
 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1.  ดานความมั่นคง) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลติท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
    ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 
กําหนดไววาการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ คือ (1) กอนจะ
ดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการ
ดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจหนวยงาน 
ประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่นโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ที่มอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาที่ขอหน่ึงมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 
11 (2) คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ   
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน ทีส่อดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาลแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนอ่ืนที่เกี่ยวของมาเช่ือมโยง 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตการบูรณาการภารกิจดานการศึกษาเพ่ือความ
เปนเอกภาพของจังหวัดสุราษฎรธานี 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
     8.2  เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
     8.3  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี 
     8.4  เพ่ือรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
       9.1.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี 
- แผนงาน/โครงการ 

- คําสั่งแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน/
กลั่นกรอง/จัดทํา
แผนฯ 

       9.1.2 แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - มีกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัด 

- คําสั่งแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน 
/จัดทําแผนฯ 
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ตัวชีวั้ดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
       9.1.3 แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ - คําสั่งแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน 
/จัดทําแผนฯ 

       9.1.4 รายงานและประเมินผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ - แบบติดตาม
และรายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

9.2  เชิงคณุภาพ 
       บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มาใชเปนกรอบทิศทาง
ในการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 100 ความสําเร็จของโครงการ แผนงาน/
โครงการ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
              - บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 45 คน 
              - ผูบริหารหนวยงานที่จัดการศึกษา/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานแผนของหนวยงาน จํานวน 25 คน 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ สงผลตอความสําเร็จของงานเพ่ิมขึ้น 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      จัดประชุมหนวยงานในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  
 

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 / / /         

13.2 ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี 

    / / /      

13.3 ประชุมจัดทํารายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี 

         / /   / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรม ทบทวนสาระสําคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ตามงบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร) 

      14.2  จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 
15.1  เชงิปริมาณ      
       15.1.1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

จํานวน  
1 เลม 

จํานวน  
1 เลม 

100 

       15.1.2 แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

   

       15.1.3 แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

   

       15.1.4 รายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

   

15.2  เชงิคณุภาพ      
        บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
นําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการ ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาใช
เปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละ 
100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
จัดประชุมจัดทาํแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสาํนกังานศกึษาธกิารจังหวัดสรุาษฎรธานี (ฉบบัตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร)  
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564  

กิจกรรม ทบทวนสาระสําคญัของแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสํานกังานศึกษาธกิารจังหวัดสุราษฎรธานี (ตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
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จัดประชุมจัดทาํแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสาํนกังานศกึษาธกิารจังหวัดสรุาษฎรธานี (ฉบบัตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร)  

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานศึกษาธกิารจงัหวัดสุราษฎรธานี  

กิจกรรม จัดทาํแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสาํนกังานศกึษาธกิารจังหวัดสรุาษฎรธานี (ตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,300 12,210 12,210    
แหลงงบประมาณ รายจายอ่ืน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   -  ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมไมครบตามเปาหมายที่กําหนด 
      18.2 แนวทางแกไข 
    -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับมาตรการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เชน แจงเวียนความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา หรือการจัดประชุมกลุมเล็กไมเกิน 
10 – 20 คน เปนตน 
   - กําหนดสงใบตอบรับในการเขารวมประชุม  
19. แผนที่จะดําเนนิการตอไป 
      ประชุมจดัทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีกรอบแนวทางที่ใชในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และบริบทของพ้ืนที่ ที่มีประสิทธิภาพ ภายใตความรวมมือของทุกฝายที่เก่ียวของ
กับการจัดการศึกษา 
21. ผูรายงาน นางสาวรสุ  รุมจิตร ตาํแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
     โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : ppolicysurat@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    ขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  

