีจัดการศึกษา/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานแผนของหนวยงาน จำนวน 35 คน     

        ผลการดำเนินงาน เนื่องจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทำใหมีการปรับเปล่ียนรูปแบบจากการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการสำรวจ

ความเห็นชอบ/ความคิดเห็นผานชองทางออนไลน ไดขอสรุปดังนี้ 

         1.1  ขอรายช่ือผูแทนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทำแผน เพื่อแตงต้ัง 

เปนคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี จากหนวยงานทางการศึกษา 

จำนวน 36 แหง ปรากฏวา มีผูสงรายช่ือกลับมา จำนวน 21 แหง คิดเปนรอยละ 58.30 

        1.2  แจงเวียนหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ จำนวน 36 แหง  

เพื่อทบทวนยุทธศาสตรและพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

สุราษฎรธานี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนฐาน (Base on) 

ปรากฏวา มีผูตอบกลับมา 17 แหง คิดเปนรอยละ 47.22 จำแนกเปนใหยุทธศาสตรและพันธกิจคงเดิม 

จำนวน 16 แหง และใหแกไข/ปรับปรุง จำนวน 1 แหง  
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        1.3  ใหหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ จำนวน 36 แหง สงโครงการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธของหนวยงาน เพื่อจัดทำเปน

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 

จังหวัดสุราษฎรธานี ปรากฏวา มีหนวยงานทางการศึกษาท่ีสงโครงการมายังสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวดัสุราษฎรธาน ีจำนวน 22 โครงการ 

            กิจกรรมท่ี 2   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก 

บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 39 คน 

       ผลการดำเนินงาน แบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย ดังนี้ 

       2.1  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  

จัดเมื่อวันพุธท่ี 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 39 คน ปรากฏวา มีผูเขารวมประชุมฯ จำนวน 39 คน 

คิดเปนรอยละ 100.00 

       2.2  การประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) เมื่อวันศุกร ท่ี 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย คือ  

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผนฯ จำนวน 9 คน ปรากฏวา มีผูเขารวมประชุมฯ จำนวน  

8 คน คิดเปนรอยละ 88.89 

            กิจกรรมท่ี 3   การจัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 39 คน 

       ผลการดำเนินงาน แบงออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังนี้ 

       3.1  มีการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) เมื่อวันจันทรท่ี 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 44 คน ปรากฏวา มีผูเขารวมประชุมฯ จำนวน 37 คน  

คิดเปนรอยละ 84.09 
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 3.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวางแผนการขับเคล่ือนการสรุป 

และรายงานผลดำเนินงาน  ตามแผนปฏิ บั ติราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสุราษฎรธาน ีจัดข้ึนในวันท่ี 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย 

คือ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 45 คน ปรากฏวา มีผูเขารวม

ประชุมฯ จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 82.22  

 3.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดข้ึนในวันท่ี 4 - 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ แพสมายเลย ตำบลเขาพัง  

อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก องคคณะ

บุคคล จำนวน 5 คน และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 45 คน 

ปรากฏวามีองคคณะบุคคลเขารวมประชุมฯ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 และบุคลากรของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเขารวมประชุมฯ จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 64.44 

สาเหตุท่ีผูเขารวมโครงการฯนอยกวารอยละ 80 สวนใหญมีสาเหตุมาจากบุคลากรไดรับวัคซีน 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไมครบ 2 เข็ม ทำใหไมสามารถ

เดินทางขามเขตอำเภอได 

 
  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนประธานในการประชุม

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
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ภาพท่ี 2 บรรยากาศการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 

ภาพท่ี 3 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให ดร.ชนภรณ  อือตระกูล  

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
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ภาพท่ี 4 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

(ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 

ภาพท่ี 5 นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ีเปนประธานในประชุม

ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  
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ภาพท่ี 6 บรรยากาศการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 

ภาพท่ี 7 นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

เปนประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวางแผนการขับเคล่ือนการสรุปและ

รายงานผลดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ภาพท่ี 8 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวางแผนการขับเคล่ือน 

การสรุปและรายงานผลดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ภาพท่ี 9 นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

เปนประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาพท่ี 10 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาพท่ี 11  บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  โครงการ  

15.  ตรวจติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ  
ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร    

    จัดการภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและสงเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 

      4.2  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ 

      4.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรดานงานทะเบียนโรงเรียน 

      4.4  เพื่อตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 

      4.5  เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนใหเปนเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      5.1  รอยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับดี  

      5.2  รอยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนในระบบท่ีไดรับการติดตามการใชเงินอุดหนุน 

      5.3  รอยละ 100 ของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ไดรับการพัฒนาดานงานทะเบียน 

      5.4  รอยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนท่ีมีการบริหารจัดการเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 94,800 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 94,800 บาท 
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  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน

เปาหมาย 

ผลการ

ดำเนินงาน 
รอยละ 

เชิงปริมาณ      

       1. รอยละของโรงเรียน

เอกชนนอกระบบมีการประกนั

คุณภาพภายในอยูในระดับดี 

รอยละ 80 11 9 82 

       2. รอยละของโรงเรียน

เอกชนในระบบท่ีไดรับการ

ติดตามการใชเงินอุดหนุน 

รอยละ 80 74 74 100 

       3. รอยละของบุคลากร 

ในโรงเรียนเอกชน ไดรับการ

พัฒนาดานงานทะเบียน 

รอยละ 

100 

84 84 100 

       4. รอยละของโรงเรียน

เอกชนท่ีมีการบริหารจัดการ

เปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

รอยละ 

100 

83 โรงเรียน 83 โรงเรียน 100 

เชิงคุณภาพ     

- - - - - 
 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

16.  ขับเคล่ือนการปองกันการทุจรติเพือ่ยกระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ีประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร    

    จัดการภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

      4.2  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      4.3  เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

    เชิงปริมาณ 

- รอยละ 100 ของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี (จำนวน 42 คน) 

- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคล่ือนการปองกัน 

          การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 

          ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (จำนวน 1 ครั้ง) 

- มีระบบการใหบริการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ท่ีมีประสิทธิภาพ (จำนวน 1 URL  

          ท่ีเช่ือมตอกับระบบเว็บไซตหลัก) 

    เชิงคุณภาพ 

- รอยละ 100 ของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปรับฐานความคิด  

พฤติกรรมท่ีไมทนตอการทุจริต (จำนวน 42 คน) 
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- มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใชเปน

แนวทาง/มาตรการเชิงรุกขององคกร/กลุม เพื่อปองกันการทุจริตท่ีเปนรูปธรรม  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- คะแนนรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงกวาปท่ีผานมา (ไมต่ำกวารอยละ 85) 

  ระยะเวลาดำเนินการ 

      6.1  ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการฯ ไตรมาส 2-3  

      6.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานดานภารกิจคัดเลือกกระบวนงาน (ITA) จัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทาง 

การขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไตรมาส 3-4 

      6.3  พัฒนาออกแบบระบบการปองกันการทุจริตโดยเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมและการยกระดับ 

การส่ังการ สาธารณะ เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการจัดการบริการ เผยแพรประชาสัมพันธ 

ขอมูล สารสนเทศ ผานชองทางเว็บไซต ไตรมาส 2-4 

      6.4  ประชุมแลกเปล่ียนการเรียนรู ติดตามความกาวหนา/เตรียมความพรอมรองรับการประเมิน

โดยผูทรงคุณวุฒ ิไตรมาส 3 

      6.5  รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไตรมาส 4 

      6.6  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 44,067 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 41,772 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำ

โครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค (1) เพื่อ

สรางความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (2) เพื่อจัดทำ
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (3) เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ ให เกิด

ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ ออกแบบระบบการใหบริการ เผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูล

สารสนเทศ ผานชองทางเว็บไซต โดยมีการดำเนินงานตามกระบวนการ ดังนี้ 

      1.  ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการฯ 

          ประชุมเชิงปฏิ บัติการขยายองคความรู สรางความเขาใจ โครงการคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

เพื่อกำหนดรูปแบบ/วิธีการ/วิธีดำเนินงาน (PDCA) รวมกันและเสนอแตงต้ังคณะกรรมการและ

คณะทำงาน  

      2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานดานภารกิจ คัดเลือกระบวนงาน (ITA)  

           การจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติ

การปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพือ่ใชเปนแนวทาง/มาตรการเชิงรุกของ

องคกร/กลุมเพื่อปองกันการทุจริตท่ีเปนรูปธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

      3.  อบรมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรู แนวทางการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

           อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความรูแกบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ใหเกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเพื่อปรับฐาน

ความคิดพฤติกรรมท่ีไมทนตอการทุจริต 

      4.  พัฒนาออกแบบระบบการใหบริการเปดเผยขอมูลสาธารณะของหนวยงาน เพื่อการ

ปองกันการทุจริตโดยเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมและการยกระดับการ ส่ังการ สาธารณะ เพื่อการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการจัดการบริการ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล สารสนเทศ ผาน

ชองทางเว็บไซต 

      5.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานและการใหบริการ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

สารสนเทศ ผานชองทางเวบ็ไซต 

      6.  ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู ติดตามความกาวหนา เพื่อเตรียมความพรอมรองรับ 

การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

      7.  ประเมินตนเอง รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ประเมินตนเอง)  
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      การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีผูเขารับการอบรม จำนวน 42 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 83.33  

เพศชายจำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และการประเมินความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/

การนำไปใช ตอการเขารวมโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 4.32 อยูในระดับพอใจมาก เมื่อวิเคราะหขอมูล

รายดาน พบวา ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร มีคาเฉล่ีย 4.58 อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 

ดานวิทยากร มีคาเฉล่ีย 4.51 อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด ดานการนำความรูไปใช มีคาเฉล่ีย 4.37 

อยูในระดับพอใจมาก และดานความรูความเขาใจ มีคาเฉล่ีย 3.83 อยูในระดับพอใจมาก  

      ในสวนของการแสดงความคิดเห็น ทำใหทราบวาผูเขารับการอบรมไดรับความรูเรื่องคุณธรรม

และความโปรงใส รูจักผิดชอบช่ัวดี มีคุณธรรมในจิตใจ ปองกันการทุจริต เกิดการสรางจิตสาธารณะ 

จิตสำนึกในการรักษาระเบียบ กฎหมาย เห็นถึงความสำคัญของประโยชนสวนรวมเปนท่ีหนึ่ง 

และประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง มีจิตสำนึกท่ีดี รูสึกเสียสละ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม รูกฎหมาย 

ตอตานการทุจริต ละอายตอการกระทำผิด เกิดการปฏิบัติโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน ซึ่งการดำเนินโครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ มีประโยชนทำใหผูเขารวมโครงการมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน 

และงบประมาณ เนื่องจากมีแผนและมาตรการในการพัฒนาระบบท่ีมีความโปรงใสในการดำเนินงาน 

สามารถตรวจสอบได นำไปสูภาพลักษณท่ีดีแกองคกร 

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเปนรอยละ 89.74 ระดับ A  

      ตัวช้ีวัดท่ี 9 เรื่องการเปดเผยขอมูล จำนวน 29 ขอ คะแนนผลการประเมิน รวม 3,500 คะแนน 

(เต็ม 3,900 คะแนน) ตัวช้ีวัดท่ีผานจำนวน 25 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีไมผาน จำนวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

                    ขอ 15 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน   

                    ขอ 16 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 

                    ขอ 18  ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

                    ขอ 25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 เรื่องการปองกันการทุจริต จำนวน 10 ขอ ผานทุกตัวช้ีวัด  
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

17.  นิเทศ ตดิตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร    

    จัดการภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       เพื่อนิเทศ ติดตาม และสงเสริมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน

ใหดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

- รอยละของสถานศึกษา ไดรับการนิเทศ ติดตาม และสงเสริมการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

      เชิงคุณภาพ 

- รอยละของสถานศึกษา มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
      มิถุนายน - กันยายน 2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

       ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 46,200 บาท 

       ผลการใชจายแลวเสร็จ 30,000 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      9.1  ประชุมนิเทศทางไกล ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาเอกชน ผานระบบ Zoom เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ผูเขารวมประกอบดวย
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ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงละ 1 คน ศึกษานิเทศก 

ผูบริหารสำนักงาน รวม 91 คน จากนั้นโรงเรียนประเมินตนเองและสงแบบนิเทศติดตามการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 กลับมายัง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

      9.2  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 

หลังจากการประชุมนิเทศทางไกลผานระบบ Zoom ใหกับสถานศึกษาท่ีมีความประสงคไดรับ 

การแนะนำ ชวยเหลือ เมื่อวันท่ี 23 และ 27 กันยายน 2564 ซึ่งไดบูรณาการรวมกับโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ป พ.ศ. 2564 แตไมสามารถลงไปแนะนำ ชวยเหลือยังสถานศึกษาไดทุกโรง 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

      9.3  จัดทำคูมือการนิเทศเพื่อสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 100 เลม มอบใหสถานศึกษาในสังกัด 

และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหผูบริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ประเภท

สามัญศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และใชเปน

แนวทางสำหรับผูนิเทศในการนิเทศ ติดตาม และสงเสริมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

        9.1  ประชุมนิเทศทางไกลการนิเทศติดตามเพือ่สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน ผานระบบ Zoom 
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        9.2  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        9.3  เอกสารคูมือนิเทศ 
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  โครงการ  

18.  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร    

    จัดการภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

       4.1  เพือ่ใหผูบริหารโรงเรียน แลครูโรงเรียนเอกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนางาน

ดานวิชาการของโรงเรียน 

       4.2  เพื่อใหผูบริหารโรงเรียน แลครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพ

ผูเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

- ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายไดรับ

ความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล      

      เชิงคุณภาพ 

- ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีมี

คุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพผูเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
      ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

       ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 199,706 บาท 

       ผลการใชจายแลวเสร็จ 115,000 บาท 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      9.1  ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนางาน 

ดานวิชาการของโรงเรียน 

      9.2  ผูบริหารโรงเรียน แลครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพผูเรียน

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

      9.3  การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท้ังการนิทศ online .

โดยใชระบบ Line ผานกลุม ไลน วัดแลประเมินผลโรงเรียนเอกชน และ การนิเทศโดยการออก

นิเทศสถานศึกษาจำนวน 46 โรงเรียน 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

        9.1  ประชุมสรปุการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโครงการ 
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        9.2  นิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาการเรียนรูการวัดและประเมินผล ตามสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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  โครงการ  

19.  ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG4 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนโยบายและแผน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร    

    จัดการภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสรางการรับรูแนวทางการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4  

ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

      4.2  เพื่อดำเนินการจัดทำแผนขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 

Roadmap) ในระดับจังหวัด 

      4.3  เพื่อประชาสัมพันธการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4) 

ระดับจังหวัด 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 

- ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,000 คน  ทุกหนวยงานการศึกษา 

      เชิงคุณภาพ 
- ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

- ผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษารักษทองถ่ินและชุมชนของตนเอง 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
      2 – 30 กันยายน  2564 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 60,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 60,000 บาท 
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  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  จัดทำแผนท่ีนำทางการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 

Roadmap) ในระดับจังหวัด จำนวน 50 เลม 

      8.2  สรางการรับรูแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุราษฎรธานี จำนวน 45 คน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานแผนท่ีนำทาง 

การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 Roadmap) ระดับจังหวัด  

และสรางการรบัรูแกบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จัดข้ึนในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัด 

สุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

จำนวน 45 คน ปรากฏวา มีผูเขารวมประชุมฯ จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 95.55 

      8.3  ทำเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 

(SDG4 Roadmap) จำนวน 100 ฉบับ 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให ดร.ธีติมา ถาวรรัตน

ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

เปนประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานแผนท่ีนำทางการ

ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 Roadmap) ระดับจังหวัด 

และสรางการรับรูแกบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎรธาน ี
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ภาพท่ี 2 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานแผนท่ีนำทาง 

การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 Roadmap)  

ระดับจังหวัด และสรางการรับรูแกบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ภาพท่ี 3 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานแผนท่ีนำทาง 

การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 Roadmap)  

ระดับจังหวัด และสรางการรับรูแกบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎรธานี 



109 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานแผนท่ีนำทาง 

การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 Roadmap)  

ระดับจังหวัด และสรางการรับรูแกบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ภาพท่ี 5  นางสาวสนธิยา  ไชยชำนิ ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน เปนเลขานุการ

