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คำนำ 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 

และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช

ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

ภารกิจหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกจิของตน โดยคำนึง

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 

Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ 

รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน 

กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผน

ระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 

และแผนระดับ 2 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 

ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ) และเช่ือมโยงขอมูลสูระบบติดตาม และประเมินผลแห งชาติ 

(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 

eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ข้ึน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของ

ผูบริหารและหนวยงานภายในใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

(ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ฉบับนี้สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

พฤศจิกายน 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดศึกษาวิเคราะหทบทวนบริบทท่ีเกี่ยวของ  

ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณระดับประเทศ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ 

มาเช่ือมโยงกับอำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี กำหนดเปนกรอบแนวทาง

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ดังนี้ 

       วิสัยทัศน 
 
 
 

       คานิยมองคกร 

    SS  =  Service Mind  จิตบริการ     

    UU  = Unity    งานเปนหนึ่ง        

    RR  =  Reliable    เช่ือถือได       

    AA  =  Accountability   รับผิดชอบ          

    TT  = Transparency   โปรงใส 

       พันธกิจ 

   1.  สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกประเภท 

และการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีคุณภาพ 

   2.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

 

“เปนองคกรคุณธรรม ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21” 

 



ค 

 

   3.  สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง 

ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

   4.  สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

   5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ  

       ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy : S) 

  S1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

  S2  พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
  S3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  
  S4  สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา  
  S5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

       เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร (Goal : G) 

  G1  ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง

เหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท 

 G2  ผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการ

ของตลาดแรงงาน และการแขงขันของประเทศ 

  G3.1  ผูเรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

  G3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะ 

ท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 G3.3  หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 G4  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย 

 G5  หนวยงาน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
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       กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

  1.  ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ  

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ 

  2.  ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ 

การเรียนรู/วิชาชีพในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  3.  พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

  4.  พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับหนวยงานในพื้นท่ีเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาส

ทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

  1.  พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีและภูมิภาค 

(อาทิ พื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 

 2.  สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย

ทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

  1.  พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

  2.  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณ

ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

  3.  สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทัน 

และสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 

  4.  สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 

  5.  พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  6.  บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตองดานระเบียบ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง  

  7.  พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและ

การประกอบอาชีพ 

  8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

ดวยกระบวนการมีสวนรวม 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 

  1.  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

และกลุมเปาหมาย 

  2.  สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและส่ือการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดท่ี

เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  1.  สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหารราชการ/

ใหบริการประชาชน 

 2.  พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปน

เอกภาพ เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 

 3.  สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยง

ทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

 4.  พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค  

เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 

 5.  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน เพื่อยกระดับสมรรถนะ 

การปฏิบัติงาน 

       สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงนิ 413,600 บาท ดังนี้ 

ท่ี 

กลยุทธ 

ศธจ.สฎ.

ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมท่ี

รับผิดชอบ 

รวม 413,600  

4.2.1  โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินจัดสรรจากสำนักงาน  

     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

221,200  

             4.2.1.1  แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนบัสนุน 

                        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

                        ทรัพยากรมนุษย 

221,200  



ฉ 

 

ท่ี 

กลยุทธ 

ศธจ.สฎ.

ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมท่ี

รับผิดชอบ 

1. 1 จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การดำเนินงานตามแผน 

30,300  กลุมนโยบาย

และแผน 

2. 1 ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  

โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 90,900  กลุมนโยบาย

และแผน 

3. 5 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 40,000  กลุม

อำนวยการ 

4. 3 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการ 

โดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

60,000 กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

             4.2.1.2  แผนงานพื้นฐานดานการพฒันาและ 
                        เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

91,100  

5. 5 ตรวจติดตามการขอจัดต้ังการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการ 

ในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของ

โรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ 2565 

50,000 กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน 

6. 5 ตรวจติดตามการบรหิารจัดการและการใชจาย 

เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปงบประมาณ 2565 

37,100 กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน 

7. 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 

และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนในระบบในกำกับของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

4,000 กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน 



ช 

 

ท่ี 

กลยุทธ 

ศธจ.สฎ.

ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมท่ี

รับผิดชอบ 

     4.2.2  โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินจัดสรรจากกองทุน 

              สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำป 

              งบประมาณ 2565 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

              ชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

              ม่ันคงของมนุษย 

101,300  

8. 3 พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สำหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

101,300 กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

     4.2.3  โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ -  

9. 3 สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

10. 3 สงเสริมพัฒนาครูผูนำการจัดการเรียนรู 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

11. 3 การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 

ทางพหุปญญาของเด็ก 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

12. 3 องคกรคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2565 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 



ซ 

 

สารบัญ 

 หนา 

คำนำ ก 

บทสรุปผูบริหาร ข 

สารบัญ ซ 

สวนท่ี 1  บทนำ 2 

 1.1  หลักการและเหตุผล 2 

 1.2  วัตถุประสงค 3 

 1.3  วิธีดำเนินงาน 3 

 1.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 4 

สวนท่ี 2  บริบทท่ีเก่ียวของกับทิศทางการศึกษา 5 

 2.1  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 7 

 2.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็น 

      ยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) 

9 

 2.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  

      เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

11 

 2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564   16 

 2.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   17 

 2.6  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  17 

 2.7  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

      เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและ 
       ครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 

18 

 2.8  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579  21 

 2.9  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  

      พ.ศ. 2564 - 2565 

24 

 2.10  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 31 

 2.11  แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 31 

 2.12  แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน 

        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

32 

 2.13  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป พ.ศ.2560-2579 36 

 2.14  อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี 37 



ฌ 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนา 

สวนท่ี 3  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณ 

            ท่ีไดรับจัดสรร) 

45 

 3.1  วิสัยทัศน 46 

 3.2  คานิยมองคกร 46 

 3.3  พันธกิจ 47 

 3.4  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร  

      กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร และโครงการท่ีเกี่ยวของ 

47 

สวนท่ี 4  งบประมาณ/แผนงาน/โครงการ  53 

 4.1  งบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

54 

4.2  สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  54 

      ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

  4.2.1  โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวง 

        ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

57 

   โครงการท่ี 1 จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผล 

การดำเนินงานตามแผน 

58 

   โครงการท่ี 2 ขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

64 

   โครงการท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

70 

   โครงการท่ี 4 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัด 

สุราษฎรธานี) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

75 

     



ญ 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนา 

   โครงการท่ี 5 ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียด

กิจการ การเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลม

กิจการของโรงเรยีนเอกชน ประจำปงบประมาณ 2565 

85 

   โครงการท่ี 6 ตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจายเงินอุดหนุน

โรงเรียนเอกชน  ประจำปงบประมาณ 2565 

90 

   โครงการท่ี 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา และ

การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบในกำกับ

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

95 

  4.2.2  โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินจัดสรรจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา 

        คุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปงบประมาณ 2565 กรมสงเสริม 

        และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

        ความม่ันคงของมนุษย 

99 

   โครงการท่ี 8 พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ

นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

100 

  4.2.3  โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ 109 

   โครงการท่ี 9 สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 

110 

   โครงการท่ี 10 สงเสริมพัฒนาครูผูนำการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

117 

   โครงการท่ี 11 การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

124 

   โครงการท่ี 12 องคกรคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ปงบประมาณ 2565 

134 



ฎ 

 

สารบัญ (ตอ) 

   หนา 

สวนท่ี 5 การขับเคลื่อนแผนปฏบิัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

           ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

139 
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      ไปสูการปฏิบัติ 
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ภาคผนวก  

 คำส่ังแตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 

เอกสารอางอิง 

 

คณะผูจัดทำ 
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1.1  หลักการและเหตุผล 

   ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 

และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช 

ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ

หนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรท่ีจะยกเลิก 

ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงการดำเนินการตอไปหรือไม โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

(แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับ 2) 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ

ของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 และ

แผนระดับ 2 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) และเช่ือมโยงขอมูลสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic 

Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 

eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ข้ึน 
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1.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร) สำหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน

ของผูบริหารและหนวยงานภายในใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3  วิธีดำเนินงาน 

   1.3.1  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทตาง ๆ       

ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561-2580)  แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล  

(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปาหมายท่ี 4 เปาหมายดานการศึกษา 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 1.3.2  ทบทวนกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

  1.3.3  ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิ บัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565          

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  

  1.3.4  จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

  1.3.5  จัดทำรางแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  

  1.3.6  เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ตอศึกษาธิการจังหวัด 

  1.3.7  นำโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีไดศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติแลว เขาสูระบบติดตามและ

ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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  1.3.8  นำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ฉบับสมบูรณเสนอคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อทราบ 

 1.3.9  เผยแพรและประชาสัมพันธแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) สูหนวยงาน

ภายในและหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 

1.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  

ท่ีผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน และหนวยงานภายในใชเปนกรอบแนวทางในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

 

 

 

 

สวนที่สวนที่สวนที่   222   
บริบทที่เก่ียวของกับทิศทางการศึกษา 
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 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ไดจัดทำภายใตกรอบแนวคิดยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของมาเช่ือมโยงกับอำนาจหนาท่ี 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ังเช่ือมโยงขอมูลสูระบบติดตามและประเมินผล

แหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country 

Reform : eMENSCR) ดังนี้  

  2.1  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

   2.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565)  

  2.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 8 

ธันวาคม 2563 

  2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 

  2.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

  2.6  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร)ี    

  2.7  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมาย

ท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการ

เรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 

  2.8  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 

  2.9  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 2.10  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

  2.11  แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  2.12  แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

  2.13  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป พ.ศ.2560-2579 

   2.14  อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

สวนที ่2 บริบทที่เกี่ยวของกับทิศทางการศึกษา 
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2.1  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

       ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ  

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผน

ตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 

 2.1.1  วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 2.1.2  เปาหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

  2.1.3  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  

ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง 

ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 

เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม

และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปูองกันและแกไขปญหา 

ดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการ

พัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ 

ไดแก 1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ของประเทศในดานอื่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับ

บรบิทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการอนาคต 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ 

พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสาน

กับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ัง 

การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม 
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ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี 

รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

   3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย 

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

  4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสำคัญท่ีใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม  

ชุมชน ทองถ่ินมารวมขับเคล่ือนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด 

รวมทำเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดิน 

ในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอม

ของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมให เปนประชากร 

ท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด  

โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

   5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในทุกมิติ ท้ังมิติดาน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ

ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกำหนดกลยุทธ

และแผนงาน  และให ทุกฝายท่ี เกี่ยวของได เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ี สุด 

เทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนำไปสูความ

ยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

   6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มี เป าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่ อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 

เพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
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แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ 

ท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์

และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก

อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานท่ี

เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ

เปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน

ปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับ 

การทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปน 

มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหล่ือมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา 

โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวย

ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 2.1.4  การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  

(1)  ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

(2)  ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได 

(3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

(4)  ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

(5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

   (6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

2.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ  

อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) 

 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยูได

มีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจาย รายไดสูทองถ่ิน 

เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหม” โดยการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด Resilience มีมิติท่ีตองใหความสำคัญ  

3 ประการ ไดแก  
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 การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต สภาวะวิกฤต  

ใหประเทศยังคงยืนหยัดและตานทานความยากลำบาก 

 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ท่ีดำเนินการอยู 

ใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปล่ียนแปลง 

เชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ท้ังทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองการปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลกระทบ 

ตอศักยภาพโดยรวมของประเทศ  

  โดยไดระบุแนวทางการพัฒนาท่ีควรใหความสำคัญเปนพิ เศษ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ 

ในการฟนฟู และขับเคล่ือนประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทาง 

การพัฒนา ประกอบดวย 1) การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาว  

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการขับเคล่ือนและ 4) การพัฒนา

ประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ 

 ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีสวนเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาท่ี 1 

และ 3 ดังนี้ 

 1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

เพื่อลดความเส่ียงในการพึ่งพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาส 

ทางเศรษฐกิจไปยังระดับทองถ่ิน ผานการสงเสริมการจางงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีและชุมชน 

รวมกับการใหความชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ใหสามารถปรับตัวสูธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคต เพื่อใหเศรษฐกิจฐานราก

เปนกำลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการขับเคล่ือน  

การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุน

อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจท่ีปรับเปล่ียนไป พรอมท้ังเยียวยาผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมใหเหมาะสม เพียงพอกับความจำเปน 

ในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายไดและสุขภาพ 
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2.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

       คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 

2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 

6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 12) ดานการศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เกี่ยวของและสนับสนุนเปาประสงค

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ดาน ประกอบดวย (2) ดานการบริหารราชการ

แผนดิน (3) ดานกฎหมาย (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (11) ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา   

 2)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน   

   เปาประสงค เพื่อใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปล่ียนแปลง  

ในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ 

    กิจกรรม  Big Rock ดานการบ ริหารราชการแผน ดิน  ประกอบดวย  

5 กิจกรรมปฏิรูป 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของ 4 กิจกรรมปฏิรูป 

   (1)  ปรับเปล่ียนรปูแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล

 (2)  จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว 

และเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ  

 (3)  ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมา 

และรักษาไวซึ่งคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม  

 (4)  สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีสวนรวม

ของประชาชน  

    3)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย 

               เปาประสงค เพื่อใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายท่ีดีและมีเพียงเทาท่ีจำเปน

ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

      กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1  
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       (1)  มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอ 

การดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคล่ือนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและ 

เปนรูปธรรม     

    6)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

               เปาประสงค เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และ

ฟนฟูอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณยั่งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศ 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใช

ประโยชนลดความขัดแยงของการพัฒนาที่ใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ  

    กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 4 

กิจกรรมปฏิรูป 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2       

  (2)  การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตร

การศึกษาฯ)   

    11)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

   เปาประสงค เพื่อแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และ

ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม

การบริหารจัดการของหน วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะการปฏิ บั ติหน า ท่ี  

ดวยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับ

กิจการท่ีดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึง 

และตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพื่อขจัด

ปญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  

      กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4  

      (4)  พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน    
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 12)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา  

                  เปาประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ 

ศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต  

 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 

   1.  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ขอ 4.4 การตระหนกัถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  

  2.  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 

การลดความเหล่ือมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ขอ 4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

   1.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต 1.1 เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  

1.2 วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู  

มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร 

และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการ 

เพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถ

ปรับตัวและเรียนรูส่ิงใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

1.4 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผูเช่ียวชาญตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มข้ึน 1.5 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต 

มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแก

สังคมเพิ่มข้ึน 

   2.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทย

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจาเปนของโลกศตวรรษ 

ท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

   3.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 

มีการเตรยีมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
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 กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 - 3 

  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต

ระดับปฐมวัย (หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 

    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม) 

 ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีสวนเกี่ยวของและ

สนับสนุน ในข้ันตอนของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี ้

     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับ

ปฐมวัย (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 

  1.  การพัฒ นาเครื่ อ งมื อและระบบ บู รณ าการทำงาน เพื่ อ สนั บสนุ น 

การดำเนินการปฏิรูป 

  2.  การสนับสนุนนวัตกรรมการป อ งกัน  (Prevention) และการแก ไข 

(Correction) ปญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย เพื่อลดความ

เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

  3.  การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นท่ีและตนสังกัด 

  4.  การติดตามความคืบหนาและการระดมการมีสวนรวมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 

  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 

    1.  ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ 

    2.  พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรยีนรู 

    3.  ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 

    4.  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูกับภาคีเครือขาย 

ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

   5.  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบ 

ติดตามความคืบหนาในการดำเนินการ 
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   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 

  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 

  2)  ดานกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา

และสายอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน

และตัวช้ีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน

และตัวช้ีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามความตองการจำเปน 

  ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือ 

ครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานเิทศกตามความตองการจำเปน 

      ข้ันตอนท่ี 4 การสงเสริม สนับสนุนระบบกลไกใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามชวยเหลือครูใหม ครูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษา  

ครูท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ครูและสถานศึกษา

ในทองถ่ินยากจน หางไกลและทุรกันดาร อาทิ การรวมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional 

Learning Community & Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม  

และแพลตฟอรมกระบวนการจัดการเรียนรูการบริหารการศึกษาและการนเิทศการศึกษา  

     ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพครู 

   ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเล่ือนวิทยฐานะท่ีไดรับการ

ปรับปรุงใหมและการคงวิทยฐานะของคร ูโดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวนสำคัญในการ

ประเมินและการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

   13)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย     

    เปาประสงค เพื่อใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ประชาชนออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรูดานสุขภาพเพื่อพัฒนา

สุขภาพใหแข็งแรง และเปนฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อ

ตอการสรางผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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   กิจกรรม Big Rock ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 และ 5 

    (1)  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกชวงวัย ผานการปฏิรูปอุตสาหกรรม

บันเทิงและการใชกลไกรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการขับเคล่ือน  

     (2)  การพัฒนาการเรียนรูและเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบ

บูรณาการ (ข้ันตอนท่ี 2 สรางความตระหนักและจูงใจให เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญ  

และสืบสาน รักษา และตอยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีของคนแตละพื้นท่ีอื่น ๆ ของประเทศ) 

     (3)  การสงเสริมประชาชนเปนศูนยกลางในการสรางวิถีชีวิตทางการ

กีฬาและการออกกำลังกายอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และการสรางโอกาสทางการกีฬาและการ

พัฒนานักกีฬาอาชีพ  

     (4)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

     (5)  การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนา

ทักษะ ดิจิทัลใหกับคนทุกชวงวัยอยางเหมาะสม) 

2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564  

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ  

5 ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม เพื่อเตรยีมความพรอม 

และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

ดวยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 9 ยุทธศาสตร โดยมี 5 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.