                       โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1.  ดานความมั่นคง) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
    ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอการลดความ
เหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาส 
ในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 กําหนดใหในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จั งห วั ด  (ก ศ จ .) มี อํ าน าจ ห น าที่ ใน ส ว น ข อ งก า รย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ ก าร เรี ย น รู 
ใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัด
รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  ตามยุทธศาสตรชาติ  และอํานาจหน าที่ ของคณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งห วัด  เนน ใหประสาน 
และการบูรการดําเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของ องคกร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะตองดําเนินการโดยมีแนวทางที่ผานการ
รวมกันกําหนด รวมกันขับเคลื่อน รวมกันประเมิน และรวมกันนําเสนอและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ประกอบกับยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีการกําหนด 5 ยุทธศาสตร คือ (1) ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท (2) สงเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือการมีงานทําและ
คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข   (3) สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (4) สรางระบบและกลไกการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และ (5) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกรภาคีเครือขาย และทุกภาค
สวนของสังคมในการสรางคนดี จากเหตุผลและความจําเปนขางตน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดใหมี
โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผาน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก กศจ. ไดอยางเปนรูปธรรม 
     8.2  เพ่ือสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในจังหวัดสุราษฎรธานี 
     8.3  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่โดยผานกลไก กศจ. 
     8.4  เพ่ือพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน
หรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
       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 (ฉบับ
จัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัด 
สุราษฎรธานี จํานวน 
1 ฉบับ 

- สอบถาม 
- สมัภาษณ 
- สังเกต 
 

แบบสอบถาม 

9.2  เชิงคณุภาพ 
 9.2.1  มกีารสือ่สารยุทธศาสตร
ชาติ นโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก 
กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 
       9.2.2  มีกรอบทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ ที่เช่ือมโยง
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ              
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศกึษาธิการ 
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
แบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
อ่ืนหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ 

- - - 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ  
      10.1  เชิงปริมาณ 
            -  คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 15 คน 
            -  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 9 คน 
  -  คณะอนุกรรมการพัฒนาศึกษา จํานวน 9 คน 
  -  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร จํานวน 9 คน 
   -  ผูอํานวยการกลุม / เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 15 คน 
   -  ผูแทนสวนราชการในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร เขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี ชวยเหลือเก้ือกูล
กัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพ่ิมขึ้น 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      มกราคม - กันยายน 2565 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

7.1 การขับเคลื่อนแนวทาง 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผานกลไก กศจ. 
     1)  จัดเสวนาคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ
อนุกรรมการศกึษาธิการจังหวัดทุกคณะ 
เพ่ือกําหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัด
สุราษฎรธานี  
      2)  สงเสริม ความมั่นคง ใน
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 

 

   /         
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ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

      3)  ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศ
ทางการอาชีวศกึษา (Excellent Center) 
      4)  การจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
      5)  จัดเวทีสงเสริมสมรรถนะ
ผูเรียนตามชวงวัย 
      6)  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ 
การมีงานทํา 
7.2  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานีและแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

   /   / /     

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

ไมไดดําเนินการในไตรมาสน้ี  
 

15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 
15.1  เชงิปริมาณ      
       สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี จัดประชุม
จํานวน 2 ครั้ง มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
(พ.ศ.2566-2570)  
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับ
จัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

- ประชุม 
สัมมนา 
จํานวน  
1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 
จํานวน 1 ฉบับ และกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 
 -ประชุม 

เชิงปฏิบัติการ 
จํานวน  
1 ครั้ง 

1 ครั้ง   

 - แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
(พ.ศ.
2566-
2570) 
จํานวน  
1 ฉบับ 

1 ฉบับ   

 - แผนปฏิบัติ
การประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
(ฉบับจัดทํา
คําขอ
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป) 
จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
จํานวน  
1 ฉบับ 

1 ฉบับ   
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 
15.2  เชงิคณุภาพ      
   15.2.1  มกีารสื่อสาร
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผาน
กลไก กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมี
ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด 

- - - - 

         15.2.2  มีกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 
ที่เช่ือมโยงและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ นโยบาย 
และยุทธศาสตรของ
กระทรวงศกึษาธิการ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
แบบรวมมอืและบูรณการกับ 
หนวยงานในกระทรวงศกึษาธิการ 
และหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนที่
เกี่ยวของในพ้ืนที ่