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานแผนท่ีนำทางการขับเคล่ือนเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (SDG4 Roadmap) ระดับจังหวัด และสรางการรับรู

แกบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี



 

 

 

          

 

 

 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการวิเคราะห

ขอมูลผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พบปญหาอุปสรรคจำแนกรายละเอียด ดังนี้ 

  4.1.1  ดานบุคลากร (Man)  

    -  พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษายังขาด 

ความมั่นใจ ในการออกปฏิบัติงาน  

   -  พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษายังปฏิบัติงาน 

นอกพื้นท่ีนอยไมครบทุกเครือขาย  

   -  บุคลากรขาดทักษะดานเทคโนโลยี เพื่อการปรับเปล่ียนกิจกรรมจากกระบวนการกลุม 

มาเปนแบบออนไลน เชน คลิปวีดีโอ หรือส่ืออื่นท่ีทันสมัย 

   -  ผูเขารวมโครงการนอยกวาเปาหมายเนื่องจากในชวงท่ีศึกษาดูงาน งานตาม

ภารกิจของหนวยงานตองดำเนินการอยางตอเนื่องตองใหตัวแทนของแตละกลุมเขาศึกษาดูงาน 

  4.1.2  ดานงบประมาณ (Money)  

    -  งบประมาณในการดำเนนิโครงการบางสวนมาชาทำใหไมมั่นใจในการดำเนินงาน 

   -  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปตามแผนงานบูรณาการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ 

ใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลาชา ไมทันไตรมาส 1-2 

  4.1.3  ดานวัสดุ/อุปกรณ (Material) 

  -  เว็บไซตหลักของหนวยงาน มกีารเจาะเขาใชระบบโดยไมไดรับอนุญาต สงผลให

ระบบเกบ็ขอมูลเซิรฟเวอร ไดรับความเสียหาย 

สวนที ่4 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

      4.1  ปญหาอุปสรรค 
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  4.1.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

  -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   -  สถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถดำเนินการนิเทศ 

ติดตามการดำเนินโครงการไดอยางท่ัวถึง 

   -  โรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายของโครงการไมสามารถดำเนินโครงการไดเต็มท่ี

เนื่องจากสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

   -  ไมคาดคิดวาจะมี เหตุการณ ฉุกเฉินเกิดข้ึน ดำเนินการเตรียมการณ ไวครบ 

ทุกข้ันตอน ประชุมผูเกี่ยวของ ทุกอยางพรอมลงมือปฏิ บัติ เหลือกระบวนการสุดทายก็คือ 

ลงมือทำกิจกรรม เมื่อจะลงมือทำ สถานการณไมเอื้อตอกิจกรรมกระบวนการกลุม 

  -  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในพื้น ท่ี จังหวัด สุราษฎรธานียั งไมยุ ติลงและยั งคงพบผู ติดเช้ือกระจายตัวอยูหลายพื้น ท่ี   

ซึ่งจากสถานการณการแพรระบาดในปจจุบันอาจเปนปจจัยเส่ียงตอการแพรเช้ือในกลุมผูสัมผัส 

ในครอบครัว กลุมเพื่อนและสถานท่ีทำงานได เพื่อใหการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โรงเรียนและสถานศึกษา

ทุกแหง ทุกสังกัด ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี มีกำหนดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ On-Site  

ภาคเรียนท่ี 1/2564 ในวันจันทรท่ี 5 กรกฎาคม 2564 โดยข้ึนอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา  

จากสถานการณดังกลาว การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ ไมเปนไปตามกรอบ

ระยะเวลาการตรวจราชการ  
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการวิเคราะห

ขอมูลผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีขอเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  4.1.1  ดานบุคลากร (Man)  

    -  ควรมีการเพิ่มกำลังคนใหเพียงพอกับปริมาณงาน 

   -  สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรม พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีตองการใชการประชุมออนไลนมากข้ึน 

  4.1.2  ดานงบประมาณ (Money)  

    -  ควรสนับสนุนงบประมาณบริหารโครงการเพื่อใชในการขับเคล่ือนโครงการ 

          4.1.3  ดานวัสดุ/อุปกรณ (Material) 

  -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและ

ติดตามประเมินผล (e-Inspection) ใหสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

   -  พัฒนาระบบปองกันการเจาะเขาใชระบบโดยไมไดรับอนุญาต (เว็บไซตหลัก 

ของหนวยงาน) และสำรองระบบเก็บขอมูลเซิรฟเวอร 

   -  ควรมีการรณรงค ประชาสัมพันธ ภารกิจกของพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน อาจจะใชส่ือสมัยใหมในการประชาสัมพันธ  

สรางการรับรูใหหลากหลายวิธี    

  4.1.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

  -  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยงานทางภูมิภาคท่ีรับ

นโยบายการจัดการศึกษาและใหความชวยเหลือ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ

การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยยึดประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับ

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการ

ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาดำเนินตามมาตรการปองกัน การแพรระบาดการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมกับกำกับติดตามการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ 

        4.2  ขอเสนอแนะ 
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   -  ประชุมวางแผนการดำเนินงานรวมกัน เพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจ อยางชัดเจน

และท่ัวถึง 

   -  วางแผนและกำหนดปฏทิินการดำเนินการอยางชัดเจน  

   -  กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีแตกตางเชิงพื้นท่ี 

   -  ควรปรับเปล่ียนการดำเนินการ การนิเทศ ติดตาม 



 

 

 

          

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางคูมือประชุมนิเทศทางไกลโดยใชโปรแกรมซูม 

(Zoom) เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ

ศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและระดับคุณภาพการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็น

ของผูเกี่ยวของท่ีมีตอคูมือประชุมนิเทศทางไกลโดยใชโปรแกรมซูม (Zoom) เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัยแบงข้ันตอนในการวิจัยออกเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาคูมือโดยการยกรางและ

ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองใชเครื่องมือ โดยกลุมตัวอยางท่ีใช คือ 

ผูบริหารหรือครูท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมนิเทศทางไกลโดยใชโปรแกรมซูม (Zoom) เพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาจังหวัด 

สุราษฎรธานี จำนวน 77 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1) แบบประเมินผลการดำเนินงานและระดับ

สวนที ่5 
Best Practice ผลการปฏิบตัิเดนของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

5.1  งานวิจัย 

5.1.1 

ช่ือเร่ืองวิจัย รายงานผลคูมือนิเทศทางไกลโดยใชโปรแกรมซูม (Zoom) เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 

                     จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัย  กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

ระยะเวลา มิถุนายน - สิงหาคม 2564 
 



115 

คุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 

2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการใชคูมือนิเทศทางไกล โดยใชโปรแกรมซูม 

(Zoom) เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรธานี การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 

1.  ตามท่ีผูวิจัย 0กำหนดความเหมาะสมของคูมือ แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานท่ี 1 

รูปแบบ (1.  ตัวอักษรชัดเจน 0 , 02.  ขนาดรูปเลมเหมาะสม , 3.  ภาษาท่ีใชเหมาะสมกับผูใช

คูมือ) 0 0ดานท่ี 2 เนื้อหา (1. วัตถุประสงคของคูมือกำหนดไวชัดเจนเหมาะสม 0 , 02. ขอบขาย

เนื้อหาของคูมือครอบคลุมตามวัตถุประสงค, 3. ขอมูลในคูมือสามารถนำไปประยุกตใชได) และ

ดานท่ี 3 การนำไปใช (1. กำหนดข้ันตอนการศึกษาคูมือไวชัดเจนเหมาะสม0 , 02. กำหนดเนื้อหา 

ทฤษฎี ข้ันตอนใหคำปรึกษาสัมพันธกัน 0 , 03. การนำเคร่ืองมือมาใชในการเก็บขอมูลมีความ

เหมาะสม 0 , 04. การนำเทคนิควิธีการใหคำปรึกษาและการติดตามเหมาะสมสัมพันธกัน) และนำ

คูมือใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือ พบวา ทุกรายการประเมิน 

มีความเหมาะสมมาก สามารถนำไปใชในการ 0ประชุมนิเทศทางไกลโดยใชโปรแกรมซูม (Zoom) 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาจังหวัด        

สุราษฎรธานี ได และจากการ 0ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานท่ี 1 