2561-2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายรวม 10 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1) การเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2) การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 5) 

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 6) 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรท่ี 8) การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
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2.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ไดประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเปนแผนหลักของชาติ 

ท่ีเปนกรอบทิศทาง การดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว

ซึ่งความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานีมีสวนเกี่ยวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายท่ี 1) เสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สอดรับดวย แผนท่ี 3) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายท่ี 2) สรางความเปนธรรม ความ

ปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย แผนท่ี 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบายท่ี 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนท่ี 7) 

แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายท่ี 5)  

สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายท่ี 8) เสริมสราง

ความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน  สอดรับดวย แผนท่ี 10) แผนการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด นโยบายท่ี 9) เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนท่ี 

11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนท่ี 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร 

2.6  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี  

25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซึ่งภารกิจสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีสวนเกี่ยวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน  

  2.6.1  นโยบายหลัก 11 นโยบาย ดังนี้ 

  (1)  นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

  (2)  นโยบายหลักท่ี 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบ

สุขของประเทศ  

  (3)  นโยบายหลักท่ี 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยม 

และวัฒนธรรมท่ีดี ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย  

มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี) 

  (4)  นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของ

อาเซียน)  
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  (5)  นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  

(5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว) 

  (6)  นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  

(6.1 สงเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัด 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ)  

  (7)  นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 

ทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 

จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน)  

  (8)  นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สราง

หลักประกนัทางสังคม)  

  (9)  นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อสราง

การเติบโตอยางยั่งยืน  

  (10)  นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

  (11)  นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

กระบวนการยุติธรรม  

 2.6.2  นโยบายเรงดวน 5 นโยบาย ดังนี้ 

  (1)  นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

  (2)  นโยบายเรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

  (3)  นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

  (4)  นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดน

ภาคใต 

  (5)  นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพฒันาระบบการใหบริการประชาชน 

2.7  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 

4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาส 

ในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน   

   การประชุมสมั ชชาใหญ แห งสหประชาชาติ  (28United Nations General Assembly - UNGA)  

เมื่ อ วั น ท่ี  25 กั น ย ายน  2558 ผู น ำป ระ เท ศสมา ชิ กสห ป ระช าช า ติและป ระ เทศ ไท ย  

รวม 193 ประเทศ ไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
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Goals; SDGs) ทดแทนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (28Millennium Development Goals ; 

MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในป 2558 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจะถูกใชเปนเครื่องกำหนดทิศทาง 

การพัฒนาท้ังของประเทศไทยและของโลกจนถึงป ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา  

15 ป  ท่ีประกอบดวย 17 เปาหมาย ( 28Goal) 169 เปาประสงค  ( 28Target) ครอบคลุมประเด็น 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมล้ำ โดยไมท้ิงใครไวเบ้ืองหลัง  

ไมทำลายแหลงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม รวมท้ังใหความสำคัญมากยิ่งข้ึนตอการมีสวนรวม 

ของทุกภาคสวนซึ่งจะตองรวมขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   ประเทศไทยไดกำหนดกลไกการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 

โดยมีการปรับเปล่ียนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562) 

 1. เห็นชอบหลักการรางแผนการขับเคล่ือน SDGs สำหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 

 2. มอบหมายให สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

สำหรับประเทศไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

 3. เห็นชอบใหยกเลิกการดำเนินงานตาง ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใต

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดเคยมีขอส่ังการหรือเคยมีมติ 

 4. ปรับการดำเนินงานใหสอดคลองกับรางแผนการขับเคล่ือนฯ 

 (ราง) แผนการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย ประกอบดวย 

 1. การสรางการตระหนักรู 

   2. การเช่ือมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2  

และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 

  3. กลไกการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) เปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน  

ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ : 

กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 

  3.2 คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนกลไกในการแปลงนโยบาย 

และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ รวม 4 คณะ 

ประกอบดวย 

   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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   3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ผานการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ดวยหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 

Relationship: XYZ) 

 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการ

พัฒนาระหวางประเทศ) 

   กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ

ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

   1. รายเปาหมายหลัก (Goal) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลัก 

ประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาส 

ในการเรียนรูตลอดชีวิต     

    2. รายเปาหมายยอย (Target) ท่ี 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  

   ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีสวนเก่ียวของกับเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและ

ครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 8 เปาประสงค 

ดังนี้ 

   เปาประสงคท่ี 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสู

ผลลัพธทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573  

    เปาประสงคท่ี 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกนัวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึง 
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ  

ภายในป 2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา    

   เปาหมายยอย 4.4 (SDG 4.4) : เพิ่ มจำนวนเยาวชนและผู ใหญ ท่ีมี ทักษะท่ี

เกี่ยวของ รวมถึงทักษะทางดานเทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการ
เปนผูประกอบการภายในป 2573 
  เปาหมายยอย 4.5 (SDG 4.5) : ขจัดความเหล่ีอมล้ำทางเพศดานการศึกษาและสราง

หลักประกัน วากลุมท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝก
อาชีพทุกระดับ อยางเทาเทียม ภายในป พ.ศ. 2573 
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  เปาประสงคท่ี 4.6 (SDG 4.6) : สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญ 

ในสัดสวนสูงท้ังชายและหญิง สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป 2573  
    เปาประสงค ท่ี 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผู เรียนทุกคนไดรับความรู 

และทักษะท่ีจำเปนสำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหง

ความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573  

   เปาประสงคท่ี 4.A (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการ

ศึกษาท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจาก

ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  

     เปาประสงคท่ี 4.C (SDG 4.C) : เพิ่มจำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการ 

ผานทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพฒันา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกำลังพฒันาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573  

2.8  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579  

       แผนการศึกษาแห งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและ 

ความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพฒันา

ประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา

ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ

เทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 

(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ 

ความเหล่ือมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานส่ิงแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปน

กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 2.8.1  วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลก

ศตวรรษท่ี 21” 
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 2.8.2  วัตถุประสงค 

    (1)  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

   (2)  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ี

สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ

ยุทธศาสตรชาติ 

   (3)  เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    (4)  เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือม

ล้ำภายในประเทศลดลง 

  2.8.3  ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับ

คุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

3) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื ้นที่พิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ี 

ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแล 

และปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัย

พิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสราง         

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 เปาหมาย 1) กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการ 

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงาน 

ท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนา 

เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
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 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ

ตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา 

กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง 

องคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 

และคุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกชวงวัยมี ทักษะความรูความสามารถ 

และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  

3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี

คุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู ส่ือตำราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรูมีคุณภาพ 

และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 5) ระบบและกลไก 

การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

สมรรถนะตามมาตรฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนา

แหลงเรียนรู ส่ือตำราเรียน และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ

เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 3) สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทย

ใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด

และประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการ ศึกษา 

 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 

3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูล 

ดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 
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 ยุทธศาสตรที ่ 5 การจัดการศึกษาเพื ่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

 เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรู

ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการ

สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษ ส่ิงแวดลอม 

มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการ

ดำเนินชีวิต 2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรู 

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู 

งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ

คลองตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นท่ี 4) กฎหมายและรูปแบบ 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา  

และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย   

และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยาง

เต็มตามศักยภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  

4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

2.9  นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ไดประกาศนโยบายการจัด

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 

2564 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำ

แผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมท้ังขับเคล่ือนการดำเนินงานดาน

การศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพื่อมุงเปาหมาย 

คือ ผูเรียนทุกชวงวยั ดังนี้ 
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     2.9.1  หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565  

    1)  สราง “TRUST” หรือ “ความเช่ือมั่น ไววางใจ” ใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เด็กและผูปกครอง โดยทุกหนวยงานสามารถท่ีจะเปนหลัก หรือเปนท่ีพึ่งได 

   T (Transparency) หมายถึง  ความโปรงใส 

   R (Responsibility) หมายถึง  ความรับผิดชอบ 

  U (Unity)  หมายถึง  ความเปนอันหนึ่งอันเดียว 

  S (Student-Centricity) หมายถึง  ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง  ความเปนอันหนึ่งอันเดียว 

     2)  ใหทุกหนวยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงาน

รวมกันเปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเปนรูปแบบในการทำงาน 

ท่ีจะทำใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน กลับมาใหความไววางใจ 

ในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ท้ังในเชิง

กระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 

     3)  สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอ

ตนเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสำคัญกับการประสานความรวมมือทุกภาคสวน 

โดยผานกลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา    

 2.9.2  นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

    1)  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะ 
ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

  2)  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย ในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับ 
การพัฒนาใหมีสมรรถนะ ท้ังดานการจัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียน
การสอนและการใชส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

  3)  การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัล ผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบ
พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรู 
ท่ีทันสมัย และเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลาง
ทางการศึกษา มาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 4)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับ
การปรับปรุงเพื่อกำหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5)  การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ
วัดความรู และทักษะท่ีจำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ 
เพื่อใหระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับ 
การปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

  6)  การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให ท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึง 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษามีความเปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยี 
ไดอยางท่ัวถึง 

  7)  การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (NQF) 

และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF)  

สูการปฏิบัติ เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิ

แหงชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณ  

ดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

  8)  การพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคล่ือน 

แผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  

สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ 

  9)  การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพ

และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

  10)  การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหง 

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 
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  11)  การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส 

ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

  12)  การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู

ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

 2.9.3   นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) 

 1)  ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปอง

คุมครองความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถ 

ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

  2)  หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถ

ของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

  3)  ฐานขอมูล Big Data มุงพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน 

เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน  

และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

   4)  ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน

การดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศ 

ของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้น ท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

ท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับ

เทคโนโลยีปจจุบัน 

  5)  พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

  6)  การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย ใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน 

เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม 

ความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 
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  7)  การจัดการศึกษาสำหรับผู ท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัด

การศึกษาใหผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิต 

ในสังคมอยางมีเกียรติ ศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวม 

ในการพัฒนาประเทศ 

 2.9.4  นโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  1)  การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

 1.1  เรงสรางสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และปองกันจาก

ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการดานความปลอดภัยใหแก

นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : 

Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดใหมีการฉีด

วัคซีนเพื่อปองกันโรคติดตอ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับรางกาย จิตใจ และเพศ เปนตน 

   1.2  เรงพัฒนาบรรจุตัวช้ีวัดเรื่องความปลอดภัยใหอยูในเกณฑมาตรฐานของ

สถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับ 

 1.3  เรงพัฒนาใหมีหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีโครงสรางและกรอบ

อัตรากำลังอยางชัดเจนในทุกสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

 2)  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 2.1  เรงจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ) โดยรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ศึกษาวิเคราะห วิจัยความเหมาะสมความ

เปนไปไดและทดลองใชกอนการประกาศใชหลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

    2.2  จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง มุงเนน

กระบวนการเรียนรูแบบถักทอความรู ทักษะคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันดวยการลงมือปฏิบัติจริง 

(Active Learning) มุงเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ รวมท้ังการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ  

      2.3  พัฒนาชองทางการเรียนรูผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลายและมีแพลตฟอรม

การเรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือการสอนคุณภาพสูง และ

การประเมินและพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning) 

สำหรับผูเรียนทุกชวงวยั  

  2.4  มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม                   

ใหมีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตร

ของทองถ่ินและการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  
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  2.5  สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับผูเรียน 

โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัย

การออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพรส่ือแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน 

  2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แบบโมดูล 

(Modular System) ท่ีมีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการ

จัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง 

(Block Course) เพื่อสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการ

จัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพื่อการมีงานทำ 

  2.7  ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเปน

แนวทางใหหนวยงาน สถานศึกษา และผูเกี่ยวของนำไปประยุกตใชใหเหมาะสม 

 3)  การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย 

 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเขา 

สูระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ     

  3.2  สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบ

การศึกษาเพื่อรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ 

โดยบูรณาการรวมงานกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

     3.3  มุงแกปญหาคนพิการในวัยเรียนท่ีไมไดรับการศึกษาเขาสูระบบการศึกษา  

โดยกำหนดตำแหนง (ปกหมุด) บานเด็กพิการท่ัวประเทศ   

  3.4  ใหความชวยเหลือโรงเรียนหางไกลกันดารไดมีโอกาสเรียนรูในยุคโควิด  

โดยการสรางความพรอมในดานดิจิทัลและดานอื่น ๆ 

  3.5  สงเสริม และสนับสนุนความรวมมือการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน 

องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันสังคมอื่น 

 4)  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

 4.1  ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ

สงเสริมการผลิตกำลังคนท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

 4.2  สงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรมอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ      

โดยการ Re-skill, Up-skill, New skill เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ัง
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สรางชองทางอาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุ 

ท่ีมีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 4.3  จัดต้ังศูนยใหคำปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนา

อาชีพและการเปนผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการ

สงเสริม และพัฒนาผูประกอบการดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเช่ือมโยง

กับ กศน. และสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิต

รูปแบบใหม  

 4.4  พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนชางพันธุ R อาชีวะซอมท่ัวไทย โดยการนำรอง

ผานการใหบริการของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย ใหครอบคลุม

การใหบรกิารแกประชาชน 

 5)  การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      5.1  พัฒนาหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม Performance Appraisal 

(PA) โดยใชระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   

 5.2  พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับ

สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3  ดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับ

การใหความรูดานการวางแผนและการสรางวนิัยดานการเงินและการออม 

 6)  การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  

 6.1  พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบ

ทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

 6.2  ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน                  

ผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผูปกครองโดยตรง 

 7)  การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ 

    จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ                 

การศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  
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2.10  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค มี 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคใตชายแดน ภารกิจของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด

สุราษฎรธานีเกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ดังนี้ 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปนเมืองทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลาง

ผลิตภัณฑยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับ

ภูมิภาคอื่นของโลก  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  

 1. พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพช้ันนำของโลก  

   2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของประเทศ  

   3. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็งสถาบันเกษตรกร 

 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยง

การคาโลก  

    5. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

เพื่อเปนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน  

   6. พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน  

2.11  แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ 

พ.ศ.2565 ดังนี้ 

        2.11.1  วิสัยทัศน 

 “พัฒนาผูเรียนทุกชวงวยัใหมีคุณธรรม มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ 

และมีทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปญญา”  

 2.11.2  พันธกิจ  

 1.  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน 

 2.  ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

 3.  มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 4.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 

เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 
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 2.11.3  เปาประสงครวม  

 1.  ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   2.  ผูเรียนไดรับการปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับความมั่นคง และรูเทาทันตอ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

   3.  ผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

    4.  ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5.  ผู เรียนทุกคนไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมี คุณภาพอยางท่ัวถึง  

และเหมาะสมกับชวงวัย 

   6.  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียน 

 7.  กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงาน 

   8.  องคความรู ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช

ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   

   9.  ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ

สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพื้นท่ี ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

 2.11.4  ประเด็นยุทธศาสตร 

 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน) 

 2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  

   3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5 แผนงาน)     

   4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     

    5.   ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (7 แผนงาน) 

   6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

(6 แผนงาน) 

2.12  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)   

  2.12.1  วิสัยทัศน 

 “การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21”  
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 2.12.2  พันธกิจ  

 1.  สงเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

    2.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

   3.  สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา

อยางท่ัวถึง ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

   4.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ

ของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 

 2.12.3  คานิยม TEAMWINS 

  T  =  Teamwork การทำงานเปนทีม 

  E  =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 

  A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  

  M =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย 

  W =  Willful ความมุงมั่นต้ังใจทำงานอยางเต็มศักยภาพ  

  I   =  Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  

  N  =  Network and Communication การเปนเครือขายท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน

  S  =  Service Mind การมีจิตมุงบริการ  

 2.12.4  เปาประสงครวม  

 1.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษา 

แบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

   2.  ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 

   3.  ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

    4.  ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ในศตวรรษท่ี 21 

 2.12.5  ประเด็นยุทธศาสตร 

 1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   

 2.  พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  
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   4.  สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 

  5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 2.12.6  ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค และกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ

สมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง

เหมาะสมกับการเสริมสราง 

ความมั่นคงในแตละบริบท  

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพื่อเสริมสราง

เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพร

ศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และแนวทางพระราชดำริ 

2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นท่ีพิเศษ  

(พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง 

ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกัน

และแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, 

ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

4. พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศเพื่อ

ยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มี

สมรรถนะท่ีตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานและ

การแขงขันของประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงานในพื้นท่ีและภูมิภาค (อาทิ พื้นท่ีและเมือง 

นาอยูอัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน) 

2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัด

การศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและ

สมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา

มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ี

สงผลตอการพัฒนาทักษะท่ี

จำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 

3. หนวยงาน/สถานศึกษา  

มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมใหเปนมิตร 

กับส่ิงแวดลอม 

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบ 

สะเต็มศึกษา 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด 

อยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะ

อาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคม

ศตวรรษท่ี 21 

4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะ

ท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 

6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและ

ทัศนคติท่ีถูกตอง ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม  

จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 

7. พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน  

(ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก 

ในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และ

เสมอภาคดวยรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาส 

ทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุม

ทุกพื้นท่ี และกลุมเปาหมาย 

2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและส่ือการเรียนรูผาน

ระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและ

พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. หนวยงานมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว โปรงใส ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต 

ใชในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูล

กลางดานการศึกษา ใหเปนเอกภาพ เช่ือมโยงกัน  

เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 

3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ รวมท้ัง

การมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ี

เปล่ียนแปลง 

5. ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหมี 

ความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอื้อตอการ

พัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 

6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตาม

พฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 

7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

พลเรือน เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

2.13  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป พ.ศ.2560 - 2579 

  2.13.1  วิสัยทัศนและเปาหมาย “เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเท่ียวยั่งยืน สังคมเปนสุข” 

   2.13.2  คํานิยามของจังหวัด  

     (1)  เมืองเกษตรคุณภาพ หมายถึง สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเกษตรทางดาน

ปาลมนำ้มัน ยางพารา มะพราว ปศุสัตวและอาหารทะเล รวมท้ังการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ

บริการท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด และเนนฐานการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมไมสงผลกระทบทางลบตอวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
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  (2)  การทองเท่ียวยั่งยืน หมายถึง การฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานสากล สรางโครงขายการทองเท่ียวชุมชนและการทีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

ในการพัฒนา คุณภาพแหลงทองเท่ียว  

  (3)  สังคมเปนสุข หมายถึง พัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานีใหเปนสังคมแหงดุลยภาพสุข

สงบเขมแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 

   2.13.3  พันธกิจ 

   (1)  พัฒนาระบบการจัดการเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจดานการคาการลงทุน บริการ โลจิสติกส 

การเกษตร การทองเท่ียวและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน 

  (2)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคนสังคมท่ีมีคุณภาพมีความสุข 

   (3)  พัฒนาระบบการจัดการเพื่อพัฒนาเมืองโดยใชฐานของความเปนมิตรส่ิงแวดลอม  

   (4)  พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร การบริการอยางครบวงจร 

   2.13.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป ประกอบดวย 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี ้

   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการผลิตสินคาทางการเกษตร ปศุสัตว

และประมงท่ีมีคุณภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาการทองเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเท่ียว

ทุกมิติ 

  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส

เช่ือมโยงภูมิภาคท้ังจังหวัดและกลุมจังหวัดโดยใชพื้นฐานดิจิทัล 

  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อให

ความสมบูรณ เพื่อสังคมนาอยู 

  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมโดยใชฐานเกษตร 

2.14  อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยูเลขท่ีอาคารเลขท่ี 261/28 ถนนอำเภอ 

ตำบลมะขามเต้ีย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 เปนหนวยงาน 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 
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3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ขอ 11 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 

การบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี

นโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด  

  2.14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีภารกิจและอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

   1.  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง

ยุทธศาสตร  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ัง

ปฏิบัติงานราชการ ท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

   2.  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

   3.  ส่ังการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

    4.  จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

   5.  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 

   6.  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   7.  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

   8.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ 

หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   9.  สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา  

   10.  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 

   11.  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

รวมท้ัง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ  

ในจังหวัด 

 2.14.2  โครงสรางการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แบงหนวยงานภายในออกเปน 8 กลุม  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ใหมี 

การแบงงาน และกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ดังนี ้
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   1)  กลุมอำนวยการ มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

   (1)  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมท้ัง

ปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอำนาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 

   (2)  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ประสานงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด 

    (3)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป 

   (4)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงนิ บัญชี และพัสดุ 

   (5)  ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 

   (6)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมและผลงานของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

   (7)  ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และยานพาหนะ 

    (8)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  (9)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพฒันาองคกร 

   (10)  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ  

และประสานงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด 

   (11)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  2)  กลุมบริหารงานบุคคล มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

  (1)  รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง

ปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอำนาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

  (2)  เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหนง การเกล่ียอัตรา 

ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

  (3)  เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสราง

ขวัญกำลังใจ การยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่นของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

  (4)  เสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสรางและ

การปกปองคุมครองระบบคุณธรรมของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

  (5)  เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เชน การบรรจุ และการแตงต้ังผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับการคัดเลือก การยาย การโอน การเปล่ียน

ตำแหนง และการเล่ือนตำแหนง การบรรจุกลับเขารับราชการ เปนตน 
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  (6)  นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบ

ของผูบรหิารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและขาราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัด 

  (7)  เสริมสรางขวัญกำลังใจ การยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่นของ

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

  (8)  ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข

ของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

  (9)  จัดทำแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด 

  (10)  จัดทำทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาในจังหวัด 

  (11)  จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานข้ันต่ำ และเกณฑการ

ประเมินผลงานสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน

จังหวัด 

  (12)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงาน

บุคคลเสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 

  (13)  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

  (14)  ดำเนินการใหบริการและอำนวยความสะดวกแกผูเรียน ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผานระบบศูนยบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ 

  (15)  ดูแลและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด รวมท้ังใหการสนับสนุน สงเสริม ยกยองและ

พัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  (16)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 3)  กลุมนโยบายและแผน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี ้

   (1)  รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา

การศึกษา และคณะทำงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอำนาจและหนาท่ีของ 

กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย รวมกับกลุมพัฒนาการศึกษา 
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  (2)  จัดทำขอเสนอยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ 

  (3)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวดัและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 

  (4)  จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังการติดตาม

และรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด 

  (5)  วิเคราะห จัดต้ังงบประมาณของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

  (6)  จัดระบบ สงเสริมและประสานงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

ทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา  

การติดตาม ประเมนิ และรายงานผล 

  (7)  ติดตามการใชจายงบประมาณ 

  (8)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  4)  กลุมพัฒนาการศึกษา มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

 (1)  รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

และคณะทำงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอำนาจและหนาท่ีของ กศจ. และ

ตามท่ี กศจ. มอบหมาย รวมกับกลุมนโยบายและแผน 

  (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  (3)  จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมี

ประสิทธิภาพและสามารถใหบริการไดโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 

  (4)  สงเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 

  (5)  ประสาน สงเสริม สนบัสนุน และดำเนินการวิจัย และพฒันาเพื่อสรางองค

ความรูและนวัตกรรมการศึกษา 

  (6)  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  (7)  จัดระบบการประสาน สนับสนุน ชวยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ 

และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 

  (8)  สงเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา 
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  (9)  สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 

เพื่อการศึกษา 

  (10)  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสาน

และสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา เพื่อสรางโอกาสความเสมอภาค 

และความเทาเทียมกันทางสังคม 

  (11)  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุม และเฉพาะพื้นท่ี 

  (12)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  5)  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

  (1)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 

และคณะทำงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอำนาจและหนาท่ีของ กศจ. และ

ตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

  (2)  ขับเคล่ือน ประสานงาน เรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 

รับผิดชอบ 

  (3)  สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนเิทศและ

แนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ัง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการ

จัดการศึกษา 

  (4)  ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

  (5)  ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผน 

การรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง

ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

  (6)  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรยีนรู 

แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

  (7)  ส่ังการ กำกับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวน

ราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ใหเปนไปตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรชาติ 
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  (8)  จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวช้ีวัดการดำเนนิงาน 

ในลักษณะตัวช้ีวัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในจังหวัด 

  (9)  ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  (10)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 6)  กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

  (1)  กำกับดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย

วาดวยโรงเรียนเอกชน 

  (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน และการเปล่ียนแปลง

กิจการโรงเรียนเอกชน 

  (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชนท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 

  (4)  ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  (5)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 7)  กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

 (1)  สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด  

และกิจการนักเรียน 

  (2)  สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา 

โดยผานกระบวนการ ลูกเสือและยุวกาชาด 

  (3)  สงเสริม สนับสนุนการนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา พระราชปณิธาน  

พระราชกระแสดานการศึกษา และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

  (4)  สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท 

  (5)  สรางจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

  (6)  สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

  (7)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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 8)  หนวยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

   (1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี

ของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

  (2)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่สวนที่สวนที่   333   
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

           ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

(ฉบับตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดศึกษาวิเคราะหทบทวนบริบทท่ีเกี่ยวของ  

ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณระดับประเทศ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ 

มาเช่ือมโยงกับอำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี กำหนดเปนกรอบแนวทาง

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ดังนี้ 

3.1  วิสัยทัศน 
 
 
 

3.2  คานยิมองคกร 

    SS  =  Service Mind  จิตบริการ     

    UU  = Unity    งานเปนหนึ่ง        

    RR  =  Reliable    เช่ือถือได       

    AA  =  Accountability   รับผิดชอบ          

    TT  = Transparency   โปรงใส 

 

สวนที ่3  

สาระสำคัญของแผนปฏบิัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

(ฉบับตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 

 

“เปนองคกรคุณธรรม ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21” 
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3.3  พันธกิจ 

 3.3.1  สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกประเภท 
และการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีคุณภาพ 
 3.3.2  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
 3.3.3  สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง 
ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 3.3.4  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3.3.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ  

3.4  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
      และโครงการท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 
G1  ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 
ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง
เหมาะสมกับการเสรมิสราง 
ความมั่นคงในแตละบริบท 

1.  ปลูกฝงคานิยมและหลักคิด 
ท่ีถูกตอง เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพร
ศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
พระราชดำร ิ
2.  ยกระดับและสรางโอกาส 
การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/
วิชาชีพในจังหวัดสุราษฎรธานี 
3.  พัฒนากลไกบูรณาการระบบ
บริหารจัดการการปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม  
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
4.  พัฒนาความรวมมือดานการศึกษา
กับหนวยงานในพืน้ท่ีเพื่อยกระดับ
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

1.  จัดทำแผน 
การจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
2.  ขับเคล่ือน 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี  
โดยผานกลไกของ
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี
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ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 2 
พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 
G2  ผูเรียน ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ 
ท่ีตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน และการแขงขัน
ของประเทศ 

1.  พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
ในพื้นท่ีและภูมิภาค (อาทิ พื้นท่ีและ
เมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2.  สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
การบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 
G3.1  ผูเรียนมีคุณภาพทักษะ
และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 
ในศตวรรษท่ี 21 
G3.2  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ี
จำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
G3.3  หนวยงาน/สถานศึกษา 
มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1.  พัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยบูรณาการองคความรู 
แบบสะเต็มศึกษา 
2.  สงเสริมการจัดการเรียน 
การสอนพัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบผานประสบการณ
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3.  สรางเสริมและพัฒนาทักษะ 
การเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถ 
อยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
4.  สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับ
การเรียนรูรูปแบบใหม 
5.  พัฒนาทักษะการเรียนรู
ภาษาตางประเทศและสมรรถนะ 
ท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
6.  บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู
ท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ 
ท่ีถูกตองดานระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
ความเปนพลเมือง  

1. ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล 
การดำเนินงาน 
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร  
(เชิงบูรณาการโดยใช
พื้นท่ีเปนฐานของ
จังหวัดสุราษฎรธานี) 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
2. พัฒนาทักษะอาชีพ 
สูการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 สำหรับนักเรียน
บกพรองทางการเรียนรู
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. สงเสริมการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีในยุค
ของการเปล่ียนแปลง
อยางพลิกผัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 3 (ตอ) 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 

 7.  พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช

ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอด

การเรียนรูและการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู 

ความเขาใจ ความตระหนัก 

ในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

ดวยกระบวนการมีสวนรวม 

4. สงเสริมพัฒนาครู

ผูนำการจัดการเรียนรู

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

จังหวัดสุราษฎรธานี 

5. การพัฒนาชุด

ฝกอบรมครูปฐมวัยดาน

การจัดประสบการณ

การเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญา

ของเด็ก 

6. องคกรคุณธรรม

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ปงบประมาณ 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 4 

สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 

G4  ผูเรียนไดรับโอกาส 

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

อยางท่ัวถึง และเสมอภาค  

ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถ

เขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพไดอยางหลากหลาย 

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และกลุมเปาหมาย 

2.  สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต

และส่ือการเรียนรูผานระบบดิจิทัล

ออนไลนแบบเปดท่ีเหมาะสมตอ

การเขาถึงและพัฒนาการเรียนรู

ตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 5 

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 

G5  หนวยงาน มีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความตองการ 

ของผูรับบริการไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และโปรงใส ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

1.  สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหาร

ราชการ/ใหบริการประชาชน 

2.  พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด 

ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา

ใหเปนเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบัน 

และทันตอการใชงาน 

3.  สรางและพัฒนากลไกการบริหาร

จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ 

รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน  

4.  พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต

ประพฤติมิชอบใหมีสวนรวม 

จัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และ

ติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 

5.  พัฒนาระบบงานการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการพลเรือน  

เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

1. เสริมสรางศักยภาพ

บุคลากรของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

2. ตรวจติดตามการขอ

จัดต้ังการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดกจิการ  

การเปล่ียนแปลง

รายการในตราสาร

จัดต้ังและการขอเลิกลม

กิจการของโรงเรียน

เอกชน ประจำป

งบประมาณ 2565 

3. ตรวจติดตาม 

การบริหารจัดการและ

การใชจายเงินอุดหนุน

โรงเรียนเอกชนประจำป

งบประมาณ 2565 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำหลักฐานทางการ

ศึกษา และการจัดเก็บ

หลักฐานทางการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน 

ในระบบในกำกับของ

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 
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สวนที่สวนที่สวนที่   444   
งบประมาณ/แผนงาน/โครงการ  
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4.1  งบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวนเงนิ 2,152,000 บาท ดังนี้ 

ท่ี แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจาย และรายการ รวมท้ังสิ้น 

 
แผนงานยุทธศาสตรเพือ่สนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
2,152,000 

 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยนื 2,152,000 

 กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค 2,152,000 

1. งบดำเนินงาน 1,930,800 

 1.1  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,538,800 

 1.2  คาสาธารณูปโภค 392,000 

2. งบรายจายอื่น 221,200 

4.2  สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงนิ 413,600 บาท ดังนี้ 

 

 

สวนที่ 4  

งบประมาณ/แผนงาน/โครงการ  
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ท่ี 

กลยุทธ 

ศธจ.สฎ.

ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมท่ี

รับผิดชอบ 

รวม 413,600  

4.2.1  โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินจัดสรรจากสำนักงาน  

     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

221,200  

             4.2.1.1  แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนบัสนุน 
                        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

                        ทรัพยากรมนุษย 

221,200  

1. 1 จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การดำเนินงานตามแผน 

30,300  กลุมนโยบาย

และแผน 

2. 1 ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  

โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 90,900  กลุมนโยบาย

และแผน 

3. 5 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 40,000  กลุม

อำนวยการ 

4. 3 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการ 

โดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

60,000 กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

             4.2.1.2  แผนงานพื้นฐานดานการพฒันาและ 

                        เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

91,100  

5. 5 ตรวจติดตามการขอจัดต้ังการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการ 

ในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของ

โรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ 2565 

50,000 กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน 

6. 5 ตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจาย 

เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปงบประมาณ 2565 

37,100 กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน 
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ท่ี 

กลยุทธ 

ศธจ.สฎ.

ท่ี 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมท่ี

รับผิดชอบ 

7. 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 

และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนในระบบในกำกับของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

4,000 กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน 

     4.2.2  โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินจัดสรรจากกองทุน 

              สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำป 

              งบประมาณ 2565 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

              ชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

              ม่ันคงของมนุษย 

101,300  

8. 3 พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สำหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

101,300 กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

     4.2.3  โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ -  

9. 3 สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

10. 3 สงเสริมพัฒนาครูผูนำการจัดการเรียนรู 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

11. 3 การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 

ทางพหุปญญาของเด็ก 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

12. 3 องคกรคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2565 

- กลุมนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

4.2.1  โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินจัดสรรจาก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการท่ี 1 จัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผน 

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 1.  ดานความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง   

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 1.  นางสาวสนธิยา  ไชยชำน ิ

2.  นางสาวรสุ  รุมจิตร 

3.  นายคทาวุธ  สมสวัสด์ิ 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 9 กำหนดไววาการบริหารราชการเพื่อให เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

ใหสวนราชการปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดำเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมี

รายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดำเนินการของแตละข้ันตอน 

เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจหนวยงาน ประกอบกับคำส่ัง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
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เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หนาท่ีนโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายในการขับเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอำนาจ

หนาท่ีขอหนึ่งมอบหมายใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11 (2) คือ จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ   

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การดำเนินงานตามแผน ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาล 

แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 

2560 - 2564 และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของมาเช่ือมโยง เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตการบูรณาการภารกิจดานการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

     2.2  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณ 

ในปจจุบัน 

     2.3  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี 

     2.4  เพื่อรายงานและประเมินผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1 แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

จำนวน 1 เลม - กรอบแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการประจำป

ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

- แผนงาน/โครงการ 

- คำส่ังแตงต้ัง 

- ประชุมทบทวน/

กล่ันกรอง/จัดทำ

แผนฯ 

       3.1.2 แผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

จำนวน 1 เลม - มีกรอบแนวทางในการ

บริหารจัดการศึกษาของ

จังหวัด 

- คำส่ังแตงต้ัง 

- ประชุมทบทวน 

/จัดทำแผนฯ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

       3.1.3 แผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

จำนวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ - คำส่ังแตงต้ัง 

- ประชุมทบทวน 

/จัดทำแผนฯ 

       3.1.4 รายงานและประเมินผล

การดำเนินงานประจำปงบประมาณ

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

จำนวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ - แบบติดตาม

และรายงานผล

การดำเนิน

โครงการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 

       บุคลากรในสำนกังานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี นำแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มาใชเปนกรอบทิศทาง

ในการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 100 ความสำเร็จของโครงการ แผนงาน/

โครงการ 

 

4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

           - บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 45 คน 

           - ผูบริหารหนวยงานท่ีจัดการศึกษา/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานแผนของหนวยงาน จำนวน 

25 คน 

  4.2  เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นำแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

มาใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการ สงผลตอความสำเร็จของงานเพิ่มข้ึน 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     จัดประชุมหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
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7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 / / /         

7.2 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

    / / /      

7.3 ประชุมจัดทำรายงานและ

ประเมินผลการดำเนินงานประจำป

งบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

         / /   / 

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 30,300 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

30,300 12,370 11,500 - 6,430 

     8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมจัดทำแผนปฏบิัติราชการประจำปงบประมาณของสำนักงาน 

                ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 1.1 ประชุมคณะทำงานทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ  

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 16 คน 35 2 มื้อ 1,120 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 16 คน 100 1 มื้อ 1,600 

 3) คาวัสดุ/อุปกรณ - - - 1,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

 1.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 45 คน 35 2 มื้อ 3,150 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 45 คน 100 1 มื้อ 4,500 

 3) คาวัสดุ/อุปกรณ - - - 1,000  

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 12,370  

2. กิจกรรมท่ี 2 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี/แผนปฏิบัติการ 

                ประจำปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 25 คน 35 2 มื้อ/วัน 

(2 วัน) 

3,500 สนง.ศธจ.สฎ. 