- - - - 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

ไมไดดําเนินการในไตรมาสน้ี  
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

90,900 0 0    
แหลงงบประมาณ รายจายอ่ืน 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
   -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      18.2 แนวทางแกไข 
     -  วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการอยางชัดเจน 

    -  กําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 

    -  มีการช้ีแจงสรางความเขาใจอยางชัดเจนและทั่วถึง 

19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
     ประชุมขับคณะทํางานโครงการขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด   

สุราษฎรธานี ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2565 

                       โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ 2566 - 2570) ที่มีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
 20.2  หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ไดรับทราบนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถ
นําไปบริหารการจัดการศึกษาใหมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดได  
  20.3  มีแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผานกลไก กศจ. แกหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่
สามารถทํางานรวมกันแบบบูรณการ 

21. ผูรายงาน นายคทาวุธ  สมสวัสด์ิ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     โทรศพัท 077-203252 ตอ 125 โทรสาร 077-203252 E–mail : somsawat.kata@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการ 

โดยใชพ้ืนที่เปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1.  ดานความมั่นคง) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 
    4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
      โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของสวนกลางในระดับภูมิภาคตามคําสั่งคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 
11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอยมี
เอกภาพและสามารถประสานเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่นโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ที่มอบหมายใหเกิดความเปนเอกภาพ และเปนกลไกหลักในการบูรณาการการทํางานของทุกภาค
สวนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหเกิดความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย สอดคลองกับระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน การประสานการทํางานในเชิงพ้ืนที่ที่เปนอยูในปจจุบันใหเปนการทํางานในลักษณะยุทธศาสตรเชิงรุกและ
ประสานภารกิจรวมกันในแนวราบ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่จะตองลงสูพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ ซึ่งเปาหมายสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือ การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่และสังคมพึงพอใจ 
ประเทศชาติไดคนหรือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาวของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”   
 การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ เปนการดําเนินงานเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีพลังขับเคลื่อนสูจุดหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเตรียมการรับการติดตาม
และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่อยูในการกํากับ ดูแล 
รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
วัตถุประสงคของแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) พรอมทั้ง
จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการเปนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภายใต
บริบทการบริหารราชการแผนดินรวมสมัยที่มุงผลสัมฤทธ์ิเชิงยุทธศาสตรและการเสริมสรางระบบบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีเปนการตรวจราชการฯ นโยบายสําคัญของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรกระทรวงและแผนงานโครงการสําคัญตาง ๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เปนปญหาการศึกษาใน
พ้ืนที่หรือเรื่องที่กอความเดือดรอนเสียหายแกหนวยงานการศึกษา และประชาชนมุงเนน การรายงานผลงานที่
แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานของผูรับการตรวจโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
การตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในประเด็นสําคัญภายใต แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
สอดคลองกับจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 6 ดานไดแก 1) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน  3) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 4) การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง 5) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 6) การขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเนนสูการปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เนนการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันและประสานเช่ือมโยงทุกระดับทั้งแนวต้ังและแนวระนาบ (Vertical and Horizontal Integration) 
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ระหวางผูตรวจราชการกระทรวงหนวยงานที่ปฏิบัติงานทั้งสวนกลางระดับภาคระดับจังหวัดและสวนราชการ 
ที่เก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสําคัญตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดรวมทั้งแกไขปญหาการศึกษาใน
ระดับพ้ืนที่ใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี กําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตรวจราชการ ติดตาม 3 รูปแบบ โดย รูปแบบที่ 1 และ 2 ไดแก รูปแบบปกติ และรูปแบบบูรณาการ 
กําหนดการตรวจราชการฯ เปน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม 2565 (ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2564) และรอบที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2565 (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565) 
สวนรูปแบบที่ 3 รูปแบบกรณีพิเศษ มิไดกําหนดระยะเวลาการตรวจราชการฯ ที่ชัดเจนไว 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเรื่องการแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหนาที่ความ
รับผิดชอบดานการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติรายละเอียดแนวทาง การตรวจราชการ
และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหมีความชัดเจนดังน้ันเพ่ือใหการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เปนระบบมีกรอบและมี
แนวทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนแนวทางใน
การตรวจราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายจุดเนนของจังหวัดรวมทั้งการนําผลจากการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลมาใชเปนฐานขอมูลที่แสดงถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการ
ปรับปรุงแก ไข ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
เปนหนวยงานการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบายและยุทธศาสตร
ของสวนราชการตางๆ ที่มอบหมายมีหนวยงานการศึกษาในความรับผิดชอบที่ตองตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลดานคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปยุทธศาสตร จุดเนน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎรธานี จึงจัดทําโครงการ การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขึ้นเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือสนับสนุนการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 และผูที่เกี่ยวของ ทั้งการตรวจราชการแบบกรณีปกติ 
แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ 
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     8.2  เพ่ือตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     8.3  เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบตามนโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรที่สําคัญ 
 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
       9.1.1  รอยละของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดไดรับ 
การกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทาง

การศึกษา 
ในจังหวัด 

(จํานวน 8 สังกัด) 

- รายงาน 
การลงพ้ืนที่
ตรวจราชการ 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

       9.1.2  รอยละของสถานศึกษา 
ในจังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด 

รอยละของ
สถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(จํานวน 606 แหง) 

- รายงานผล
การนิเทศ 
ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

       9.1.3  มีการประชุมการ
ดําเนินงานการรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระดับจังหวัด 

มีการประชุมการ
ดําเนินงานการ

รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ

จังหวัด         
(จํานวน 1 ครัง้) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- รายงาน 
การประชุม 
- ระเบียบวาระการ
ประชุม 

       9.1.4  มีการลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล 
การจัดการศกึษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

มีการลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการฯ          

(จํานวน 1 ครัง้) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบติดตามการ
ตรวจราชการฯ 

       9.1.5 มีการลงพ้ืนที่นิเทศ 
ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบาย
และจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตาม
นโยบาย ศธ.) 

มีการลงพ้ืนที่นิเทศ 
ติดตาม การ

ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ. 

(จํานวน 1 ครัง้) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
- แบบนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน
ผลฯ 
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ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
9.2  เชิงคณุภาพ 
       9.2.1 หนวยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณปีกติ 
(จํานวน 2 รอบ) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

       9.2.2 สถานศึกษาในจงัหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณปีกติ  
(จํานวน 2 รอบ) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

       9.2.3 มรีายงานผลการตรวจ
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 

10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
               10.1.1  หนวยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ จํานวน 5 แหง ไดแก  
    1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
     3)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    4)  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    5)  ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 
       10.1.2  โรงเรียนในสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 606 โรงเรียน ไดแก  
    1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 495 โรง 
      1.1)  สพป. สรุาษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119 โรง 
     1.2)  สพป. สรุาษฎรธานี เขต 2 จํานวน 180 โรง 
     1.3)  สพป. สรุาษฎรธานี เขต 3 จํานวน 152 โรง 
     1.4)  สพม. สรุาษฎรธานี ชุมพร จํานวน 44 โรง 
    2)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 77 โรง 
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     3)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 12 โรง 
    4)  กศน. จํานวน 19 โรง 
    5) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 3 โรง 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     10.2.1  หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครบทุกพ้ืนที่ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      10.2.2  สถานศึกษาในจังหวัดไดรับการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก   
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      12 เดือน/ป (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      หนวยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 
  6.1  ระดับหนวยงาน ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ 
  6.2  ระดับสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี 
ชุมพร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดสุราษฎรธานี 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1 รับทราบนโยบายและจุดเนนของ
ศธ. (ประสาน แจงสวนราชการที่
เกี่ยวของ) 

/ / /          

13.2 วางแผนการดําเนินงาน เสนอ
โครงการ 

  / /         

13.3 วิเคราะหรายละเอียดตัวช้ีวัด 
ตามนโยบาย ผูรับผิดชอบขอมูล 
กลุมเปาหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    / /       

13.4 ประชุมจัดทําคูมือ/เครื่องมือฯ  
การตรวจ ติดตามและประเมนิผล 

    / /       
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ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.5 ประชุมช้ีแจง/วางแผนผูมีสวน
เกี่ยวของของหนวยงานทางการศึกษา
การดําเนินงานการรายงานผลการตรวจ
ราชการฯระดับจังหวัด 

     /       

13.6 ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามนโยบายและจดุเนน
กระทรวงศกึษาธิการ  
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย ศธ.)      