รูปแบบ ดานท่ี 2 เนื้อหา และดานท่ี 3 การนำไปใช จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พบวา ทุกรายการ

ประเมินมีความเหมาะสม โดยมีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกรายการ 

2.  จากการประเมินผลการดำเนินงานและระดับคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา  

 2.1)  ในภาพรวมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีผลการประเมิน

คุณภาพแตละมาตรฐาน ดังนี้ 

         มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยูในระดับ 5 คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 

84.06 และอยูในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ รอยละ 15.94  

         มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ 5 

คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 94.20 อยูในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ รอยละ 3.14 อยูในระดับ 3 คุณภาพ

ดี  รอยละ 2.42 และอยูในระดับ 2 คุณภาพปานกลาง รอยละ 0.24 

         มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ อยูใน

ระดับ 5 คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 92.39 และอยูในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ รอยละ 7.61 
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 2.2)  ในภาพรวมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีผล

การประเมินคุณภาพแตละมาตรฐาน ดังนี้ 

              มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน (ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน) 

อยูในระดับ 5 คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 58.85 อยูในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ รอยละ 36.39 อยูใน

ระดับ 3 คุณภาพดี รอยละ 4.08 และ อยูในระดับ 2 คุณภาพปานกลาง รอยละ 0.34 และ อยูใน

ระดับ 1 คุณภาพกำลังพัฒนา รอยละ 0.34 

              มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน (คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน)  

อยูในระดับ 5 คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 87.25 คุณภาพดีเลิศ อยูในระดับ 4 รอยละ 12.24 และ 

อยูในระดับ 2 คุณภาพปานกลาง รอยละ 0.34 และ อยูในระดับ 1 คุณภาพกำลังพัฒนา รอยละ 0.51 

              มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ 

5 คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 93.20 อยูในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ รอยละ 6.12 และอยูในระดับ 3 

คุณภาพดีรอยละ 0.68  

               มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ อยูใน

ระดับ 5 คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 78.37 อยูในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ รอยละ 20.81 และ อยูใน

ระดับ 3 คุณภาพดี รอยละ 0.82 

 2.3)  ผลการนำเสนอนวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี (Innovation / Best practice)   

  การนำเสนอนวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท

สามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี ระดับปฐมวัย มีจำนวน  

21 ช้ินงาน แบงเปน นวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี ตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก จำนวน 11 ช้ินงาน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน 3 ช้ินงาน และ มาตรฐานท่ี 3 การจัด

ประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ จำนวน 7 ช้ินงาน และการนำเสนอนวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี 

ระดับระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจำนวน 26 ช้ินงาน แบงเปน นวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี  

ตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน จำนวน 13 ช้ินงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ จำนวน 5 ช้ินงาน และ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ จำนวน 7 ช้ินงาน รวมจำนวนนวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี ของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

ประเภทสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในป

การศึกษา 2563 รวมจำนวนท้ังส้ิน 47 ช้ินงาน 

  2.4)  ความโดดเดนของสถานศึกษา  พบวา นวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี ของโรงเรียน

เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีมีความโดดเดน ตามเกณฑท่ี สมศ. 

กำหนด มีจำนวน 12 ช้ินงาน แบงเปนช้ินงานท่ีมีความโดดเดน ระดับชาติ (C2) จำนวน 6 ช้ินงาน 

และช้ินงานท่ีมีความโดดเดน ระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) จำนวน 6 ช้ินงาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน Stand Alone  

ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน 

Stand Alone ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อศึกษาปญหา

อุปสรรคในการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน Stand Alone ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 3) เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคล่ือน

นโยบายโรงเรียน Stand Alone ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

กลุมเปาหมายผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก 1) ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจ

ราชการท่ี 5 จำนวน 1 คน 2) ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จำนวน 1 คน  

3) ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 คน 4) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จำนวน 1 คน 5) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร จำนวน 1 คน 6) ผูแทนคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี จำนวน 1 คน 7) ผูบริหารโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนละ 1 คน (ผูบริหาร

โรงเรียนบานเกาะเตา/โรงเรียนบานเกาะพลวย/โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา) รวมจำนวน 3 คน 

8) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 6 คน 9) ผูนำชุมชน 

โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 3 คน 10) ครูโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวน 

9 คน 11) ผูปกครองโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนละ 4 คน รวมจำนวน 12 คน 12) นักเรียน

โรงเรียน Stand Alone โรงเรียนละ 4 คน รวมจำนวน 12 คน และ รวมกลุมผูใหขอมูล รวมจำนวน

ท้ังส้ิน 51 คน สามารถเกบ็แบบสัมภาษณได จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 74.51 ในการวิจัยครั้งนี้ 

คณะวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางคำถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูลเชิงพรรณนาความ (Description Method) ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ 

5.1.2 

ช่ือเร่ืองวิจัย การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน 

                         Stand Alone ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ 

                     จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ระยะเวลา 2564 
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 1.  ผลการวิเคราะหปจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน Stand Alone 

ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 4 ประเด็นปจจัยหลัก ไดแก 

ประเด็นปจจัยหลักท่ี 1 ปจจัยดานท่ีมาของนโยบาย ประเด็นปจจัยหลักท่ี 2 ปจจัยดานการประกาศ

นโยบายและการมอบนโยบายแกผูท่ีเกี่ยวของ ประเด็นปจจัยหลักท่ี 3 ปจจัยดานการนำนโยบาย 

สูการปฏิบัติ และ ประเด็นปจจัยหลักท่ี 4 ปจจัยดานการติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือน

นโยบาย พบวา แตละปจจัยหลักมีองคประกอบยอยท่ีเกี่ยวของท้ัง 4 ปจจัยหลัก จำนวน  

20 องคประกอบยอย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ประเด็นปจจัยหลักท่ี 1 ปจจัยดานท่ีมาของนโยบาย มีองคประกอบปจจัยยอย  

3 องคประกอบ คือ 1) ปจจัยดานความชัดเจนในการกำหนดหลักการและเหตุผลของนโยบาย

โรงเรียน Stand Alone 2) ปจจัยดานความชัดเจนในการกำหนดวัตถุประสงคของการขับเคล่ือน

นโยบายโรงเรียน Stand Alone และ 3) ปจจัยดานการกำหนดแนวทาง/กลไก และกลยุทธการ

ขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน Stand Alone 

  ประเด็นปจจัยหลักท่ี 2 ปจจัยดานการประกาศนโยบายและการมอบนโยบายแกผูท่ี

เก่ียวของ มีองคประกอบปจจัยยอย 3 องคประกอบ คือ 4) ปจจัยดานการประกาศและส่ือสาร

นโยบายอยางเปนทางการ 5) ปจจัยดานการมอบหมายนโยบายอยางชัดเจน 6) ปจจัยดานนำเสนอ

ศักยภาพของโรงเรียน Stand Alone 

  ประเด็นปจจัยหลักท่ี 3 ปจจัยดานการนำนโยบายสูการปฏิบติั มีองคประกอบปจจัย

ยอย 12 องคประกอบ คือ 7) ปจจัยดานการส่ือสารเพื่อสงตอนโยบายโรงเรียน Stand Alone ซึ่งตัว

นโยบายตองมีความชัดเจน เปนไปได ตอบสนองตอวัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดท่ีจับตองและ

อางอิงได 8) ปจจัยดานการพิจารณาความเหมาะสม เปนไปได ในการพัฒนาโรงเรียน Stand 

Alone 9) ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเกี่ยวของของโรงเรียน Stand 

Alone ในการขับเคล่ือนนโยบายเชิงบูรณาการในพื้นท่ี 10) ปจจัยดานการสำรวจขอมูลสภาพบริบท 

วิเคราะหโอกาสและอุปสรรค และความตองการ 11) ปจจัยดานการจัดทำแผนงาน โครงการ รองรับ

การดำเนินงาน 12) ปจจัยดานผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเกี่ยวของของโรงเรียน Stand Alone  

13) ปจจัยการสรางแรงจูงใจ/ขวัญและกำลังใจ 14) ปจจัยดานการวิเคราะหขอมูลสภาพบริบท

ภายในสถานศึกษา 15) ปจจัยดานผูบริหาร 16) ปจจัยดานตัวครู 17) ปจจัยดานการจัดรูปแบบ 

การเรียนรูของผูเรียน18) ปจจัยดานการส่ือสารสองทางกับผูปกครอง 
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  ประเด็นปจจัยหลักท่ี 4  ปจจัยดานการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน

นโยบาย มีองคประกอบปจจัยยอย 2 องคประกอบ คือ 19) ปจจัยดานการวางแผนนิเทศ กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการขับเคล่ือนนโยบาย 20) ปจจัยดานสะทอนความกาวหนา ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรค 

 2.  ผลการวิเคราะหปญหาของโรงเรียน Stand Alone  ในพื้น ท่ีรับผิดชอบของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ัง 3 แหง พบวา มีปญหาท่ีกลาวถึงคลายคลึงกันสวนใหญ 

คือ 1) มีปญหาดานบุคลากรไมเพียงพอ 2) บุคลากรไมไดรับสวัสดิการท่ีดี 3) ครูขาดขวัญและ

กำลังใจในการทำงาน 4) การเดินทางไมสะดวก 5) การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และไมเปนไป

ตามความตองการ 6) การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน Stand Alone ลาชา 7) ไมชัดเจนในดานการ

ขับเคล่ือนนโยบาย 8) การกำหนดกลไกการขับเคล่ือนไมครอบคลุมทุกภารกิจงาน 9) การนิเทศ 

กำกับ ติดตาม และประเมินผล ไมไดดำเนินการบูรณาการเชิงพื้นท่ี ไมตอเนื่อง ไมมีการสะทอนผล

กันและกัน เปนตน สงผลใหงานพัฒนาโรงเรียน Stand Alone ไมมีความคืบหนาแตอยางใด 

 3.  ผลการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน 

Stand Alone ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 1) กอนมี

การกำหนดนโยบายโรงเรียน Stand Alone ทางผูกำหนดนโยบายทุกระดับตองมีการสำรวจขอมูล

สภาพบริบทของโรงเรียน Stand Alone ในแตละแหงใหชัดเจนกอน เพราะขอมูลสารสนเทศดาน

สภาพบริบทท้ังท่ีเปนปญหาท่ีตองการไดรับการสนับสนุน แกไข ปรับปรุงพัฒนา และสภาพบริบทท่ี

เปนจุดเดน เพื่อการสงเสริมใหนำไปสูการกำหนดวัตถุระสงค แนวทาง/กลไกในการขับเคล่ือน

นโยบาย ท่ีครอบคลุมการพัฒนาในทุกภารกิจงานของโรงเรียน Stand Alone ได 2) การขับเคล่ือน

ตองอาศัยการมีสวนรวมตลอดแนว ต้ังแตการวางแผนกำหนดนโยบายท่ีตองครอบคลุมปญหาความ

ตองการท่ีกลาวมาขางตน การส่ือสารนโยบาย การประกาศนโยบาย การมอบหมายนโยบาย  

การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน Stand Alone และการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

รายงานผล และสะทอนสภาพการดำเนินงาน สูการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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บทคัดยอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี : การศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สูความสำเร็จพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี (A mixed-method research 

A study of community quality school policy driving guidelines to success in Surat 

Thani Province ) 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการขับเคล่ือน

นโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคล่ือน

นโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสูความสำเร็จในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

 การวิจัยในครั้งนี้มีท้ังหมด 2 ระยะ ดังนี้ การวิจัยระยะท่ี 1 ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 

(survey research)  การศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ตอแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน เพื่อใหไดสภาพปญหา อุปสรรค แนวทางการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี และเปนกรอบในการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในพื้นท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานี     

 การวิจัยระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  

ประชากรในการวิจัยระยะนี้ คือ 1) บุคลากรทางการศึกษาภายนอกโรงเรียนในจังหวัด 

สุราษฎรธานี ผูบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 1 คน ผูบริหารสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา จำนวน 2 คน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 2 คน 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 12 คน 2) บุคลากรทางการศึกษา

ภายในโรงเรียนท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน 

ครูผูสอน จำนวน 60 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน 3) ผูบริหารองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินในพื้นท่ี ของโรงเรียนท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

5.1.3 

ช่ือเร่ืองวิจัย การศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

   สูความสำเร็จพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ระยะเวลา 2564 
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ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 3 คน 4) ผูนำ

ชุมชนในพื้นท่ี ของโรงเรียนท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 3 คน 5) คณะกรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียนท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 6 คน 6) ผูปกครองของ

นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 200 คน  

กลุม ผู ให ขอมูลในการสัมภาษณ เชิง ลึก ท้ั งหมด 16 คน  เครื่องมือ ท่ี ใช ในการวิ จัยมี ดั งนี้   

1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สูความสำเร็จ ในจังหวัดสุราษฎรธานี 2) แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย เรื่องแนวทางการขับเคล่ือน

นโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในจังหวัดสุราษฎรธานี การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพื้นฐาน 

รวมไปถึงใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้  

 ความคิดเห็นของแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสูความสำเร็จ 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 7 ดาน ประกอบดวย ความชัดเจนของนโยบาย การส่ือสารนโยบาย   

ดานการบริการงานท่ัวไป ดานการบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร

วิชาการ และการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน อยูในระดับ มาก (คาเฉล่ียเทากับ 

4.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.08) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการกำกับ ติดตาม และ

รายงานผลการดำเนินงาน อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.22) รองลงมาไดแกดานการบริหารวิชาการ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.14 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.18) และ ดานการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.12 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.07)  และดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย

เทากับ 4.12 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.08)   
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1.  ช่ือผลงาน 

การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฏรธานี 

ดวยระบบออนไลน ในยุควิถีชีวิตใหม ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.  ผูนำเสนอผลงาน 

นางสาวจิตรา  เผือกสวัสด์ิ 

ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการ 

สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

3.  ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีนำเสนอ 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการ

ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการให เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา 

กอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา 

ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวม

ในการดำเนินการ ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ 

ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา  

รัฐต องดำเนิน การให ผู ข าดแคลน ทุนทรัพย ได รับการสนั บสนุ นค าใช จ าย ในการศึกษา 

ตามความถนัดของตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดใหมี

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน มีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 

ใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ 

หรือองคกรอื่นใดท่ีเกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ จัดใหมี

และพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

5.2  นวัตกรรมการปฏิบตัิงาน 
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แบบบูรณาการของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งทางสำนักงานศึกษา 

สุราษฎรธานี มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษารวมกับ 4 กระทรวงหลักประกอบดวย 

กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ. สช.) กระทรวงกลาโหม (รร.ตชด.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย (สถานรับเล้ียงเด็ก) กระทรวงมหาดไทย (อบต./รร.อปท.) และกระทรวง

สาธารณสุข (เด็กแรกเกิด) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีการประสานงาน สรางความ

รวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีเปนอยางดี 

เพื่อใหการดำเนินงานขับเคล่ือนการสงเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวนของพื้นท่ีระดับภาค

และจังหวัดเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกำหนดของกฎหมาย 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทำโครงการขับเคล่ือนการพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพื้นท่ี โดยใหสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนหนวยงานหลัก

ในการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีเปนสำคัญ จากสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา COVID-19 ไดสรางปญหาและความยุงยากใหกับการศึกษาไทย 

แตในอีกมุมหนึ่งกลับเปนตัวแปรในการสราง การเปล่ียนแปลงใหกับการศึกษาและเปนตัวขับเคล่ือน

ในการนำเทคโนโลยีเขามาใชในระบบการศึกษาไทย ดังนั้นหากทุกฝายในระบบการศึกษาไทย

ชวยกันทำระบบกลไกการศึกษาท่ีแข็งแรง ก็จะสามารถขับเคล่ือนการศึกษาทามกลางสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางแนนอน ระบบการศึกษาท่ีดีควรมีความยืดหยุน ปรับเปล่ียนไดทันสถานการณ 

และบริบท การบริหารจัดการระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงตองปรับตัวไปสู “การศึกษา 

ยกกำลังสอง” ท่ีจะเปล่ียนจาก One-Size-Fits-All ไปสูการตอบโจทยการเรียนรูและการพัฒนา

รายบุคคล การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานการณการแพรของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

( COVID -2019) จึงตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินงานของโครงการขับเคล่ือนการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการ

แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 

ในขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน เพื่อใหการดำเนินงานทุกกิจกรรมบรรลุวัตุประสงคของโครงการ และสงผลดีตอการ