 

  2) คาอาหารกลางวัน 25 คน 100 1 มื้อ/วัน 

(2 วัน) 

5,000 

 3) คาวัสดุ/อุปกรณ - - - 3,000 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 11,500 

3. กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 

                ของสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 25 คน 35 2 มื้อ 1,750 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 25 คน 100 1 มื้อ 2,500 

 3) คาวัสดุ/อุปกรณ - - - 2,180 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 3 6,430 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   -  ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมไมครบตามเปาหมายท่ีกำหนด 
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 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

    -  ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับมาตรการปองกันการติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) เชน แจงเวียนความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หรือการ

จัดประชุมกลุมเล็กไมเกนิ 10 – 20 คน เปนตน 

   - กำหนดสงใบตอบรบัในการเขารวมประชุม  

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีกรอบแนวทางท่ีใชในการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และบริบทของพื้นท่ี ท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตความ

รวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
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โครงการท่ี 2 ขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 1.  ดานความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง   

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 1.  นางสาวสนธิยา  ไชยชำน ิ

2.  นายคทาวุธ  สมสวัสด์ิ 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

หัวขอการลดความเหล่ือมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรม 

ในการเข าถึงบริการสาธารณ สุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับ ผูมี รายไดน อยและ 

กลุมผูดอยโอกาส ไดกำหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารและยากจน และกลุมเปาหมาย 

ท่ีตองการการดูแลเปนพิ เศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่ อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 

  คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 กำหนดใหในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหนาท่ีในสวนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู 
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ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงในพื้นท่ีจังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัด

การศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ

สงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดในการดำเนินงานในลักษณะ

ตัวช้ีวัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เรงรัด ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

  ตามยุทธศาสตรชาติ และอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนนใหประสาน 

และการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานท่ีมีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ องคกรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพื้นท่ี ซึ่งจะตอง

ดำเนินการโดยมีแนวทางท่ีผานการรวมกันกำหนด รวมกันขับเคล่ือน รวมกันประเมิน และรวมกัน

นำเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบกับยุทธศาสตรสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี มีการกำหนด 5 ยุทธศาสตร คือ (1) ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทุกชวงวัย 

ทุกระดับ ทุกประเภท (2) สงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข   (3) สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (4) สรางระบบและกลไกการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และ (5) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกรภาคีเครือขาย 

และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางคนดี จากเหตุผลและความจำเปนขางตน จึงมีความจำเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีโครงการประชุมสัมมนาขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก กศจ. ไดอยางเปนรูปธรรม 

     2.2  เพื่อส่ือสารนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

     2.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีโดยผานกลไก กศจ. 

     2.4  เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานอื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 
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3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง 
มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี (พ.ศ.2566-2570)  
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป) จังหวัด
สุราษฎรธานี จำนวน 1 ฉบับ และ
กรอบแนวทางในการจัดการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 

- ประชุมสัมมนา 
จำนวน 1 ครั้ง 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จำนวน 1 ครั้ง 
- แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 
(พ.ศ.2566-2570) 
จำนวน 1 ฉบับ 

- แผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำ
คำของบประมาณ
รายจายประจำป) 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
จำนวน 1 ฉบับ 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ 
- สังเกต 
 

แบบสอบถาม 

3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  มีการส่ือสารยุทธศาสตรชาติ 
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก 
กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 
       3.2.2  มีกรอบทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี ท่ีเช่ือมโยง
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ              
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
แบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
อื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 

- - - 
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4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 
   4.1  เชิงปริมาณ 
            -  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 15 คน 
            -  คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 9 คน 
  -  คณะอนุกรรมการพัฒนาศึกษา จำนวน 9 คน 
  -  คณะอนกุรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร จำนวน 9 คน 
   -  ผูอำนวยการกลุม / เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสุราษฎรธานี 
จำนวน 15 คน 
   -  ผูแทนสวนราชการในจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 30 คน 
  4.2  เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายของ
องคกร เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทำใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญ
กำลังใจท่ีดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผลตอความสำเร็จของงานเพิ่มข้ึน 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  
     มกราคม - กันยายน 2565 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 
     หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนินการ 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1 การขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผานกลไก กศจ. 
     1)  จัดเสวนาคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกคณะ 
เพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัด
สุราษฎรธานี  
      2)  สงเสริม ความมั่นคง ใน
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 
      3)  ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
      4)  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

   /         
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      5)  จัดเวทีสงเสริมสมรรถนะ
ผูเรียนตามชวงวัย 
      6)  สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 
การมีงานทำ 
7.2  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานีและแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

   /   / /     

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 90,900 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
90,900 - 81,300 9,600 - 

     8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/
หนวย 
(บาท) 

วัน : 
หนวย 

รวม
เงิน

(บาท) 
1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาผานกลไก กศจ. 
 1) คาอาหารกลางวัน  40 คน 120 1 มื้อ 4,800 สนง.ศธจ.สฎ. 
 2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 40 คน 35 2 มื้อ 2,800 
 3) คาเอกสารประกอบการประชุม 40 ชุด 50 - 2,000 
 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 9,600 

2. กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี
                และแผนปฏิบติัการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำขอ 
                งบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 1) คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 1,200 14 ชม. 16,800 โรงแรม 
 2) คาท่ีพัก 1 คน 1,200 1 คืน 1,200 
 3) คาพาหนะ 1 คน 750 2 เท่ียว 1,500 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/
หนวย 
(บาท) 

วัน : 
หนวย 

รวม
เงิน

(บาท) 
 4) คาอาหารกลางวัน  75 คน 250 2 มื้อ 37,500 
 5) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 75 คน 50 4 มื้อ 15,000 
 6) คาเอกสารประกอบการ

ประชุม 
75 ชุด 50 - 3,750 

 7) คาจัดทำรูปเลมแผน 50 ชุด 100 - 5,000 
 8) คาวัสดุอุปกรณ    550 
 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 81,300  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

   -  วางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินการอยางชัดเจน 

   -  กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
   -  มีการช้ีแจงสรางความเขาใจอยางชัดเจนและท่ัวถึง 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ 2566 - 2570) ท่ีมีความเช่ือมโยงและ

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

 10.2  หนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี ไดรับทราบนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสามารถนำไปบริหารการจัดการศึกษาใหมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ีในจังหวัดได  

  10.3  มีแนวทางขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผานกลไก กศจ. แกหนวยงานทางการศึกษา

ในพื้นท่ีสามารถทำงานรวมกันแบบบูรณการ 
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โครงการท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

    ภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาค 

    สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ อำนวยการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายวัฎนา ทองมณี      

และบุคลากรกลุมอำนวยการ 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาองคกรเปนทฤษฎีท่ีอาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร สรางความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ

คานิยมและพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร โดยมุงเนน 3 ดาน ดังนี้ 1) เพิ่มความสามารถ 

ในการทำงาน  2) ใหความสำคัญกับการพัฒนาองคกร และ 3) ใหความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางกันของสมาชิกในองคกร กระบวนการท่ีจะเสริมสรางใหบุคลากรในองคการมีความรู 

ความเขาใจ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานดี ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทำงานอันจะเปนผล

ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน นอกจากการใหความรูทางวิชาการแลว ตองปลูกฝง 

ใหทุกคนมีพื้นฐานและความพรอมในดานปญญา คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

การใฝรูเรียนรูตลอดชีวิต และการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความสำเร็จ 

ในการรวมกันทำงานเกิดจากการเสริมพลังความรู  ความสามารถจากบุคลากรในองคกรทุกระดับ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นความสำคัญของการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีใหมีคุณภาพ และสงผลตอการปฏบัิติงานใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ข้ึน 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อปลูกฝงทักษะความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนกลยุทธใหแกบุคลากรใหปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพทุกดาน 

     2.2  เพื่อเสริมสรางการทำงานของบุคลากรใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม 

ในการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

     2.3  เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันท่ีดีกับองคกร 

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1  บุคลากรมีความรู 

ความเขาใจการการขับเคล่ือนกลยุทธ 

จากการศึกษาดูงานสำนักงานท่ีมี 

การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ จำนวน  

1 ครั้ง 

ศึกษาดูงาน  

จำนวน 1 ครั้ง 

 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ 

- สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

       3.1.2  บุคลากรไดรับการพัฒนา

ทักษะเพื่อเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

จำนวน 1 ครั้ง 

ประชุม/อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

จำนวน 1 ครั้ง 

 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ 

- สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

3.2  เชิงคุณภาพ 

      บุคลากรมีความรู ความเขาใจและ

ปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายของ

องคกร เขาใจกระบวนการปฏิบัติงาน 

ทำใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สูงสุด บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดี 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผลตอ

ความสำเร็จของงานเพิ่มข้ึน 

- - - 
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4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

    บุคลากรสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ทุกคน 

  4.2  เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรมี ความรู  ความเข าใจและปฏิ บั ติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร  

เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทำใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดี 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผลตอความสำเร็จของงานเพิ่มข้ึน 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีมีการพัฒนาการจัดการสำนักงานท่ีมีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  ประชุมช้ีแจง มอบหมายงาน 

ส่ือสารทำความเขาใจกับผูรับผิดชอบ

โครงการ 

 /           

7.2  แตงต้ังคณะทำงาน  /           

7.3  ประสานวิทยากร สถานท่ีการจัด

อบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน 

 /           

7.4  กำหนดปฏิทิน แนวทางการ

บริหาร/กิจกรรมในโครงการ 

 /           

7.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ พื้นท่ี

เปาหมาย 

 /           

7.6  ดำเนินการ/ศึกษาดูงาน ณ พื้นท่ี

เปาหมาย         

 /           

7.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ                

    /        

7.8 ติดตามและประเมินผล      /       
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8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

40,000 20,000 20,000 - - 

     8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 42 คน 35 2 มื้อ 2,940 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 29 คน 120 1 มื้อ 3,480 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 6,420  

2. กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานพื้นท่ีเปาหมาย 

 1) อาหารเชา 25 คน 100 2 มื้อ 5,000 หนวยงาน

เปาหมาย 

 

 

 2) ท่ีพัก  คน 600 1 คืน 10,000 

 3) คาอาหารกลางวัน 25 คน 250 2 มื้อ 12,500 

 4) คาพาหนะ วัน   5,000 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 9,600 

3. กิจกรรมท่ี 3 สรุปผล 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คน 35 1 มื้อ 280 สนง.ศธจ.สฎ. 

 3) เอกสารสรุปการดำเนินการ  ชุด 10 - 800 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 3 1,080 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   -  ความรวมมือ/ระยะเวลาในการดำเนินงาน/จำนวนงบประมาณท่ีไดรับ 

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

 -  ประชุมวางแผนการดำเนินงานรวมกนั/จำนวนวันท่ีใชในการดำเนินงาน 



74 

 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1  บุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานของกลุมงานทุกกลุม 

มีประสบการณและแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนภารกิจ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำใหการขับเคล่ือนงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 10.2  บุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันท่ีดีกับองคกร 

  10.3  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม  

และคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุงเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความรูความเขาใจ 

แนวการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคกร 
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โครงการท่ี 4 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัด 

สุราษฎรธานี) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผูรับผิดชอบโครงการ 1.  ดร.ธีติมา  ถาวรรัตน      

2.  นางศุภัสตุตรี  คำศรีสุข    

3.  นางสาวลีลารัศม  จาตุรพล  

4.  นางสาวศิริมา  นุยไม       

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 
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1.  หลักการและเหตุผล 

      โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของสวนกลางในระดับภูมิภาคตามคำส่ังคำส่ังหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติท่ี 11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค ส่ัง ณ วันท่ี 

21 มีนาคม พุ ทธศักราช 2559 เพื่ อ ให การปฏิ รูปการศึกษาและการบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอยมีเอกภาพและสามารถประสานเช่ือมโยง

และบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหสอดรับ

กับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร

และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีนโยบายและ

ยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายใหเกิดความเปนเอกภาพ และเปนกลไกหลัก 

ในการบูรณาการการทำงานของทุกภาคสวนท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหเกิดความเปน

เอกภาพเชิงนโยบาย สอดคลองกับระเบียบการบริหารราชการแผนดิน การประสานการทำงานใน

เชิงพื้นท่ีท่ีเปนอยูในปจจุบันใหเปนการทำงานในลักษณะยุทธศาสตรเชิงรุกและประสานภารกิจ

รวมกันในแนวราบ การขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ีจะตองลงสูพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ ซึ่งเปาหมายสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือ  

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเนนประโยชนของผูเรียนเปนสำคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน

ในพื้นท่ีและสังคมพึงพอใจ ประเทศชาติไดคนหรือทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ สังคมอยูรวมกันได

อยางมีความสุข และนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   

 การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ เปนการดำเนินงานเพื่อให 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีพลังขับเคล่ือนสูจุดหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และปรับปรุง

พัฒนาเพื่อเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาท่ีอยูในการกำกับ ดูแล รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และวัตถุประสงคของแผนปฏิรูปประเทศ

ดานการศึกษา แผนการศึกษาชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) พรอมท้ังจุดเนนเชิงนโยบายของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจ

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการเปนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ภายใตบริบทการบริหารราชการแผนดินรวมสมัยท่ีมุงผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรและการเสริมสราง

ระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนการตรวจราชการฯ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการในดานการศึกษา ยุทธศาสตรกระทรวงและแผนงานโครงการสำคัญตาง ๆ 

รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องท่ีเปนปญหาการศึกษาในพื้นท่ีหรือเรื่องท่ีกอความเดือดรอนเสียหาย

แกหนวยงานการศึกษา และประชาชนมุ งเนน การรายงานผลงาน ท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ 
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ของหนวยงานของผูรับการตรวจโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

การตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในประเด็นสำคัญภายใต แผนยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ปสอดคลองกับจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 6 ดานไดแก 1) การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  3) การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษา 4) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 5) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 6) การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ รวมท้ังการตรวจราชการแบบ

บูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ีเนนการบูรณาการการทำงานรวมกันและประสานเช่ือมโยง

ทุกระดับท้ังแนวต้ังและแนวระนาบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหวางผูตรวจ

ราชการกระทรวงหนวยงานท่ีปฏิบัติงานท้ังสวนกลางระดับภาคระดับจังหวัดและสวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสำคัญตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดรวมท้ังแกไขปญหา

การศึกษาในระดับพื้นท่ีใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้ 

กำหนดระยะเวลาดำเนินการตรวจราชการ ติดตาม 3 รูปแบบ โดย รูปแบบท่ี 1 และ 2 ไดแก 

รูปแบบปกติ และรูปแบบบูรณาการ กำหนดการตรวจราชการฯ เปน 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 ระหวาง

เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม 2565 (ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564) และรอบท่ี 2 ระหวางเดือน

เมษายน-กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565) สวนรูปแบบท่ี 3 รูปแบบกรณีพิเศษ 

มิไดกำหนดระยะเวลาการตรวจราชการฯ ท่ีชัดเจนไว 

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเรื่องการแบงหนวยงานภายในสำนักงาน

ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ 2.5  

และ 4.5 เกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบดานการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลของ

สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและมีการปรับปรุงระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติรายละเอียดแนวทาง การตรวจราชการและการติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหมีความชัดเจนดังนั้นเพื่อใหการตรวจ

ราชการ ติดตามและประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เปนระบบ

มีกรอบและมีแนวทางเดียวกันในการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมใหเกิด

ประโยชนสูงสุดเปนแนวทางในการตรวจราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการนำนโยบาย 

ไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายจุดเนนของจังหวัดรวมท้ังการนำผลจากการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลมาใชเปนฐานขอมูลท่ีแสดงถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการปรับปรุงแกไข 

ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูง ข้ึน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎรธานี   

เปนหนวยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
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เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด และปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หนาท่ี นโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการตางๆ ท่ีมอบหมายมีหนวยงานการศึกษาในความ

รับผิดชอบท่ีตองตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลดานคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปยุทธศาสตร จุดเนน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี จึงจัดทำ

โครงการ การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจำป

งบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ข้ึนเพื่อใหการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีความรับผิดชอบ

ดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อสนับสนุนการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร

ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังการตรวจ

ราชการแบบกรณีปกติ แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ 

     2.2  เพื่ อตรวจ ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

     2.3  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ตามนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรท่ีสำคัญ 

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1  รอยละของหนวยงาน

ทางการศึกษาในจังหวัดไดรับ 

การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และนโยบายจุดเนนของจังหวัด 

รอยละ 100 ของ

หนวยงานทาง

การศึกษา 

ในจังหวัด 

(จำนวน 8 สังกัด) 

- รายงานการลง

พื้นท่ีตรวจ

ราชการ 

- แบบตรวจติดตาม

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

       3.1.2  รอยละของสถานศึกษา 

ในจังหวัดไดรับการกำกับ ติดตาม 

การดำเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนน

ของจังหวัด 

รอยละของ

สถานศึกษา 

ในจังหวัด  

(จำนวน 606 แหง) 

- รายงานผล

การนิเทศ 

ติดตาม การ

ดำเนินงานตาม

นโยบาย ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

       3.1.3  มีการประชุมการดำเนินงาน

การรายงานผลการตรวจราชการ 

และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ

จังหวัด 

มีการประชุมการ

ดำเนินงานการ

รายงานการตรวจ

ราชการฯ ระดับ

จังหวัด         

(จำนวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผล

การดำเนินงาน

ตามนโยบาย

และจุดเนนของ 

ศธ. 

- รายงาน 

การประชุม 

- ระเบียบวาระการ

ประชุม 

       3.1.4  มีการลงพื้นท่ีตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

มีการลงพื้นท่ีตรวจ

ราชการฯ          

(จำนวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผล

การดำเนินงาน

ตามนโยบาย

และจุดเนนของ 

ศธ. 

- แบบติดตามการ

ตรวจราชการฯ 

       3.1.5 มีการลงพื้นท่ีนิเทศ 

ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย

และจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตาม

นโยบาย ศธ.) 

มีการลงพื้นท่ีนิเทศ 

ติดตาม การ

ดำเนินงานตาม

นโยบาย ศธ. 

(จำนวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผล

การดำเนินงาน

ตามนโยบาย

และจุดเนนของ 

ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

- แบบนิเทศ 

ติดตาม ประเมิน

ผลฯ 

3.2  เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 หนวยงานทางการศึกษาใน

จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

นโยบายจุดเนนของจังหวัด 

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

การรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน

ของ ศธ. กรณีปกติ 

(จำนวน 2 รอบ) 

- รายงานผล

การดำเนินงาน

ตามนโยบาย

และจุดเนนของ 

ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

       3.2.2 สถานศึกษาในจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

การรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน

ของ ศธ. กรณีปกติ  

(จำนวน 2 รอบ) 

- รายงานผล

การดำเนินงาน

ตามนโยบาย

และจุดเนนของ 

ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

       3.2.3 มีรายงานผลการตรวจ

ราชการ และติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

(กรณีปกติ) 

รูปเลมรายงานผลการ

ดำเนินงาน 

ตามนโยบาย และ

จุดเนนของ ศธ.  

กรณีปกติ  

(จำนวน 2 เลม :   

1 รอบ : 1 เลม ) 

- รายงานผล

การดำเนินงาน

ตามนโยบาย

และจุดเนนของ 

ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม

ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

   4.1.1  หนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ จำนวน 5 แหง ไดแก  

    1)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    2)  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

     3)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    4)  สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    5)  ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎรธานี 

   4.1.2  โรงเรียนในสังกัด/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จำนวน 606 โรงเรียน ไดแก  

    1)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 495 โรง 

      1.1)  สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 จำนวน 119 โรง 

     1.2)  สพป. สุราษฎรธานี เขต 2 จำนวน 180 โรง 

     1.3)  สพป. สุราษฎรธานี เขต 3 จำนวน 152 โรง 

     1.4)  สพม. สุราษฎรธานี ชุมพร จำนวน 44 โรง 

    2)  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 77 โรง 

     3)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จำนวน 12 โรง 

    4)  กศน. จำนวน 19 โรง 

    5) ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 3 โรง 

  4.2  เชิงคุณภาพ 

  4.2.1  หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับติดตามการดำเนินงาน 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ครบทุกพื้นท่ี อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   4.2.2  สถานศึกษาในจังหวัดไดรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก   



81 

 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     12 เดือน/ป (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     หนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 

  6.1  ระดับหนวยงาน ไดแก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 

  6.2  ระดับสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1 รับทราบนโยบายและจุดเนนของศธ. 

(ประสาน แจงสวนราชการท่ีเกี่ยวของ) 

/ / /          

7.2 วางแผนการดำเนินงาน เสนอโครงการ   / /         

7.3 วิเคราะหรายละเอียดตัวช้ีวัด 

ตามนโยบาย ผูรับผิดชอบขอมูล 

กลุมเปาหมาย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    / /       

7.4 ประชุมจัดทำคูมือ/เครื่องมือฯ  

การตรวจ ติดตามและประเมินผล 

    / /       

7.5 ประชุมช้ีแจง/วางแผนผูมีสวนเกี่ยวของ

ของหนวยงานทางการศึกษาการ

ดำเนินงานการรายงานผลการตรวจ

ราชการฯระดับจังหวัด 

     /       

7.6 ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน

ตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ  

(ถอดบทเรยีนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.)      

      / / /    
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ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.7 รับการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดฯ 

ระดับจังหวดั 

      / / / / /    / 

7.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ 

และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวดั 

     / /   / /  

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

60,000 5,725 16,675 18,000 19,600 

     8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมจัดทำคูมือ/เคร่ืองมือฯ การตรวจ ติดตามและประเมินผล 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 5 คน 35 1 มื้อ 175 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 5 คน 100 1 มื้อ 500 

 3) คาเอกสารประกอบการประชุม - - - - 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 675 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

2. กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจง วางแผนการดำเนินงานการรายงานผลการตรวจราชการฯ  

                ระดับจังหวัด 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คน 35 1 มื้อ 1,050 สนง.ศธจ.สฎ. 

 

 

 

 2) คาอาหารกลางวัน 30 คน 100 1 มื้อ 3,000 

 3) คาเอกสารประกอบการประชุม - 1,000 - 1,000 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 5,050 

3. กิจกรรมท่ี 3 ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 

 1) คาชดเชยน้ำมัน - 1,000 5 วัน 5,000 ณ สถานท่ี

กลุมเปาหมาย  2) คาเบ้ียเล้ียง 8 คน 240 5 วัน 9,600 

 3) คาวัสดุการประชุม - 200 - 200 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 3 14,800 

4. กิจกรรมท่ี 4 รับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คน 50 2 มื้อ 5,000 หนวยรับตรวจ 

 2) คาอาหารกลางวัน 50 คน 250 1 มื้อ 12,500 

 3) คาวัสดุการประชุม - 500 - 500 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 4 18,000 

5. กิจกรรมท่ี 5 ติดตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด 

 1) คาชดเชยน้ำมัน 4 ทีม 500 5 วัน 10,000 ณ สถานท่ี

กลุมเปาหมาย 

 
 2) คาเบ้ียเล้ียง 8 คน 240 5 วัน 9,600 

 3) คาสำเนาเอกสาร - - - - 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 5 19,600 

6. กิจกรรมท่ี 6 ประชุมสรุปผล/จัดทำรายงานผลการตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด  

                กรณีปกติ (จำนวน 2 รอบ) 

 1) คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 5 คน 35 1 มื้อ 175 สนง.ศธจ.สฎ. 
 

 
 2) คาอาหารกลางวัน 5 คน 100 1 มื้อ 500 

 3) คาจัดทำเอกสารรายงานฯ 10 

เลม 

120 - 1,200 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 6 1,875  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 



84 

 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   -  การประสานดานขอมูลกับหนวยงานทางการศึกษา/ระยะเวลาในการดำเนินงาน/

จำนวนงบประมาณท่ีไดรับ/การดำเนินการในการนำผลการติดตามไปปรับใชตามบริบทของ

หนวยงานสถานศึกษา 

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

   -  การประชุมสรางความเขาใจเปนกรอบทิศทางเดียวกัน  

 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    10.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี หนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน มีขอมูลสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลของ

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาคและผูเกี่ยวของ ท้ังการตรวจราชการ

กรณีปกติ เฉพาะดาน กรณีพิเศษและบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด เพื่อ

ใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

       10.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีระบบการตรวจราชการ การติดตาม

ประเมินผล การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนยุทธศาสตรและนโยบายสำคัญดาน

การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการใหกับหนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบตามเปาหมายท่ี

กำหนด 

       10.3  จังหวัดสุราษฎรธานีมีตัวอยางสถานศึกษาตนแบบในการดำเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนระดับจังหวัด 
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โครงการท่ี 5 ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียด

กิจการ การเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ังและการขอ

เลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ 2565 

แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยทุธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

    ภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาค 

    สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 1.  นางสาวพิมพดาว  ศุภผล   

2.  นางกัญญภัสส  บุญเกิด 

3.  นางทิพวรรณ  คงแปน 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ดวยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร/ผูเรียนและโรงเรียนเอกชน ใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเปนการใชจาย 

ในการตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน การลมเลิกกิจการของโรงเรียน
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เอกชนใหเปนไปตามระเบียบกำหนด และเปนคาใชจายในการบริงานของสวนราชการท่ีจำเปน 

ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 ดวยเหตุผลความจำเปนดังกลาวขางตน กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทำโครงการตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียด

กิจการ การเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน 

ประจำปงบประมาณ 2565 นี้ข้ึน 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     เพื่อตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการใน

ตราสารจัดต้ัง การขอเลิกลมกิจการและการบริหารงานท่ีจำเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน  

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1  จำนวนโรงเรียนเอกชน 

ท่ีไดรับการตรวจติดตาม  

      (1)  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชน  

      (2)  การเปล่ียนแปลงรายละเอียด

กิจการโรงเรียน 

      (3)  การเปล่ียนแปลงตราสาร  

      (4)  การขอเลิกลมกิจการ 

 

 

6  โรงเรียน 

3  โรงเรียน 

 

1  โรงเรียน 

1  โรงเรียน 

ตรวจติดตาม แบบตรวจติดตาม 

3.2  เชิงคุณภาพ 

       3.1.2  รอยละของโรงเรียน

เอกชนท่ีไดรับการตรวจติดตาม 

สามารถดำเนินกิจการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

   โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน   4 โรงเรียน 

  โรงเรียนเอกนอกระบบ จำนวน   7  โรงเรียน 

  4.2  เชิงคุณภาพ  - 
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     สถานท่ีขอจัดต้ังโรงเรียนเอกชน /โรงเรียนเอกชน 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนินการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1   วางแผนการดำเนินงาน/ประชุม

คณะกรรมการฯ 

 /           

7.2  ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง  

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ 

การเปล่ียนแปลงรายการในตราสาร

จัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของ

โรงเรียนเอกชน 

  / / / / / / / /   

7.3  สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 

          / / 

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

50,000 10,000 20,000 20,000 - 
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     8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

1. กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการดำเนินงาน/ประชุมคณะทำงาน 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 7 คน 35 4 มื้อ 980 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 7 คน 120 2 มื้อ 1,680 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 2,660 

2. กิจกรรมท่ี 2 ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ  

                การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการ 
                ของโรงเรียนเอกชน 

 1) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 1 คน 500 7 วัน 3,500 สถานท่ีขอ

จัดต้ังโรงเรียน
เอกชน/ 

โรงเรียน

เอกชน 

 

 2) คาท่ีพัก 7 คน 500 3 วัน 10,500 

 3) คาพาหนะ 7 คน 150 10 เท่ียว 10,500 

 4) คาเบ้ียเล้ียง 7 คน 240 10 วัน 16,800 

 5) คาน้ำมันเช้ือเพลิง    4,710 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 46,010 

3. กิจกรรมท่ี 3 วางแผนการดำเนินงาน/ประชุมคณะทำงาน 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 7 คน 35 2 มื้อ 490 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 7 คน 120 1 มื้อ 840 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 3 1,330 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

 -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 -  ภัยพิบัติ 

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

   -  การปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 

   -  กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการใหเสร็จส้ินภายในไตรมาศท่ี 3 เพื่อลดความซ้ำซอน
ของการดำเนินงาน 
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10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    10.1  เพื่อใหการขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลง

รายการในตราสารจัดต้ัง การขอเลิกลมกิจการโรงเรียนเอกชน ไดถูกตองตามท่ีระเบียบ/กฎหมายกำหนด  

สามารถดำเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน   

      10.2  ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
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โครงการท่ี 6 ตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจายเงินอุดหนุน

โรงเรียนเอกชน  ประจำปงบประมาณ 2565 

แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยทุธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

    ภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาค 

    สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางทิพวรรณ  คงแปน 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรร

งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการตรวจติดตามการการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียน

เอกชนและตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ังการจัดการเรียนการสอนและการลมเลิกกิจการ 

ของโรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีกำกับดูแลสงเสริมการศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชนการจัดต้ังและเปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนทุกประเภท จึงไดจัดทำโครงการ

ตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใหสอดคลองกับกฎหมาย 

นโยบาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ และเพื่อใหการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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ถูกตองราบรื่นและพรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะนำประโยชนไปสูนักเรียน

โรงเรียนเอกชนไดอยางเต็มท่ีตอไป 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อตรวจติดตามโรงเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเปน

คาอาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกครู

โรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกวาปริญญาตรี) และอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 อยางมีคุณภาพ           

มีคุณสมบัติถูกตองและดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 

 2.2  เพื่อตรวจ นิเทศและติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนในระบบ     

 2.3  เพื่อตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ     

การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด 

  2.4  เพื่อตรวจสอบวาโรงเรียนไดมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น

เปนไปตามท่ีโรงเรียนประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น 

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 

45 โรงเรียน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน  

กำกับ ดูแลการบริหารจัดการ การเบิกจาย   

และการใชจายเงินอุดหนุนใหเปนไปอยาง

ถูกตองเรียบรอย 

ครบทุกโรงเรียน ตรวจติดตาม

จากเอกสาร

หลักฐาน และ

สภาพจริง 

แบบติดตามฯ 

3.2  เชิงคุณภาพ 

      โรงเรียนเอกชน  มีการดำเนินกิจการ  

การเบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุน

เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ  

แนวปฏิบัติและตรงตามความเปนจริง 

ครบทุกโรงเรียน ตรวจติดตาม

จากเอกสาร

หลักฐาน และ

สภาพจริง 

แบบติดตามฯ 
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4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 45 โรง ดังนี้   

ท่ี อำเภอ จำนวน

(โรง) 

โรงเรียนเปาหมาย 

1. เมืองฯ 10 ศิริสาธิต,อนุบาลเมธัส,ตวงวิชชพัฒนา,วมินทรวิทยา(ฮัวเหมิง),

อนุบาลคายวิภาวดีรังสิต,ธีราศรมสุราษฎร,ยุวศึกษา, 

สัมพันธศึกษา,มานิตานุเคราะห,มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี 

2. เกาะสมุย 7 เซนตโยเซฟเกาะสมุย, อนุบาลเพลงพิณ, ธัญวรัตมเลิศวิชญ, 

อนุบาลเสริมสุข, การกุศลวัดละไม, อุนรักเกาะสุมย, ไออุน 

3. กาญจนดิษฐ 3 อนุบาลขวัญชนก,อนุบาลอุทัยทิพย,อนุบาลบานฟาใส 

4. ดอนสัก 4 อนุบาลคิดดี,อนุบาลขวัญยืน,อนุบาลชุลีกร,อนุบาลกัลยารัตน 

5. พุนพิน 4 พันธศึกษา,ศรีธรรมราช สฎ,อนุบาลรวมฤดี,อนุบาลกองบิน 7 

6. ทาฉาง 1 อนุบาลบานคุณหน ู

7. ไชยา 3 เพชรผดุงเวียงไชย, อนุบาลพุทธนิคม,ประถมพุทธนิคม 

8. วิภาวดี 1 อนุบาลชนะพร 

9. บานนาสาร 3 อนุบาลนวพร,พุทธยาศรม,จงฮั้ว 

10. เวียงสระ 4 อนุบาลบานเด็ก,อนุบาลบัณฑิต,อนุบาลภิญพัฒน,อนุบาล

ขวัญแม 

11. เคียนซา 4 อนุบาลงามทอง,อนุบาลบานนองเล็ก,อนุบาลเพ็ญพักตร,

อนุบาลพฤษชาติ 

12. พนม 1 อุปถัมภวิทยาพนม 

  4.2  เชิงคุณภาพ   

            - 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     มกราคม – กันยายน 2565  
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6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนินการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1 สำรวจขอมูลโรงเรียนกลุมเปาหมาย    /         

7.2 จัดทำโครงการ    /         

7.3 แตงต้ังคณะทำงาน    /         

7.4 ประสานโรงเรยีน      /         

7.5 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการและ

จัดเตรียมเอกสาร   

    /        

7.6 ดำเนินงานติดตาม     / /   / / / / 

7.7 รายงานผลการติดตาม            / 

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 37,100 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

37,100 - 2,000 17,600 17,500 

     8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวมเงิน

(บาท) 

1. คาเบ้ียเล้ียง 5 คน 240 20 วัน 21,600 โรงเรียนเอกชน

ตามเปาหมาย   2. คาท่ีพัก 5 คน 800 2 คืน 8,000 

3. คาพาหนะ 5 คน   2 เท่ียว 2,300 

4. คานำ้มันเช้ือเพลิง 1 คัน - - 3,200 

5. คาวัสดุสำนักงาน - - - 2,000 

 รวมเงิน 37,100 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 
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9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำใหเวนระยะ

การติดตามถึงโรงเรียน 2 ปติดตอกัน อาจทำใหการบริหารจัดการและความเปนปจจุบันของเอกสาร   

ไมครบถวน ถูกตอง      

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

   จัดประชุมหรือจัดทำแนวปฏิบัติในการการตรวจนิเทศและติดตาม การบริหารจัดการ

โรงเรียนและติดตามการใชเงินอุดหนุน ประจำปงบประมาณ 2565 กอนการออกตรวจจริง 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      10.1  เชิงปริมาณ 

    โรงเรียนเอกชน สามารถดำเนินกิจการและการเบิกจายและใชจายเงินอุดหนุนไดถูกตอง

และเปนไปตามจุดประสงคของเงินอุดหนุนแตละประเภททุกโรงเรียน 

       10.2  เชิงคุณภาพ 

      โรงเรียนเอกชน  เบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ  

แนวปฏิบัติและตรงตามความเปนจริง พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 
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โครงการท่ี 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา และการ

จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบใน

กำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยทุธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

    ภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาค 

    สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 1.  นางศิริพร  นครพัฒน 

2.  นางกัญญภัสส  บุญเกิด 

3.  นางทิพวรรณ  คงแปน 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ดวยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ไดกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำและจัดสงแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบรายงาน 

การออกประกาศนียบัตร (ปพ.2) สำหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา และแบบรายงานผูสำเร็จ

การศึกษา (รนช.) สำหรบัโรงเรียนประเภทนานาชาติ ประจำปการศึกษาของทุกป โดยตามกฎหมาย

โรงเรียนเอกชน กำหนดใหโรงเรียนมีหนาท่ีในการจัดทำและจัดสง และกำหนดใหสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา เพื่อเปนหลักฐาน 
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ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาสำหรับผูจบการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีหนาท่ี กำกับ ติดตาม โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ 

ในกำกับ ใหดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานใหถูกตอง และจัดสงถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ใหครบถวน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานใหครบถวน

และเปนระบบ  

 ดวยเหตุผลความจำเปนดังกลาวขางตน กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา  

และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบในกำกับของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึน 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     เพื่อใหการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 

และประเภทนานาชาติเปนไปอยางถูกตอง และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา 

ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติในกำกับของ

จังหวัดสุราษฎรธานีครบถวนและเปนระบบ 

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1  จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษา 

56 โรงเรียน ความถูกตอง

ของเอกสาร 

แบบตรวจเอกสาร

ทางการศึกษา 

      3.1.2  จำนวนโรงเรียนท่ีจัดสงเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษาเพื่อจัดเก็บ ณ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

56 โรงเรียน ความครบถวน

ของเอกสาร 

ทะเบียนจัดเก็บ

เอกสารทางการ

ศึกษา 

3.2  เชิงคุณภาพ 

       เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

ของโรงเรียนท่ีจัดเก็บ ณ สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

เปนระบบและมีถูกตองครบถวน 

รอยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 
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4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ จำนวน 56 โรง   

  4.2  เชิงคุณภาพ   

           - 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     15  กุมภาพันธ  2565  - 30  พฤษภาคม  2565 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     โรงเรียนเอกชนในระบบ /สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  วางแผนการดำเนินงาน/ประชุม

คณะกรรมการฯ 

    /        

7.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

     /       

7.3  ดำเนินการจัดระบบการจัดเก็บ

หลักฐานทางการศึกษา 

      / /     

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 4,000 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4,000 - 4,000 - - 
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 8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวมเงิน

(บาท) 

1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 7 คน 35 2 มื้อ 476 ศธจ. 