ขับเคล่ือนการบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ

สมวัย  ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย พี่เล้ียงเด็ก ในทุกสังกัด ทุกภาคสวนไดมี 

สวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และรวมกันพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2562  ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID—19) 
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 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ในฐานะศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบงานโครงการขับคล่ือน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี ไดเล็งเห็นความสำคัญในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยระบบออนไลนในยุควิถีชีวิตใหมในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

4.  จุดประสงค และเปาหมายของการดำเนินงาน 

4.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย

อยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

4.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

4.3  เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

4.4  เพื่อใหการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุราษฎรธานี ยุควิถีชีวิตใหม” 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 เกิดประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลท่ีดี 

5.  ขอบเขตของโครงการ (กลุมเปาหมาย) 

-  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) 

-  สถานศึกษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 819 แหง 

-  ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

-  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด ใน

จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 

(1)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

(2)  สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

(3)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1-3 

(4)  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

(5)  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 

(6)  สำนักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี  

(7)  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 41  

(8)  สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 

(9)  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 



125 

6.  ระยะดำเนินงาน 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบระยะเวลาการดำเนนิงานโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ

พื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการมีกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน ดังนี้ 

6.1  เดือนมกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการในการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ

ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ปงบประมาณ 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

6.2  ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำขอมูล

สารสนเทศเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 2563-2564 และดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก  

ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตามประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปการศึกษา 2563 

6.3  เดือนกรกฎาคม จัดอบรมสงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหแก ผูบริหาร ครู

ปฐมวัย พี่เล้ียงเด็ก และผูเกี่ยวของ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด จังหวัดสุราษฎรธานี 

6.4  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 จัดประชุมนำเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรูและคัดเลือกวิธี

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด/ภาค/ระดับประเทศ 

6.5  เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ประชุมสรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ปงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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7.  กรอบการดำเนินงาน 

     การขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฏรธานี ผานส่ืออิเล็คทรอนิกส

ในยุควิถีชีวิตใหม ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา (COVID-19) ของ

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  งบประมาณ 

    ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 56,000 บาท 

    ผลการใชจายแลวเสร็จ 20,864 บาท 

 

 

 

   การขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการ 

ศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัด

สุราษฏรธานี ดวยระบบออนไลน 

ในยุควิถีชีวิตใหม ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา(COVID-19)  ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

1. เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

ไดรับบริการทางการศึกษา 

2 .เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีพัฒนาการสมวัย  

3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีระดับคุณภาพ                  

ผานเกณฑมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ  

4. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก และผูมีสวน

เกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาใหมี ความรู มีศักยภาพ และเขามา 

มีสวนรวมในการดูแลพัฒนาการจัดการศึกษา  

ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี               

มี Best Practices สำหรับการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

9.1  ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Outputs ) 

9.1.1  รอยเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล 

พัฒนา 

จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน 

รอยละ 90 

9.1.2  รอยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

มีคุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตนตามมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

รอยละ 80 

9.1.3  รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับ

ปฐมวัย 

มีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี       

รอยละ 80 

9.1.4  จำนวนของผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก และผูมีสวน

เกี่ยวของ 

ทุกภาคสวน มีความรู ความเขาใจ ตระหนัก และมีสวนรวมใน

การสงเสริม สนับสนุนการการดูแล พัฒนาและการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี 

จำนวน 100 คน 

9.1.5  จำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 

Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ระดับจังหวัด) 

จำนวน 2 ผลงาน 

 

9.2  ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน รอยละ 90 

10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

10.1  เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการสมวัย มีความพรอม

สำหรับการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 

10.2  การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกสังกัด 

เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของชาติ 

10.3  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังท่ีไดรับการขยายผล 

การดำเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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11.  นิยามศัพทเฉพาะ 

11.1  การขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี คือ กิจกรรมท่ีสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ 

ตามขอบเขตและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพื้นท่ี กำหนดเชิงบูรณาการการทำงานรวมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับสวนภูมิภาคเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานชาติ 

11.2  ระบบออนไลน คือ การขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานีในทุกกิจกรรมผานแพลตฟรอมออนไลน อาทิ Google form , Google sheets, 

Google Zoom, Google.Meet, Line Meeting เปนตน 

11.3  ยุควิถีชีวิตใหม คือ การปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการติดเช้ือ 

ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสูการสรรคสราง

ส่ิงประดิษฐใหมๆ เทคโนโลยีใหมๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรม

ท่ีเคยทำมาเปนกิจวัตร เกิดการบายเบนออกจากความคุนเคยอันเปนปกติมาแตเดิมในหลายมิติ 

เชน ดานการจัดการศึกษา การพัฒนาการจัดการศึกษา  การจัดทำส่ือพัฒนาการจัดการส่ือศึกษา 

การสรางนวัตกรรมการศึกษาผานรูปแบบแพลตฟอรมดิจิทัล 

11.4  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) คือ 20โรคติดเช้ือ20ไวรัสผานทางละอองฝอยจากระบบ

ทางเดินหายใจ และจากการสัมผัสกับสารคัดหล่ังของผูป วย เชน น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ  

จึงจำเปนตองมีการปองกันการแพรระบาดดวยการเวนระยะหางทางสังคม หมั่นลางมือ รักษา

ความสะอาด สวมหนากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธราณะสุข 

11.5  ผลการดำเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ท่ี หมายถึง 

ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงคของโครงการ และเปาหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จตามโครงการ  

และเปาหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จตามโครงการ  

11.6  เด็กปฐมวัย คือ เด็กต้ังแตแรกเกิดจวบจนอายุ 6 บริบูรณ รวมถึงเด็กท่ีกำลังไดรับ 

การพัฒนากอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 

11.7  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ สถานท่ีรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรูและการศึกษา 

สำหรับเด็กปฐมวัยครอบคลุมต้ังแตทารกแรกเกิดถึง ๖ ปหรือกอนเขาเรียนประถมศึกษาปท่ี 1  

ท่ีใชช่ือหลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย ไดแก  

(1)  กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน) และ โรงเรียนอนุบาลเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน) 



129 

(2)  กระทรวงมหาดไทย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

โรงเรียนอนุบาล 

(3)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย:สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน 

(4)  กระทรวงสาธารณสุข : ศูนยเด็กเล็กในโรงพยาบาล 

(5)  หนวยงานอื่น ๆ เชน  กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแหงชาติ มูลนิธิ และ

องคกรเอกชน 

11.8  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  หมายถึง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีอายุต้ังแต 

แรกเกิดจนถึง 6 ป ไดรับการดูแลและไดรับการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยท้ัง 4 ดาน ท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจอารมณ สังคมและสติปญญา กอนเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอไป 

11.9  การมีสวนรวมในการของผูมีสวนเกี่ยวของในการรพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  

หมายถึง การทำงานรวมกันของบุคลากรจากหนวยงาน 4 กระทรวงในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 

สำนักงานทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี   

เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี ใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

11.10  การขับเคล่ือนการจัดทำขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนา

เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ หมายถึง การแนะนำ การใหความรูความเขาใจแกผูบริหาร และครู 

ผูรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลเด็กปฐมวัย และการติดตามการนำเขาขอมูลสารสนเทศตามระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ซึ่ งอยูภ ายใตการดูแล 

ของกรมกิจการเด็กและเยาชน 

11.11  การพัฒนาการจัดการศึกษาในเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย  หมายถึง การดูแล

พัฒนา การจัดประสบการณเรียนรูใหแกเด็กต้ังแตแรกเกิด จนถึง 6 ปและเด็กท่ีจบการศึกษาระดับ

ปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการตามโปรแกรมระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตามมาตรฐานชาติอยูในระดับดีทุกดาน 

11.12  เกณฑผานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ หมายถึง การประเมินตนเอง

ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานีจากฐานขอมูลสารสนเทศ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  ท้ัง 3 ดาน มีผลการสรุป 

การประเมินมีระดับคุณภาพผานเกณฑข้ันตน (ระดับคุณภาพ C คะแนนเฉล่ียรอยละ 40 ข้ึนไป) 

11.13  แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ 

ท่ีทำใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประสบความสำเร็จหรือนำไปสูความเปนเลิศตามเปาหมาย 

ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน  
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โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ ท่ีไดบันทึกเปน

เอกสาร และเผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใชประโยชนได และคัดเลือก19

แนวปฏิบัติท่ีดี 19ในระดับจังหวัด จำนวน 2 ดาน คือ 1) ดานบริหารจัดการศึกษา (ผูบริหารโรงเรียน)  

2) ดานจัดประสบการณเรียนรู (ดานคร)ู 

12.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดำเนินงาน        

การขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ดวยระบบ

ออนไลนในยุควิถีชีวิตใหม ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID - 19  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีดำเนินการโดยยึดหลักการในระบบระบบ PDCA  

ในการขับเคล่ือน ท่ีใชรูปแบบบูรณาการทำงานรวมกับหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

สุราษฎรธานี มีการดำเนินงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

12.1  กิจกรรมท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการ

จัดศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย ดำเนินงาน ดังนี้ 

12.1.1  จัดทำหนั งสือเชิญผูรับผิดชอบงานปฐมวัย/หรือตัวแทนของหนวยงาน 

ทางการศึกษาของทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมประชุมช้ีแจง/ ทบทวนเรื่องมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) 

ปการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

12.1.2  จัดประชุมช้ีแจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  

และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ตามแบบ

บันทึกการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564  

เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 20 ทาน

ประกอบดวย ศึกษานิเทศก สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1-3  จำนวน 3 ทาน, ตำรวจวิชาการ

สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 41 จำนวน 2 ทาน, นักวิชาการสังกัดสำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 ทาน, สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 ทาน นักวิชาการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

จำนวน 3 ทาน และศึกษานิ เทศก สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  9 ทาน  

และนักวิชาการจากกลุมการจัดการศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

จำนวน 1 ทาน  และมีการสรางกลุม  Line ช่ือ  กลุม Line สารสนเทศปฐมวัย สฏ. เพื่ อใช  

ในการปรึกษาหารือในการดำเนินงานพัฒนางานปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

12.2.3  จัดเก็บขอมูลการประเมินพัฒนาการเด็กผานระบบ Google form, Google 

sheets    
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12.2  กิจกรรมท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให

มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ดำเนินงาน ดังนี้  

12.2.1  แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ

พื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตามมาตรฐานชาติ ประจำปการศึกษา 2563 ของทุกสังกัด จังหวัดสุราษฎรธานี 

12.2.2  ประสานหนวยงานตนสังกัด และดำเนินการนิ เทศ กำกับ ติดตามผล 

การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในชวงปลายเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2564  

12.2.3  หนวยงานตนสังกัดรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และรายงาน

สรุปผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในแตละสังกัด พรอมสงขอมูลใหแกสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

และรายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และรายงานสรุปผลการประเมินสถานพฒันา

เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 และตรวจสอบขอมูล

ในระบบฐานขอมูลสารสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติในระบบ 

ของกรมพัฒนาเด็กและเยาวชน พรอมสรุปรายงานขอมูลการประเมินพัฒนาการเด็กและขอมูล

ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ปการศึกษา2563 พรอมจัดสงขอมูล ในวันท่ี 20 กันยายน 2564 

12.2.4  นิเทศ ติดตาม ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกับหนวยงานทางการศึกษา 

โดยใชวิธีการลงพื้นท่ีประเมินตามสภาพจริงในชวงกลางเดือนมีนาคม 2564 แตพอเกิดสถานการณ

การแพรระบาดโรคติดเช้ือโคโรนาชวงปลายเดือนมีนาคม 2564 สงผลทำใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตองปดภาคเรียนปการศึกษา 2563 กอนกำหนด จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนิเทศระบบ

ออนไลน เชน นิเทศผานกลุม Appication Line, (กลุมไลนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ) นิเทศ/

ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผาน  Google zoom ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จากเอกสารท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดทำการประเมินตนเองและประเมินพัฒนาการเด็ก  

12.3  กิจกรรมท่ี 3 การคัดเลือกรูปแบบแนวปฏบิัติท่ีดี/ผลงานท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

ปฐมวัยระดับจังหวัด  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือโคโรนา (covid-19) จึง

ทำใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกผลงาน มีการดำเนินงาน ดังนี ้

12.3.1  การกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิม จะมีการจัดแสดงผลงานและตัดสิน

ผลงานของทุกหนวยงาน (symposium) จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการคัดเลือกผลงาน  

โดยประชาสัมพันธและมอบหมายใหทางหนวยงานคัดเลือกผลงานท่ีเปนเลิศท้ังดานการบริหาร 

จัดการศึกษาปฐมวัยและดานการจัดประสบการณเรียนรู คัดเลือกผลงานท่ีชนะเลิศ อันดับ 1  

ของแตละหนวยงาน เปนตัวแทนของหนวยงานเขารับการคัดเลือกผลงาน  Best Practices ปฐมวัย 
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ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีผลงานเขารับการคัดเลือก จำนวน 11 ผลงาน ประกอบดวย  

1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1-3 จำนวน 6 ผลงาน  

2) สำนักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี  จำนวน 1 ผลงาน  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

ท่ี 41 (รร.ตชด.) จำนวน 2 ผลงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 ผลงาน 

12.3.2  การคัดเลือกผลงาน  Best Practices ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี 

ประจำปงบประมาณ 2564 ท้ัง 11 ผลงาน ซึ่งไดกำหนดใหมีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน 

ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 แตเนื่องจาก

สถานการณดังกลาว สงผลทำใหทางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดเลือกไมสามารถมา

นำเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานได จึงไดปรับเปล่ียนการนำเสนอผลงานและคัดเลือกผลงานฯ

ผานระบบ Google zoom และมีการนำนวัตกรรมการนิเทศ มาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยั 

การนำนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ ITK SMARE MODEL เพือ่พัฒนาการจัดการศึกษา  

โดยยึดหลักการทำงานตามระบบ PDCA ข้ันการดำเนินงาน  

(1)  สำรวจวิเคราะหขอมูลปญหา/หรือความตองการของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน และครู 

ตองพัฒนาการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด 

(2)  ใหคำปรึกษาดวยความเปนกัลยาณมิตรแกผูรับบริการ รวมคิดรวมทำ นวัตกรรมกรรม 

ใหเกิดองคความรูใหมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

(3)  สงเสริมสรางขวัญกำลังใจใหแกผูรับบริการ รวมพัฒนางาน และใหหลักธรรมาภบิาล 

ใหการบรหิารจัดการใหงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบการทำงานได 

(4)  รวมคิดรวมพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบท่ีเปนเลิศ ( Best Practices) เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

ตอการพัฒนาการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(5)  มีการวัดผลกอนการใชนวัตกรรมและหลังใชในนวัตกรรมเพื่อปรับปรงุพัฒนางาน 

(6)  ประเมิน/สรุปรายงาน  มีการวัดผลประเมินผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตามในแตละ

โครงการเพื่อนำมาพัฒนางานนิเทศตอไป  

รูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL 
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12.4  กิจกรรมท่ี 4. การสรางการรับรู พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหแกผูบริหาร ครู

และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีดำเนินการ ดังนี ้

การสรางการรับรู พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหแกผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของ 

ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดสุราษฎรธานี เดิมมีการวางแผนจัดอบรมผานระบบ Google zoom 

แตจากการสำรวจผูสนใจเขารวมการอบรม จำนวน 1,392 คน จึงไดปรับรูปแบบการอบรมเปนการ

อบรมผาน แพลตฟอรมในรูปแบบ On-Demand เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564  

และมีการวัดผลประมวลความรูหลักการอบรม ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรอบรม ประกอบดวย  

12.4.1  การวัดประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 

12.4.2  พัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย 

12.4.3  พัฒนาทักษะ EFกับการสรางวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย 

12.4.4  สะเต็มศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 

12.5  กิจกรรมท่ี 5  ประชุมสรุปรายงานผลโครงการ มีดำเนินการ ดังนี ้

12.5.1  สงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในรูปแบบไฟล Word ผานจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-office) ไปยังผูรับผิดชอบโครงการฯ ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

12.5.2  ประชุมผูรับผิดชอบโครงการฯของแตละจังหวัด เพื่อรวมจัดทำวีทีอาร เรื่อง 

การนำเสนอผลงานสรุปผล การดำเนินงานโครงการในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

(รวมท้ัง 5 จังหวัด) เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2564 ผาน Appication Line 

12.5.3  เขารวมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติ 

ท่ีเปนเลิศของโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี  8 กันยายน 2564  

ผานระบบ Google meet การประเมินความพึงพอใจในแตละกิจกรรมผานระบบ Google form 
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13.  ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท่ีไดรับ 

13.1  จากการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยอายุ (3-6ป ) ปการศึกษา 2564 จากสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัดดวยระบบ Google form พบวา จำนวนเด็กปฐมวัยอายุ (3-6 ป) 

ไดรับบริการทางการศึกษา 59,325 คน 

13.2  จากการรายงานขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเปนภาพรวมในระดับจังหวัดรอยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป)

ไดรับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

พบวา เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง โดยมีผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563 ดานรางกายผานเกณฑในระดับดี รอยละ 90 

ดานอารมณ-จิตใจ ผานเกณฑในระดับดี รอยละ 94 ดานสังคมผานเกณฑในระดับดี รอยละ 90 

และดานสติปญญา ผานเกณฑในระดับดี รอยละ 92 สรุปในภาพรวม เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับ 

การดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย เฉล่ียท่ีรอยละ 92 

สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

13.3  จากการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัยปการศึกษา 

2563 ในทุกสังกัด สรุปภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 (อายุ6-7ป) 

จำนวน 15,985 คน มีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี รอยละ 99.83 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

13.4  จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากเอกสารท่ีสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย พบวา ผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กในระดับจังหวัด อยูในระดับดีมากคิดเปนรอยละ 

58.99 ระดับดี คิดเปนรอยละ 30.30 และผานเกณฑข้ันตนคิดเปนรอยละ 6.15 เมื่อสรุปภาพรวม

ของจังหวัด คิดเปนรอยละ 95.44 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

13.5  การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการนิเทศสงผลทำใหโรงเรียนมีนวัตกรรมรูปแบบ/แนว

ปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีผลงานเชิงประจักษ ผลงาน Best Practices ปฐมวัย 

ท่ีไดรับคัดเลือกเปนตัวแทน ศธจ.จังหวัดสุราษฎรธานี เขารับการคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติท่ีเปน

เลิศในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค ดังนี้ 

ดานบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผูบริหารสถานศึกษา) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ระดับภาค ผลงาน การพัฒนาคุณภาพปฐมวัยโรงเรียนบานทุงพลับ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดย นางณัฐณิชมล พรมรุง  ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงพลับ 

ดานการจัดประการณเรียนรูระดับปฐมวัย (ครู) ไดรับรางวัลชมเชย ช่ือผลงานการจัด

ประสบการณ เรียนรู  ด วย 4S Model เพื่ อพัฒนาการมี ส วนร วม ในการเรียนรู ท้ั งระบบ  

โดย นางสาวปทิตตา อินทรฤดี ตำแหนง ครูโรงเรียนวัดสมหวัง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 
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การนิเทศ ติดตาม สงเสริมรวมพัฒนา ช้ีแนะใหความรู  ผูบริหารและครูปฐมวัย  

ในการสรางนวัตกรรมรูปแบบปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรม

การคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดีระดับจังหวัด ในระบบ Google Zoom อบรมผานระบบ 

On-demand และทางกลุม Application Line (ชองทางกลุมไลนปฐมวัยระดับจังหวัดและไลน

สวนตัว) สงผลทำใหจังหวัดสุราษฎรธานี มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดี ระดับจังหวัด จำนวน 11 ผลงาน 

(ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5 ผลงาน ดานจัดประสบการณเรียนรู ปฐมวัย 6 ผลงาน)  

และจังหวัดสุราษฎรธานี มีรูปแบบรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดีระดับภาค จำนวน 2 ผลงาน สูงกวา 

คาเปาหมายท่ีกำหนด             

13.6  การสรางการรับรู เขาใจในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดวยการอบรมผานระบบ

ออนไลนและประเมินผลหลังจากการไดรับการอบรมผานระบบออนไลน สงผลทำให มีผูเขารวมและ

ผานการประเมินตามเกณฑการวัดผลหลังจาการอบรม จำนวน 1,392 คน สูงกวาคาเปาหมาย 

ท่ีกำหนด 

13.7  ผูรับผิดชอบโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้น ท่ี  

ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และสำนักบูรณาการการฯ เขารับฟงการสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการในภาพรวมในแตละสำนักงานศึกษาธิการภาค และรับฟงการนำเสนอผลงานรูปแบบ/ 

แนวปฏิบัติเปนเลิศปฐมวัยจากตัวแทน  ศธ.ภาค สงผลทำใหมีแนวทางการพัฒนารูปแบบ 

การขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีของจังหวัดตอไป 

14.  ปจจัยความสำเร็จ 

14.1  ไดรับการสนับสนุน ใหคำปรึกษา ไดรับขวัญกำลังใจ จาก ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน

และเพื่อนรวมงานในการขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เปนอยางดี 

14.2  ไดรับความรวมมือจากบุคลากร หนวยงานภายนอกในการขับเคล่ือนพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในทุกกิจกรรม 

14.3  ไดรับการยอมรับจากผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย และคณะการขับเคล่ือนพัฒนา 

เด็กปฐมวัยจังหวัดสุราษฎรธานีในการดำเนินงานจัดประชุมผานแพลตฟอรมรูปแบบ On-Demand  

ซึ่งมีผูบริหารฯ ครูปฐมวัย พี่เล้ียงเด็ก และผูสนใจเขารวมอบรมจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด 

สุราษฎรธานีเขารวมครบทุกสังกัด และผานการวัดความรูหลังการอบรม จำนวน 1,329 คน (สูงกวา

คาเปาหมายท่ีกำหนดไว) 

14.4  ไดรับการยอมรับจากผูบริหารและครู ในการใชรูปแบบการดำเนินงานขับเคล่ือน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยระบบออนไลนในยุควิถีใหม ซึ่งเปนวิถีการทำงานไดสะดวก

รวดเร็วเกิดประสิทธิผลท่ีดีมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ปลอดภัย ลดอัตราเส่ียงตอการติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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15.  บทเรียนท่ีไดรับ  

การดำเนินงานในการพัฒนาการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  

ดวยระบบออนไลนในยุควิถีชีวิตใหม ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและรูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL  

มาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและการนำมาใชในการดำเนินโครงการขับเคล่ือนการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 ภายใตสถานการณแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID -19) โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานสงผลทำใหการดำเนินงานสำเร็จ 

บรรลุเปาหมายของโครงการ ประหยัดงบประมาณ เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ  

ระดับความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในระดับพื้นท่ีผานแพลตฟอรม สรุปความพึงพอใจในภาพรวมของทุกกิจกรรมอยูในระดับ ดีมาก 

16.  การเผยแพร และรางวัลท่ีไดรับ 

16.1  การเผยแพร 

16.1.1  รายงานผลตามแบบติดตามการดำเนินโครงการขับเคล่ือนพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

16.1.2  รายงานผลตามแบบติดตามการดำเนินโครงการขับเคล่ือนพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        

16.2  รางวัลท่ีไดรับ  

16.2.1  ปงบประมาณ 2562-2564 รางวัล เกียรติบัตร เปนผูสนับสนุน สงเสริมและ

พัฒนาครูในการจัดทำส่ือนวัตกรรม Best Practices ปฐมวัย ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

 

 

 

 

 

 

16.2.2  ปงบประมาณ 2563 รางวัลโลประกาศเกียรติคุณ เปนผูใความรูความสามารถ

ในการนิเทศการศึกษาสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในการจัดทำส่ือนวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ดานการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

อยางตอเนื่องจนประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม เปนท่ียอมรับและเปนแบบอยาง ระดับประเทศ  
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17.  การขยายผลตอยอด หรือประยุกตใชผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 

ขยายผลโดยการจัดทำแบบรายงานดำเนินโครงการขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี  ใหแกสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อใชเปนขอมูลรายงานผล

การดำเนินโครงการฯ ระดับภาค โดยไดดำเนินการเผยแพรผานทาง Google Meet ในการประชุม

เขาแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ของโครงการขับเคล่ือน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2564 ผานระบบ Google meet 
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