สุราษฎรธานี  2) คาอาหารกลางวัน 7 คน 120 1 มื้อ 840 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 1,316 

2. กิจกรรมท่ี 2 ดำเนินการจัดระบบการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 6 คน 35 2 มื้อ 420 ศธจ. 

สุราษฎรธานี  2) คาอาหารกลางวัน 6 คน 120 1 มื้อ 720 

 3) คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ - - - 1,544 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 2,684  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

  -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  -  ภัยพิบัติ 

  9.2  การบริหารความเสี่ยง 

   -  การปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      10.1  เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภท

นานาชาติมีความถูกตอง สงผลตอการนำไปใชเปนหลักฐานในการจบการศึกษาของนักเรียนสำหรับ

การศึกษาตอและการทำงานในอนาคต 

       10.2  การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท

สามัญศึกษา และประเภทนานาชาติในกำกับของจังหวัดสุราษฎรธานีมีความสะดวกในการสืบคน  

และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

4.2.2  โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินจัดสรรจาก

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ประจำปงบประมาณ 2565  

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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โครงการท่ี 8 พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ

นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

แผนงาน -   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภมาศ  คงคาชวย     

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

    การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง 

กับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติกฎหมายเพื่อพัฒนา

การศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลกรวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสำนึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัยคำนึงประโยชน

สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ในมาตรา 80 (3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ท่ีไดกำหนดความมุงหมายและหลักการกลาวคือ 

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยโดยสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญา

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุขและมาตรา 7 กลาวไววาในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและ

สงเสริมสิทธิหนาท่ีเสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษยมีความ

ภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังสงเสริม

ศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล

ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจัก

พึ่งตนเองมีความริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน 

ใหเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเปนกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสูการประกอบ

อาชีพ รายได ประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองไดในท่ีสุด ดังนั้น หากจะมุงหวัง 

ใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางสมบูรณราบรื่น ก็มีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกระจายโอกาส 

ทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึง อยางไรก็ตามปญหาความยากจนยังเปนอุปสรรค 

ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนไทยสวนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ตองออกจากโรงเรียนกลางคัน 

หรือไมไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ประกอบกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุงเนน

ใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาถึงปญหา ความจำเปนท่ีตองไดรับการพัฒนาในแตละชวงวัยอยางรอบดาน 

และการมีทักษะการงานไดถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาโดยการศึกษาภาคบังคับ ท้ังระดับประถม

และมัธยม เพื่อใหเด็กเรียนรู เสริมสรางทักษะ มองหาความถนัด ท่ีจะพัฒนาเปนอาชีพตอไป 

ในอนาคต นอกจากแนวทางดังกลาวท่ีดำเนินการใหกับเด็กในระบบการศึกษาแลวนั้น ท้ังภาครัฐ

และเอกชนยังไดพัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอื่น ๆ ข้ึนมาสงเสริม สนับสนุนการเรียนทักษะ 

การงานอาชีพ 

นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูเปนนักเรียนท่ีมีความผิดปกติในพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับ

ความเขาใจและการใชภาษาทำใหบกพรองต้ังแตการพูดการคิดการอานการเขียนและคณิตศาสตร

บางครั้งเรียกวา "เด็กเรียนยาก" หรือLearning Difficulty เกิดความบกพรองทางดานสติปญญา

อารมณสังคมเด็กกลุมนี้จะมีIQ ปรกติหรืออาจมากกวาปกติมีสภาพรางกายปกติแตไมสามารถเรียน

หนังสือไดเพราะไมสามารถนำขอมูลไปใชไดเหมือนเด็กปกติเราจึงเรียกเด็กกลุมนี้วาเด็กLearning 

Disabilities หรือ LD  
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แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาคือการใหชุมชนและทองถ่ินและทุกสวนรวมของสังคมมีสวน 

ในการจัดการศึกษาการศึกษายังเปนกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสูการประกอบอาชีพการมีรายไดเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการทำงานและการพึ่งพาตนเองไดในท่ีสุดการไดเรียนรูเสริมสรางทักษะอาชีพ 

เปนการมองหาความถนัดท่ีจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนบกพรอง

ทางการเรียนรูสามารถพัฒนาเปนอาชีพตอไปในอนาคตจากเหตุผลดังกลาวทางสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงสงเสริมใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูไดมีอาชีพระหวางเรียน

เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายของครอบครัวและไดสงเสริมใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู 

ไดมีความรูดานวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษาและสามารถนำไปประกอบอาชีพได 

จากความสำคัญดังกลาว หนึ่งในภารกิจหลักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี      

คือ การสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สังคมเปนสุข ประกอบกับการเห็นความสำคัญของการสงเสริมการจัดการเรียนรูดานทักษะ

อาชีพใหกับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนา

ทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัด 

สุราษฎรธานี” โดยคาดหวังวาครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพมีความรูความเขาใจในการจัด

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด ทักษะการทำงานและทักษะอาชีพใหกับนักเรียน

บกพรองทางการเรียนรู และสามารถนำมาพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการของกลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพไดตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูพัฒนา

ทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อสงเสริม พัฒนา ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการใหสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบ

บูรณาการทักษะอาชีพและจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

     2.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูมีทักษะ กระบวนการคิด 

และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะ

อาชีพในศตวรรษท่ี 21 

     2.3  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

     2.4  เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best 

Practices ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

     2.5  เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลครู และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการจัดการเรียนรูทักษะ

อาชีพในศตวรรษท่ี 21 
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3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1  รอยละของครูผูสอน 

ท่ีเขารวมโครงการ มีความสามารถ

ในการพัฒนาหนวยการเรียนรู 

แบบบูรณาการทักษะอาชีพและ 

การจัดการเรียนรูทักษะอาชีพ 

ในศตวรรษท่ี 21 

 

รอยละ 80 ทดสอบและประเมิน แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

      3.1.2  รอยละของนักเรียน

บกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวม

โครงการไดรับการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพ มีทักษะ กระบวนการคิด 

และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูงข้ึน 

 

รอยละ 80 

 

สังเกตและประเมิน แบบสังเกต 

พฤติกรรม 

ดานทักษะ 

กระบวนการคิด 

คุณลักษณะฯ 

แบบทดสอบ

ทักษะอาชีพ 

      3.1.3  รอยละของโรงเรียน 

ท่ีเขารวมโครงการ รวมแลกเปล่ียน

เรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best 

Practices ท่ีเกิดจากการจัดการ

เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 100 สังเกตและการนำเสนอ

ผลงานผลิตภัณฑท่ีเปน 

Best Practices 

แบบบันทึกการ

แลกเปล่ียน

เรียนรู 

รายงานผลการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

Best Practices 

ของผลิตภัณฑ 

จากทักษะอาชีพ 

      3.1.4  รอยละของครู ผูบริหาร

สถานศึกษา นักเรียนบกพรอง

ทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ 

ไดรับการนิเทศ ติดตาม ผาน  

On-Site และ On-Line ดวย

กระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

รอยละ 100 นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 

ติดตาม 

ครูผูสอนท่ี

จัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพ 

ในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.2  เชิงคุณภาพ 

      3.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 

มีความรู ความเขาใจในการพัฒนา

หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ

ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21  

หลังเขารวมโครงการสูงกวา 

กอนเขารวมโครงการ 

คะแนน 

หลังเขารวม

โครงการสูง

กวากอนเขา

รวมโครงการ 

ทดสอบกอนเขารวม

โครงการและหลังเขารวม

โครงการ 

แบบทดสอบ

กอนเขารวม

โครงการและ 

หลังเขารวม

โครงการ 

      3.2.2  นักเรียนบกพรอง

ทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ  

มีทักษะ กระบวนการคิด และเปน 

ผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีข้ึนไป ประเมินทักษะกระบวนการคิด 

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบประเมินทักษะ 

กระบวนการคิด 

และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

            4.1.1  นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษา 

ตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  4.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ท่ีสอนนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู

ในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัด

สุราษฎรธานี 

  4.1.3  ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา 

มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

  4.2  เชิงคุณภาพ 

  - 
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีมีนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู และสนใจเขารวม

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนวย

การเรียนรูแบบบูรณาการเรื่องโครงงาน

อาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

   /         

7.2  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

โครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ 

   /         

7.3  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจัดการ

ผลิตภัณฑสูแพลตฟอรมรานคาออนไลน 

   /         

7.4  การประกวดแขงขันเพื่อคัดเลือก 

Best Practices การพัฒนาทักษะอาชีพ

สำหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู 

    / /       

7.5  นิเทศติดตามและประเมินผล

โครงการ 

   / / / / / / / /  

7.6  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ            / 

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ จำนวน 101,300 บาท 

     8.1  แผนการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 
แผนการใชจาย (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

101,300 - 99,800 1,500 - 
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   8.2  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

1. กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเร่ืองโครงงาน 

                อาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 คน 35 2 มื้อ 1,400 สนง.ศธจ.สฎ. 

 2) คาอาหารกลางวัน 20 คน 100 1 มื้อ 2,000 

 3) คาชดเชย (พาหนะสวนตัว) 20 คน 3,200 - 3,200 

 4) คาเอกสารประกอบการอบรม 20 ชุด 50 - 1,000 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 7,600  

2. กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 คน 50 2 มื้อ 7,000 โรงแรม

บรรจงบุร ี 2) คาอาหารกลางวัน 70 คน 200 1 มื้อ 14,000 

 3) คาชดเชย (พาหนะสวนตัว) 20 คน 3,200 - 3,200 

 4) คาตอบแทนวิทยากรเอกชน 2 คน 1,200 2 ชม. 4,800 

 5) คาวัสดุฝกอบรมหรือฝกอาชีพ 60 ชุด 300 - 18,000 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 47,000  

3. กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจัดการผลิตภัณฑสูแพลตฟอรมรานคาออนไลน 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 คน 35 2 มื้อ 1,400 สนง.ศธจ.สฎ. 

 

 

 2) คาอาหารกลางวัน 20 คน 100 1 มื้อ 2,000 

 3) คาชดเชย (พาหนะสวนตัว) 20 คน 3,200 - 3,200 

 4) คาตอบแทนวิทยากรเอกชน 1 คน 1,200 5 ชม. 6,000 

 5) คาวัสดุฝกอบรมหรือฝกอาชีพ 20 ชุด 100 - 2,000 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 3 14,600 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ประมาณการงบประมาณ 

สถานท่ี 
หนวย 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

วัน : 

หนวย 

รวม

เงิน

(บาท) 

4. กิจกรรมท่ี 4 การประกวดแขงขันเพื่อคัดเลือก Best Practices การพัฒนาทักษะอาชีพ 

                สำหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู 

 1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 คน 50 2 มื้อ 7,000 โรงแรม

บรรจงบุร ี 2) คาอาหารกลางวัน 70 คน 200 1 มื้อ 14,000 

 3) คาชดเชย (พาหนะสวนตัว) 20 คน 3,200 - 3,200 

 4) คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน 600 2 ชม. 1,200 

 5) คากรอบเกียรติบัตร 10 ชุด 120 - 1,200 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 4 26,600 

5. กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 1) คาชดเชย (พาหนะสวนตัว) - 4,000 - 4,000 โรงเรียนท่ี
เขารวม
โครงการ 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 5 4,000 

6. กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 1) คาจัดทำเลมรายงาน
โครงการ 

3 ชุด 500 - 1,500 สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

 รวมเงินกิจกรรมท่ี 6 1,500 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   - ความรวมมือ/ความเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของครูผูรับการนิเทศ
 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

 - สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบูรณาการนิเทศการศึกษากับหนวยงาน
ตนสังกัดของผูรับการนิเทศ 
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10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1  ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพ

และจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
   10.2  นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ มีทักษะ กระบวนการคิดและเปน 
ผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 10.3  สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีหนวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพ  

มีครูท่ีสามารถจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
  10.4  ผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
  10.5  ผู เขารวมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best Practices  

ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

4.2.3  โครงการ/กิจกรรมทีไ่มใชงบประมาณ 
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โครงการท่ี 9 สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 

แผนงาน -   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับ 

การพัฒนาอยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ   

อินเทอรเน็ตในทุกส่ิง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม

สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด

เหลานี้คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทำใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะ

กลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสำคัญท่ีจำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิ  
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การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวารุนแรง

ข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม  

 การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ถือเปนหนวยงานหลักท่ีเปนผูรับผิดชอบ มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสู

โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห 

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยีสามารถทำงานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นับเปนการเตรียมคน

ท่ีอยูในชวงระยะท่ีสำคัญและยาวนานท่ีสุด กลาวคือ เปนการจัดการศึกษาท่ีตองใชระยะเวลานาน

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยไดถูกขับเคล่ือนผานการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการ

เรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 

การเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558) 

 วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย การเรียนรู

วิทยาศาสตร เปนกระบวนการสำคัญท่ีจะทำใหเกิดการพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล  

คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะ ท่ีสำคัญในการคนควาความรู มีความสามารถในการแก 

ปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ี หลากหลายและมีประจักษพยานตรวจสอบได

ความรู ทางวิทยาศาสตรชวยใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน

รวมถึงการนำ ความรูไปใชอยางสรางสรรค มีเหตุผล มีคุณธรรม นอก จากนั้นยังชวยใหมีความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ การใชประโยชน  การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา ส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน 

 วิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีอยูในความเครียดและถูกเนนย้ำเสมอในความมีสวนรับผิดชอบท่ีสูง 

ในขณะเดียวกันสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหวิชาชีพครูถูกเพิ่มระดับ

ความตึงเครียดอยางท่ีไมเคยมีมากอน อยางไรก็ตามการนิเทศการศึกษาตองหันมาใสใจสุขภาวะของครู

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and Burns, 2021) ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของโลก

ปจจุบัน ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแขงขัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ ท้ังภายในและภายนอก ทำใหทุกภาคสวน ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งเปนผลมาจาก

กระแสใหญของโลก 3 กระแส อันไดแก 1) กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) คือ กระแสของการ

หลอมรวมสังคมข้ึนเปนสังคมเดียว เช่ือมโยงโลกท้ังใบเขาดวยกัน ทุกคนสามารถติดตอส่ือสารหรือ

เดินทางถึงกันไดท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็ว 2) กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) 

คือ กระแสของการท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วและกาวกระโดด ทำใหเกิดนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีเกิดข้ึนบนโลกอยางมากมาย และทำใหโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน   
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3) กระแสความเปนใหญของเงินทุน (Financialization) คือ กระแสแหงทุนนิยม การเติบโตของทุนนิยม

แบบธุรกรรมการเงิน (Financialization) ท่ีธุรกิจภาคการเงินมีบทบาทและสัดสวนสูงข้ึนในระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม ทำใหเกิดจากนวัตกรรมทางการเงินท่ีแปลงทรัพยสินตาง ๆ เปนเงินทุน แตเดิมคำวา 

VUCA เปนคำท่ีทางกองทัพสหรัฐอเมริกาใชเรียกสถานการณในสงครามท่ีอัฟริกาและอิรัก ซึ่งส่ือถึงความ

สับสนและผันผวนภายในประเทศ ณ ขณะนั้น กอนจะถูกนำมาใชเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจ โดยคำวา 

VUCA นั้นประกอบดวย คำ 4 คำ คือ V (Volatility) คือ ความผันผวน การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว  

ไมสามารถคาดเดาได U (Uncertainly) คือ ความไมแนนอน ยากตอการตัดสินใจ C (Complexity) คือ 

ความซับซอนท่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ ในเชิงระบบ  A (Ambiguity) คือ ความคลุมเครือไมชัดเจน ไมสามารถ

คาดเดาผลไดชัดเจน อีกท้ังสถานการณโควิด-19 เองทำใหนักการศึกษาตองปรับตัว จากคล่ืนของการ

เปล่ียนแปลงขนานใหญ ดังนั้น ตองสรางทักษะใหเด็กอยูในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ มีทัศนคติ มีอุปนิสัย 

อาทิ เด็กตองใฝหาความรู อดทน มีทักษะความคิดเชิงวิพากษ การส่ือสาร และการทำงานเปนทีม  

และตองมีทักษะพื้นฐานอยางนอย 3 อยาง คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 อาจไม เพียงพอ ตองเปนทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยคนท่ีอยูรอดตองมี ใจเปดกวาง  

พรอมรับการเปล่ียนแปลงเสมอ โจทยของโลกการศึกษา คือ คนตองกลาทดลอง กลาลมเหลว  

กลามีความผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาดได  และมีใจแหงการเติบโต และทามกลาง

สถานการณวิกฤตตาง ๆ การท่ีจะผานวิกฤตไปไดดวยดี อยางไรนั้นพลังสุขภาพจิตเปนส่ิงสำคัญยิ่ง

ท้ังในระดับบุคคลครอบครัวชุมชน และสังคม พลังสุขภาพจิตเปนความสามารถทางอารมณและ

จิตใจในการปรับตัว และฟนตัวกลับสูภาวะปกติประกอบดวย  I am ,I have ,I can ครูและนักเรียน

จำเปนตองความรูความเขาใจและสามารถนำไปใชให เกิดประโยชน ท้ังตอตนเองและผูอื่น 

ในการเสริมสรางพลังสุขภาพจิตเพื่อผานพน วิกฤตโควิด-19 ภายใตวิถีชีวิตใหม (new normal) 

ไปไดอยางราบรื่น 

 จากความสำคัญดังกลาวขางตน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทำโครงการ

สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน  

1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคล่ือน

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) เพื่อติดตาม และ

ประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ

ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในประเด็นของ 
    2.1.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.1.2  การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
สถานการณโควิด -19  

2.1.3  RQ ความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 2.2  เพื่อติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1  รอยละของสถานศึกษา 
ท่ีเขารวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ตอคูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลง 
อยางพลิกผัน 

รอยละ 80 สำรวจประเมิน แบบสอบถาม 

      3.1.2  ระดับความคิดเห็น 
ของสถานศึกษาเปาหมายในการใช
สารสนเทศในคูมือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุค
ของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 

รอยละ 80 สำรวจประเมิน แบบสอบถาม 

      3.1.3  ครูมีความรูความเขาใจ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในระดับดี 

รอยละ 80 ทดสอบ แบบทดสอบ 
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
กลุมสาระการ

เรียนรู
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

      3.1.4  ครูมีความรูเกี่ยวกับ

ความสามารถในการฟนพลัง  

พลังสุขภาพจิต ของนักเรียน 

ท่ีเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 ทดสอบ แบบทดสอบ

ความรูเกี่ยวกับ

ความสามารถ 

ในการฟนพลัง 

พลังสุขภาพจิต 

ของนักเรียน 

ท่ีเรียน

วิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี 

ในระดับดีข้ึนไป 

3.2  เชิงคุณภาพ 

      3.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 

มีความรูความเขาใจในการพัฒนา

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มีรูปเลมรายงานผล 

การดำเนินงาน 

 

ติดตามและประเมิน แบบทดสอบ 

แบบติดตาม 

แบบสัมภาษณ   

      3.2.2  ครูผูเขารวมโครงการ 

มีความรูเกี่ยวกับความสามารถ 

ในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต  

ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

   

 

4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

            4.1.1  สถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายของครูผูสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษา

ตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  4.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสอนผูเรียนในระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

  - 
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

  สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธดีำเนินการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือ

การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในโลกพลิกผัน 

 / / /         

7.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

สถานการณโควิด -19 

   /         

7.3  ติดตาม ประเมินผล ผลการ

สงเสริม สนับสนุนของโครงการ 

     / / / / / /            / 

7.4  ประชุมสรุปรายงานผล 

การดำเนินงานตามโครงการ 

               / 

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ  จำนวน    -   บาท 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   - ความรวมมือ/และความเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

 - สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบูรณาการการศึกษากับหนวยงานตน

สังกัดของสถานศึกษาเปาหมาย 
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10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1  สถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของท่ีเขารวมโครงการไดรับความรู เกี่ยวกับการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   10.2  สถานศึกษา ครูและผูเกี่ยวของมีแนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -19 

 10.3  สถานศึกษา ครูและผูเกี่ยวของมีแนวทางในการสงเสริมความสามารถในการฟนพลัง             

พลังสุขภาพจิต ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการท่ี 10 สงเสริมพัฒนาครูผูนำการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

แผนงาน -   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับ 

การพัฒนาอยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผันอาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ   

อินเทอรเน็ตในทุกส่ิง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม

สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด

เหลานี้คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทำใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะ

กลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสำคัญท่ีจำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิ  
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การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวารุนแรง

ข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม  

 การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปน

หนวยงานหลักท่ีเปนผูรับผิดชอบ มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุค

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห  

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยีสามารถทำงานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นับเปนการเตรียมคน

ท่ีอยูในชวงระยะท่ีสำคัญและยาวนานท่ีสุด กลาวคือ เปนการจัดการศึกษาท่ีตองใชระยะเวลานาน

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยไดถูกขับเคล่ือนผานการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ 

การเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 

การเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558) 

 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เปนการจัดการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนไดเช่ือมโยงความรูระหวาง

วิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร เพื่อนำไปแกปญหา

ในชีวิตจริงและชวยใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของการเรียนรูแตละวิชา (วินินทร สุภาพ, 2561) 

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยังไดระบุวา ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สวนหนึ่งตอง “ใชระบบสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระวิชาใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

เรื่องการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผูเรียนท่ีเนนการพัฒนา

ครูประจำการใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลลัพธการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถและสมรรถนะดานการคิดวิเคราะห

ตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานวิชาชีพตามหลักการของกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2553) 

และยังใหความสำคัญในการพัฒนาครูเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา รวมท้ังสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

และสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีใหความสำคัญกับการพัฒนาครู

โดยสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนในระดับประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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  ผลการศึกษาความตองการจำเปนในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษาใน

จังหวัด    สุราษฎรธานี พบวา ดานการออกแบบการเรียนรูบูรณาการ มีความตองการจำเปนมาก

ท่ีสุด (PNImodified =0.33) รองลงมาคือ ดานการประเมินกระบวนการทำงานและผลงานของผูเรียน 

(PNImodified =0.32) และ ดานอำนวยความสะดวกและใหคำปรึกษาแกผูเรียน (PNImodified =0.16) 

และความตองการรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ พบวาครูประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  

มีความตองการในพัฒนาตนเองผานรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เรียงลำดับความตองการมาก ดังนี้ 

พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ท่ีต้ังของ

ผูรับการพัฒนา) ในชวงวันหยุดโดยมีการใหคำแนะนำชวยเหลือ นิเทศ ติดตามจากผูจัด ในวันหยุด 

รอยละ 74.50 รองลงมาไดแก พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและ การประชุม

เชิงปฏิบัติการ ณ ท่ีต้ังของผูจัด) ในวันทำการ รอยละ 66.00 และ พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ

ออนไลน ในวันทำการ รอยละ 57.40 และ ขอท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน  

ในวันทำการ รอยละ 57.40 (รายงานการสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจำเปน 

ในการจัดการเรียนรู ของครูจังหวัดสุราษฎรธานี, 2564)  

  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีอยูในความเครียดและถูกเนนย้ำเสมอในความมีสวนรับผิดชอบท่ีสูง  

ในขณะเดียวกันสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหวิชาชีพครูถูกเพิ่มระดับ

ความตึงเครียดอยางท่ีไมเคยมีมากอน อยางไรก็ตามการนิเทศการศึกษาตองเห็นมาใสใจสุขภาวะของครู

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and Burns, 2021) การจัดการศึกษาทุกระดับช้ัน มีเปาหมาย

ท่ีสำคัญคือพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมายของหลักสูตร โดยในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหประสบผลสำเร็จไดนั้นจำเปนตองอาศัยกระบวนการท้ังในเรื่องของการบริหารจัดการ  

การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการท่ีใช 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความหมายครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา โดยอาศัยความรวมมือของผูบริหาร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อมฤดา พงษศักด์ิ, 2562) โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 การนิเทศ 

ตองมุงเนนการนิเทศท่ีเกิดจากความสมัครใจของครูผูสอนท่ีตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตน  

ท้ังในลักษณะของการมีผูสอนงาน (coach) หรือการมีพี่เล้ียง (mentor) เปนผูคอยสนับสนุน สงเสริม  

ใหกำลังใจตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่ อใหครูสามารถพัฒนาบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

อีกท้ังการนิเทศในศตวรรษท่ี 21 ตองมุงเนนในการนำเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยสนับสนุนใหการนิเทศ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชนการใช ส่ือสังคมออนไลน  (social networking)  

มาประยุกตใชในการนิเทศการศึกษา ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสาร การใหคำปรึกษา การเสนอแนะ

แหลงเรียนรู และการนิเทศออนไลน (ศุภวรรณ สัจจพิบูล, 2560)   
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 จากความสำคัญดังกลาวขางตน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทำโครงการ 

สงเสริมพัฒนาครูผูนำการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อพัฒนา

สงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครู ใหครูสามารถจัดทำหนวยการเรียนรู บูรณาการ  

และสามารถการออกแบบการเรียนรู บูรณาการสะเต็มศึกษา ในดานการอำนวยความสะดวกและ 

ใหคำปรึกษาแกผูเรียน รวมไปดานการประเมินกระบวนการทำงานและผลงานของผูเรียน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการคิดข้ันสูงของผูเรียนกลุมเปาหมาย  

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อสงเสริม พัฒนา ครูกลุมเปาหมายเปนครูผูนำการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

     2.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหผูเรียนกลุมเปาหมายมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห 

     2.3  เพื่อใหผูบริหาร ครู พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนชวยในการสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

     2.4  เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ของผูเขารวมโครงการและผูมีสวนเกี่ยวของ 

     2.5  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครูผูเขารวมโครงการ ประเด็นการจัดการเรียนรูบูรณา

การตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1  รอยละของครูผูเขารวม

โครงการมีความสามารถในการจัดการ

เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา 

รอยละ 80 ทดสอบ 

และประเมิน 

แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

      3.1.2  รอยละของนักเรียน 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะ

การคิดวิเคราะหสูงข้ึน 

รอยละ 80 ทดสอบ 

และประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบทดสอบทักษะการคิด

วิเคราะห 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

      3.1.3  รอยละของครูมีหนวย

การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาท่ีมี

คุณภาพผานเกณฑในระดับดี 

รอยละ 70 ประเมิน แบบประเมินหนวยการ

จัดการเรียนรูบูรณาการ

สะเต็มศึกษา 

      3.1.4  จำนวนของผูบริหาร ครู 

ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน

ชวยในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา 

100 คน ประเมิน แบบบันทึกการมีสวนรวม

ของผูบริหาร ครู ผูปกครอง

และผูมีสวนเกี่ยวของมี

สวนชวยในการสนับสนุน 

การจัดการเรียนรูบูรณาการ

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

      3.1.5  จำนวนครั้งของการ

แลกเปล่ียนเรียนรูไมต่ำกวา 4 ครั้ง

ตอภาคเรียน 

4 ครั้ง สังเกต แบบบันทึก 

การแลกเปล่ียนเรียนรู 

 

      3.1.6  ครูผูเขารวมโครงการ

รับการนิเทศติดตาม ผานระบบ

ออนไลนและ ณ สถานศึกษา  

ผานกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

12 ครั้ง นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศติดตามครูผูนำ

การจัดการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี   

3.2  เชิงคุณภาพ 

      3.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 

มีความรูความเขาใจในการจัดการ

เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา 

มีรูปเลม
รายงานผล 

การดำเนินงาน 

หลักฐานการ

จัดการเรียนรู

ของครูท่ีสงผล

ไปยังคุณภาพ

ผูเรียน 

นิเทศ กำกับ 

ติดตาม 

แบบนิเทศติดตามครูผูนำ

การจัดการเรียนรู 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

จังหวดัสุราษฎรธานี   
      3.2.2  ครูผูเขารวมโครงการ

สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนรู

ตามแนวทางบูรณาการสะเต็ม

ศึกษาได 
 

4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

            4.1.1  ผูเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายของครูผูสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษา 

ตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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  4.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร ท่ีสอน

ผูเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  4.1.3  ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา 

การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

  - 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

  สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา 

 / / / / /  /     

7.2  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

ผานกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

   / / / / / / / /     / 

7.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ

การประเมินครูสะเต็มศึกษาคุณภาพ

ระดับจังหวัด 

   / / / / /     

7.4  ประเมินครูสะเต็มศึกษาคุณภาพ

ระดับจังหวัด 

      /    /    

7.5  ประชุมสรปุรายงานผล 

การดำเนินงานตามโครงการ 

               / 

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ  จำนวน    -   บาท 
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9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   - ความรวมมือ/และความเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของครูผูรับการนิเทศ 

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

 - สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบูรณาการการศึกษากับหนวยงาน 

ตนสังกัดของผูรับการนิเทศ 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1  นักเรียนกลุมเปาหมายในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูไดสัมผัสประสบการณ 

การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอันจะเปนการพัฒนาทักษะท่ีผูเรียนพึ่งมีในศตวรรษท่ี 21 

   10.2  ครูผูสอนไดพัฒนาตนเองเพื่อเปนครูแกนนำในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา 

 10.3  สถานศึกษา มีหนวยการจัดการเรียนรู มีครูท่ีมีสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา 

  10.4  เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานหลัก 

ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียน 
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โครงการท่ี 11 การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ

การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

แผนงาน -   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางเดือนเพ็ญ อนนัตพัฒนกุล 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

     การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนคนท่ีสมบูรณ ซึ่งผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

ในการจัดการศึกษาของชาติ ตองตระหนักและหาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย อารมณ สังคมและ

สติปญญาไปพรอม ๆ กัน สำหรับการศึกษาในระดับปฐมวัยก็เชนกัน ถือเปนเครื่องมือท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเปนวัยเริ่มตนของชีวิตและพัฒนาการในทุกดาน เปนชวงวัยท่ีพัฒนาการ

ทางดานตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วท่ีสุดและเปนฐานรากท่ีสำคัญสำหรับพัฒนาการในชวงวัยตอ ๆ ไป 
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เด็กในวัยนี้จึงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการดูแล

อยางเหมาะสมตามชวงวัยจะสามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพและจะเปนกำลังสำคัญของ

ประเทศชาติตอไปในอนาคต ดังคำกลาวของ ศ.ดร.เจมส เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล 

ป พ.ศ. 2542 ท่ีวา “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนท่ีคุมคาใหผลตอบแทนแกสังคมท่ีดี

ท่ีสุดในระยะยาว” (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค, 2564, น.3) ดังนั้นผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ

ในการจัดการศึกษาปฐมวัยอันไดแก ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

ผูปกครอง จำเปนตองรวมมือกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะครูปฐมวัยถือเปนปจจัยสำคัญ

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยจึงตองมีหนาท่ีสำคัญประการหนึ่งก็คือการคนควาหาวิธีการจัด

การศึกษา จัดการเรียนรูใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของเด็กปฐมวัย เพราะแกนแท 

ของการจัดประสบการณระดับปฐมวัย คือ การเรียนรูของเด็ก และความสำเร็จของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยก็ข้ึนอยูกับผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัยนั้นเอง โดยในการจัดประสบการณการเรียนรู 

ครูจะตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คำวาผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดประสบการณการ

เรียนการสอนท่ียึดธรรมชาติของผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม สติปญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข และเปนไปตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 ซึ่งนอกจากครูปฐมวัยจะเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดโดยตรงแลว 

ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยก็เปนอีกบุคคลหนึ่งท่ีสำคัญในดาน 

การพัฒนาครูปฐมวัยให สามารถจัดกระบวนการเรียนรู  โดยให ครูมีความรูความเข าใจ  

มีความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีศักยภาพในการทำงานอยางสูงสุด 

ดังนั้นขาพเจาในฐานะศึกษานิเทศก สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูไดรับมอบหมาย

ใหดูแลรับผิดชอบในการนิ เทศการการศึกษาในระดับปฐมวัยสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ  

ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีหนาท่ีสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดประสบการณการเรียนรู สงเสริมพัฒนาใหครูไดพัฒนาการจัด

ประสบการณการเรียนรู เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ปรับเปล่ียนวิธีการจัดกิจกรรมใหสนอง 

ความแตกตางระหวางบุคคล โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได

และถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ในปงบประมาณ 2564 ท่ีผานมา ซึ่งเปนชวงท่ีทุกสถานศึกษาประสบปญหาสถานการณการแพรระบาด

ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบวามีการจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัย
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ท้ังในรูปแบบ On line , On Demand และ On Hand ผสมผสานกัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ

การปองการการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แตจากการเยี่ยมโรงเรียน

และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยตามแผนการนิเทศในชวงสถานการณ Covid 19 

ยังพบวามีปญหาต้ังแตการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณการการเรียนการรูท่ีเนน 

การพัฒนาพหุปญญาอยางครบถวน อันเนื่องมาจากครูยังไมมีความรูความเขาใจดีพอในการนำ

หลักสูตรสูการจัดประสบการณการการเรียนการรู การผลิตส่ือ การวัดและประเมินผลพัฒนาการ  

ท่ีเนนการพัฒนาพหุปญญาเด็กปฐมวัย ดังนั้นในการทำขอตกลงในการพัฒนางานของขาพเจา 

ในปงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) จึงไดเสนอประเด็นทาทาย  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาของครูปฐมวัยผูรับการนิเทศ  

ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในหนวยงานการศึกษาท่ีรับผิดชอบของผูจัดทำขอตกลง ท่ีแสดงใหเห็นถึง

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คือ การริเร่ิม พัฒนา เพื่อใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึน ในประเด็น การพัฒนาชุดฝกอบรมครู

ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  

โดยมีความคาดหวังวา ชุดฝกอบรม จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาครูไดเปนอยางดี  

ใชเวลาและการลงทุนนอยแตเกิดประโยชนในดานการพัฒนามาก และเปนรูปแบบการพัฒนาท่ีนิยม

ใชมากท่ีสุด เพราะการฝกอบรมสามารถนำผลมาใชไดตรงกับความตองการของหนวยงาน  

เปนกระบวนการท่ีชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมั่นใจ ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานใหดีข้ึน ท้ังในดานความรู ความสามารถ 

ความชำนาญและความคิดสรางสรรค โดยในการพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยในครั้งนี้ ขาพเจาเนน

การริเริ่ม พัฒนา ครูปฐมวัยใหสามารถจัดประสบการณการเรียนรูโดยประยุกตทฤษฎีพหุปญญา  

ท่ีจะสงผลตอการสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาเด็กปฐมวัย โดยในปงบประมาณนี้  ขาพเจา 

เริ่มพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 

ทางพหุปญญาของเด็ก และนำไปทดลองใชกับครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ

ศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีสนใจเขารวมพัฒนา เปนกลุมตัวอยางในการพัฒนาสูการสรุปรายงาน

การนิเทศการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) และใชเพื่อประกอบการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ตลอดจนพัฒนาสูการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีวิทยฐานะ

หรือเล่ือนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญตอไป 
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2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ

ทางพหุปญญาของเด็กท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

     2.2  เพื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจกอนและหลังจากการอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัย

ดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

     2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัย 

ดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

     2.4  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดทำแผนการจัดประสบการณการเรียนรูของครู

ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

     2.5  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินความสามารถของครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ 

การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

     2.6  เพื่อทดสอบความสามารถเด็กปฐมวัย หลังจากท่ีไดรับการจัดประสบการณการเรียนรู 

กับครูปฐมวัยท่ีเขารับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรู

เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก   

3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1  สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม

ครูปฐมวัยดานการจัดประสบ 

การณการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  

ในรูปแบบเอกสาร และ E-Book 

มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

80/80 

ประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

แบบประเมิน

ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

      3.1.2  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขา

รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ

ในการจัดประสบการณการเรียนรู

เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา

ของเด็ก 

รอยละ 80 ทดสอบ 

กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

แบบทดสอบ 

กอนอบรม 

และหลังอบรม 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

      3.1.3  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความ 
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
ของเด็ก 

รอยละ 80 สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

      3.1.4  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

การเขียนแผน 

การจัด

ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล

การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ 

      3.1.5  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

รอยละ 80 นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

การจัด

ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล

การจัดประสบการณ 

      3.1.6  เด็กท่ีไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู 
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
มีความสามารถทางพหุปญญา 

รอยละ 80 ประเมิน 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

แบบประเมิน

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

3.2  เชิงคุณภาพ 
      3.2.1  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม
ครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบ
เอกสาร และ E-Book 

มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ท่ีต้ังไว 

ประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

แบบประเมิน

ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

      3.2.2  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขา
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรม 

คะแนน 
หลังการฝก 
อบรมสูงกวา
กอนการฝก 

อบรม 

ทดสอบ 

กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

แบบทดสอบ 

กอนอบรม และ 

หลังอบรม 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

      3.2.3  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 

เขารวมการฝกอบรม มีความ 

พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย

ดานการจัดประสบการณการเรียนรู

เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา

ของเด็กในระดับมากข้ึนไป 

ระดับ 

มากข้ึนไป 

สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

      3.2.4  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 

เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 

ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ

การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง

พหุปญญาของเด็กในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 

ดีข้ึนไป 

นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

การเขียนแผน 

การจัด

ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล

การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ 

      3.2.5  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 

เขารวมการฝกอบรมมีทักษะ 

ในการจัดประสบการณการเรียนรู

เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 

ดีข้ึนไป 

นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล

การจัด 

ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล

การจัดประสบการณ 

      3.2.6  เด็กท่ีไดรับการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อ 

สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา  

มีความสามารถ ทางพหุปญญา 

ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 

ดีข้ึนไป 

ประเมินความ 

สามารถทาง 

พหุปญญา 

แบบประเมิน

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

 

4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

            ครูปฐมวัยและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา  

ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีมีความตองการในการเขารวมอบรมพัฒนาครู

ปฐมวัย ดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

  - 
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

ท่ีสนใจสงครูปฐมวัยเขารวมการฝกอบรม การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 

ทางพหุปญญาของเด็ก 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณการเรียนรูโดยประยุกต

ทฤษฎีพหุปญญาเด็กปฐมวัย ไดแก  

1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเนนการ

พัฒนาพหุปญญาผูเรียน 3) การเขียน

แผนการจัดประสบการณการเรยีนรู

ระดับปฐมวัยท่ีสงเสริมศักยภาพทาง 

พหุปญญาเด็กปฐมวัย 4) การสราง 

แบบวัดและประเมินความสามารถ 

ทางพหุปญญาเด็กปฐมวัย 5) การ

พัฒนาชุดฝกอบรม เปนตน 

/ /           

7.2  พัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย 

ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 

เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

ของเด็ก โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

  /          



131 

 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.3  ศึกษารูปแบบ ข้ันตอนกระบวนการ 

เทคนิค การนิเทศทางการศึกษา สังเคราะห

และพัฒนาเปนกระบวนการนิเทศ 

ทางการศึกษา นำกระบวนการนิเทศ 

มาตรวจสอบความเหมาะสม  

ความสอดคลอง ความเปนไปได และ

ความเปนประโยชน ตามแนวคิด 

การประเมินรูปแบบของ Guskey 

(2000 : 56-57) 

/ / /          

7.4  จัดทำเครื่องมือในการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล นำมาใช 

ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครู

ปฐมวัยกลุมเปาหมายดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  

โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

  /          

7.5  ทดลองใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัย

ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 

เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

ของเด็ก โดยการประชุมอบรมท้ังแบบ 

On sit และ Online โดยใช

กระบวนการวิจัยเปนฐาน 

   /         

7.6  นิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  

(ครูและเด็กปฐมวัย) โดยใชรูปแบบ 

การนิเทศทางการศึกษาท่ีสังเคราะห/

พัฒนาข้ึน 

    /   /  /   
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ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.7  วิเคราะหขอมูลการนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดประสบการณ

การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง 

พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) 

โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

          /  

7.8  สรุปรายงานการนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดประสบการณ

การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง 

พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) 

โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

          /  

7.9  สรุปรายงานวิจัย การพัฒนา 

ชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

               / 

8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ  จำนวน    -   บาท 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   - ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนจะไมคอยมีแรงจูงใจในการเขียนแผนท่ีจะสงเสริมพหุปญญา

เด็ก เนื่องจากครูเอกชนสวนใหญจะใชแผนการจัดประสบการณท่ีสามารถจัดหาจากแหลงตาง ๆ ทำให

ไมมีจุดเนนในการสงเสริมพัฒนาพหุปญญาเด็ก 

   - ในการนิเทศของศึกษานิเทศกเพียงอยางเดียวจะไมสามารถทำใหครูปฐมวัยพัฒนา

ความสามารถไดดีเทาท่ีควร ศึกษานิเทศกจะตองทำงานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาสายช้ัน

ปฐมวัย ไดรวมรับรูการพัฒนาครู รวมกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรวมนิเทศภายใน ในเรื่องเดียวกัน

นี้ดวย 



133 

 

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

 - ศึกษานิเทศกตองคอยแนะนำ ใหคำปรึกษา และเปนพี่เล้ียงใหเปนรายบุคคล ต้ังแต 

การวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร การเลือกกิจกรรมท่ีจะสงเสริมพหุปญญาใหเหมาะกับเด็ก

เปนรายบุคคล การเขียนแผน การจัดประสบการณ การวัดและประเมินผล โดยศึกษานิเทศกตองให

ตัวอยางเพิ่มเติมหาแหลงเรียนรูใหครูเพิ่มเติม จนครูปฐมวัยสามารถเช่ือโยงบูรณาการกิจกรรมกับ

หลักสูตร และความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก ในทางสรางสรรคกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กได 

 - การอบรมพัฒนาครูปฐมวัยโดยใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ 

การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก ของศึกษานิเทศกในครั้งนี้ ศึกษานิเทศก 

ควรสรางความเขาใจใหกับผูบริหารไดรับทราบ และมีสวนรวมในการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม 

ประเมินผล สรุปวิเคราะหการพัฒนารวมกัน โดยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งจะทำให

ครูปฐมวัย ลดความกังวลลงได ในกรณีท่ีสามารถจัดประสบการณไดตามความตองการของผูบริหาร

สถานศึกษา 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1  ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในดาน 

การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

   10.2  ผูบริหารของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติท่ี เปนเลิศในดาน 

การบริหารจัดการ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

 10.3  เด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพดานพหุปญญา

และมีความสามารถทางพหุปญญาเหมาะสมกับวัย 

  10.4  สถานศึกษามีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ

ดานพหุปญญาเด็ก 
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โครงการท่ี 12 องคกรคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ปงบประมาณ 2565 

แผนงาน -   

ความสอดคลองเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู การวัดและ

ประเมินผล 

2.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร สป.ศธ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตร สนง.ศธจ.สฎ. ขอท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางเดือนเพ็ญ อนนัตพัฒนกุล 

ลักษณะโครงการ  ใหม          ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)   

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)  

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64) 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นำโดยผูวาราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทำคูมือ

การขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และมีมติในท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 

ใหมีการดำเนินการขับเคล่ือนตอไปในปงบประมาณ 2565 โดยไดใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ทุกหนวยงานในจังหวัด สุราษฎรธานี ไดรวมกันขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม

โครงการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสาระสำคัญในการขับเคล่ือนท่ีกำหนดในคูมือ 

การขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม จำนวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริม 
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การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับของสังคม ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล

ในองคกรทุกระดับ ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาหนวยงาน องคกร ท่ีทำหนาท่ีสงเสริมคุณธรรมให

ดำเนินงานดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของการบูรณาการการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย และกำหนด

ประเภทการประเมิน ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก ประเภทชุมชนคุณธรรม ประเภทองคกรคุณธรรม 

ประเภทอำเภอคุณธรรม แตละประเภทแบงการประเมินออกเปน 3 ระดับ ซึ่ งใน เรื่องนี้   

ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะหนวยงานการจัดการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียน

เอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ไดเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

จังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดรวมกันระดมความคิดวา ประสงคจะเขารวมกิจกรรมดังกลาวในประเภท

องคกรคุณธรรม ระดับท่ี 2 คือ “องคกรคุณธรรม” จึงจัดทำโครงการองคกรคุณธรรมสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ข้ึน โดยมีสาระสำคัญของกิจกรรมท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 

การสงเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย กลยุทธขอท่ี (1) การสงเสริม

กระบวนการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเนนเกี่ยวกับกิจกรรม  

1) กิจกรรมออมทรัพยเพื่อสวัสดิการสำนักงาน มาบูรณาการการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ

สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

เปนหลัก และยังคงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมของปกลาย (ปงบประมาณ 2564) อันไดแก   

2) กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา 3) กิจกรรมสงเสริมการแตง

กายชุดขาราชการในวันจันทรและชุดผาไทยในวันอังคารและวันศุกร 4) กิจกรรมปลูกผักปลอด

สารพิษ 5) กิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 6) กิจกรรมการ

ประเมินเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA 

(มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก) ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการ ซึ่งลวนแตเปน

กิจกรรมท่ีสามารถบูรณาการการเรียนรูตามท่ีกำหนดไวในกลยุทธขอท่ี (1) การสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดท้ัง 6 กิจกรรม และเปนกิจกรรม 

ท่ีตอบสนองตอเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีกำหนด 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

     2.1  เพื่อใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผานการประเมินองคกรสงเสริมคุณธรรม     

(ระดับ 2) ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

     2.2  เพื่อใหบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ ผูบริหาร/ครู/นักเรียน  

ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

ไดเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูกิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรมท่ีรวมกันกำหนดข้ึนมา 
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3.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1  มีการประกาศเจตนารมณ

รวมกันเปนลายลักษณอักษร 

รอยละ 80 ข้ึนไป ตรวจนับ/

สอบถาม 

บัญชีรายช่ือ/

แบบสอบถาม 

      3.1.2  รวมกันกำหนดคุณธรรม

เปาหมายอยางนอย 3 เรื่อง 

รอยละ 80 ข้ึนไป สอบถาม แบบสอบถาม 

      3.1.3  ดำเนินงานตามแผน

สงเสริมคุณธรรมไดประสบความสำเร็จ

เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สอบถาม แบบสอบถาม 

      3.1.4  ประชากรกลุมเปาหมาย

สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการเขารวม

กิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรม  

ท่ีรวมกันกำหนดข้ึนมาได 

ระดับดีข้ึนไป  

เกินกวา 

รอยละ 60 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมินการ

ถอดบทเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
      3.2.1  องคกรหลักและองคกร
ภาคีเครือขายมีแผนสงเสริมคุณธรรม
แบบมีสวนรวม/มีการมอบหมายการ
ดำเนินการ 

ครอบคลุมกิจกรรม
ขับเคล่ือนท่ีองคกร

คุณธรรมหลัก
กำหนด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

      3.2.2  มีผลการประเมินและ
สามารถรายงานผลสำเร็จของแผนได 

ระดับดีข้ึนไป  

เกินกวารอยละ 60 

ตรวจ

เอกสารรายงาน 

แบบเก็บขอมูล

ผลสำเร็จ 

      3.2.3  องคกรหลักและองคกร

ภาคีเครือขายมีบุคลากรท่ีไดรับการ

ประกาศยกยองเชิดชูท่ีทำความดีจน

เปนแบบอยางได 

มีบุคลากรท่ีทำความดี

จนเปนแบบอยางได

และไดรับการยกยอง

เชิดชู (รอยละ 10 

ของกลุมเปาหมาย

ท้ังหมด) 

ประเมินผลการ

รายงาน Best 

Practice 

แบบประเมินผล

การรายงาน Best 

Practice 
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4.  กลุมเปาหมายของโครงการ 

   4.1  เชิงปริมาณ 

ช่ือหนวยงานในสังกัดท่ี

รับผิดชอบโครงการ 

ในแผนปฏิบัติการป 2565 

จำนวนบุคลากร 

ในหนวยงาน 

จำนวน

กลุมเปาหมายและ

ภาคีเครือขาย 

จำนวน

ประชาชน

เปาหมาย 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุราษฎรธานี 

44 1 44  

(รอยละ 100) 

2. โรงเรียนเอกชนในระบบ 

ประเภทสามัญ ในกำกับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

41,513 77 4,151  

(รอยละ 10) 

รวม 4,195 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

  - 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

6.  พื้นท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดำเนินการ 

     6.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

     6.2  โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.  กิจกรรม /วิธีดำเนนิการ 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  กิจกรรมประชุมวางแผนและ

ประชุมสรางการรับรูในการขับเคล่ือน

องคกรคุณธรรม 

/ / /          

7.2  กิจกรรมขับเคล่ือนองคกรคุณธรรม / / / / / / / / / / /     / 

7.3  กิจกรรม PLC ประชุมสรุปรายงาน

ผลการดำเนินงาน องคกรคุณธรรม 

         / /     / 
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8.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ  จำนวน    -   บาท 

9.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1  ปจจัยความเสี่ยง 

   - เนื่องจากเปนโครงการท่ีไมมีงบประมาณและไมอยูในแผนงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได 

   - จังหวัดสุราษฎรธานี นำโดยผูวาราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี  

ไมไดเปดชองทางในการของบประมาณและจัดสรรงบประมาณให 

 9.2  การบริหารความเสี่ยง 

 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ใชการระดมทุนในการดำเนิน

กิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรม กันเองในหนวยงาน   

 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ตองขอรับการสนับสนุน

ผูใหญใจดีจากภาคเอกชน และตองปรับรูปแบบการส่ือสาร รูปแบบเอกสาร ใหเปนรูปแบบส่ือออนไลน 

100 % 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีผานการประเมินองคกรคุณธรรมจังหวัด 

สุราษฎรธานี ประเภทองคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับ 2 

   10.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีสถานศึกษาเอกชนในกำกับ ประเภทสามัญ 

เปนภาคีเครือขายการขับเคล่ือนองคกรสงเสริมคุณธรรม 

 10.3  ประชาชนกลุมเปาหมาย มีทักษะในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง 

  10.4  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมองคกรคุณธรรมตามท่ีไดกำหนดไวรวมกัน  

และใหความสำคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรของตนเอง 

  10.5  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมและใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตามกิจกรรมท่ีองคกรคุณธรรมกำหนดไวรวมกัน ในรูปแบบ 

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของเช้ือของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 



 

 

 

 

 

 

สวนที่สวนที่สวนที่   555   
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

           ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

(ฉบับตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีแนวทางในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ไปสูการปฏิบัติ จำเปนตองอาศัยปจจัย

สนับสนุนและแนวทางการดำเนินการท่ีชัดเจนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงค อยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ดังนี้ 

 5.1.1  ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน ตองตระหนักและใหความสำคัญในการใช

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

(ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

  5.1.2  สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษาและทุกภาคสวนในจังหวัด

ดำเนินการขับเคล่ือนนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปไปสูการปฏิบัติ 

อยางเปนรูปธรรม 

  5.1.3  มีการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ไปยังหนวยงานทางการศึกษาและ

ทุกภาคสวนในจังหวัดในโอกาสตาง ๆ เชน การประชุม การสัมมนา เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน เปนตน 

เพื่อเปนเครื่องมือนำไปสูการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

  5.1.4  ประสานความรวมมือจากหนวยงานสวนกลาง จังหวัด และทุกภาคสวน เพื่อรับการสนับสนุน

ทรัพยากรในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 

สวนที ่5  

การขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

(ฉบับตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
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5.2  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) กำหนดใหกลุม/หนวยในสังกัด 

ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

 5.2.1  การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนา/ผลการดำเนินงาน/

ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) กำหนดใหมี 

การรายงาน 3 รูปแบบ ไดแก 

    (1)  การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำป โดยใชแบบรายงาน สงป.301, 

302 เปนการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและการใชจายงบประมาณตามเอกสาร

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   (2)  การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการประจำป (รายไตรมาส) เปนการรายงานผลความกาวหนา/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ของแผน/งาน/โครงการท่ีกำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร) พรอมท้ังปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เปนรายไตรมาส  

  ท้ังนี้  การรายงานในขอ (1) และขอ (2) กำหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ป 

และใหมีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

   ไตรมาสท่ี 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปงบประมาณ 

       รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม ของปงบประมาณ 

   ไตรมาสท่ี 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปงบประมาณ 

       รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน ของปงบประมาณ 

   ไตรมาสท่ี 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปงบประมาณ 

       รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม ของปงบประมาณ 

   ไตรมาสท่ี 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปงบประมาณ 

       รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของปงบประมาณ  

  (3)  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภายใตแผนปฏิบั ติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร) เมื่อส้ินสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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 5.2.2  การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) เปนการประเมินผลลัพธ/

ผลสัมฤทธิ์ เมื่อส้ินสุดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) โดยเปรียบเทียบ 

ผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายของโครงการท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีข้ันตอน 

การดำเนินงาน ดังนี ้

 (1)  ศึกษาและวิเคราะหเปาหมายของโครงการท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินผล 

  (2)  การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

  (2.1) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินท่ีจัดทำข้ึน เพื่อเก็บขอมูลจากหนวยงาน  

เมื่อส้ินสุดการดำเนนิงานในแตละปงบประมาณ 

   (2.2)  รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน 

  (3)  การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร) โดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
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สำนักงานจังหวัดสุราษฎรธานี. (2559). ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป  

   พ.ศ.2560-2579. สุราษฎรธานี: ม.ป.พ. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564). แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร).   

  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564). แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

          ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

 

 

 

เอกสารอางอิง 



 

 

 

 

ท่ีปรึกษา 

นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดร.ชนภรณ  อือตระกูล 
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นางสาวรสุ รุมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
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