      / / /    

13.7 รับการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดฯ 

ระดับจังหวัด 

      / / / / /    / 

13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจ

ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับจังหวัด 

     / /   / /  

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  การตรวจราชการประชุม ช้ีแจง แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 กิจกรรมตามโครงการฯที่ 1) ประชุมจัดทําคูมือ/เครื่องมือฯ การตรวจ ติดตามและประเมินผล  
และกิจกรรมที่ 2) ประชุมช้ีแจง วางแผนการดําเนินงานการรายงานผลการตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด 

ตามคําสั่ ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่  สป. 739/2564 ลงวันที่  20 ตุลาคม 2564 มอบหมายให  
นายณัฐพงษ นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 กลุมจังหวัดฝงอาวไทย 
(จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา) และเขตตรวจราชการ 
ที่ 7 (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา)  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไทย 
กอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน รวมถึงดานการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได
ตระหนักถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาและปญหาการจัดการเรียนการสอน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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มอบนโยบายใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาค ตรวจราชการและติดตามขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกจังหวัด โดยนายณัฐพงษ นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ 
ที่ 5 (จังหวัดสุราษฎรธานี) กําหนดตรวจ ติดตามประเมินผลแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีกําหนดการลงพ้ืนที่ประชุมช้ีแจงนโยบาย  
และแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหวางวันที่  9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และลงพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี  
ในวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564    

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพงศ นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวย  
ดร. ชนภรณ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และคณะติดตาม ลงพ้ืนที่มอบนโยบาย ช้ีแจงแนวทาง
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
และรับฟงการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานฉีดวัคซีน Pfizer ใหแกนักเรียนที่มีอายุระหวาง 12-18 ป และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกเอกชนระดับจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของและรับผิดชอบดานการ
สนับสนุนการตรวจราชการที่เกี่ยวของในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุม 
(ช้ัน 3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
    
      14.2  ลงพ้ืนที่ ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการดาน
สาธารณสุขในสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 1 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564   
 กิจกรรมตามโครงการฯ ที่  3) ลงพ้ืนที่ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตามที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร และเพ่ือใหเปนไปตามขอ
สั่งจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือแกปญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 
24/2564 ซึ่งกําหนดใหโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาทุกประเภทใหสามารถใชอาคาร สถานที่ เพ่ือจัดการเรียน
การสอน การสอบ การฝกอบรม หรือทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผูเขารวมเปนจํานวนมากได โดยพิจารณาความจําเปนและ
การดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนด โดยกําหนดวาหากสถานศึกษาใด มีความพรอมและ
ประสงคจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (on site) ใหเสนอศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ) 
ประเมินตรวจสถานที่และประเมินเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน หากโรงเรียนใดผานการประเมิน สามารถ
เปดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบปกติ (on site) ไดต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยางหนัก ดังน้ัน 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี เปนไปดวยความ
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เรียบรอยและครอบคลุมทุกภารกิจ จึงแตงต้ังคณะกรรมการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาค
เรียนที่ 2/2564 ดังน้ี 
 1. คณะอํานวยการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา กํากับดูแล ตลอดจนอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 2. คณะทํางานติดตามการจัดการเรียนการสอน  
  2.1 ลงพ้ืนที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการมาตรการดานสาธารณสุขใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม
โรงเรียนเอกชนในสังกัด เพ่ือใหโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุราษฎรธานีอยางเครงครัด โดยติดตาม
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่อําเภอในความรับผิดชอบ ดังน้ี 
   ระยะที่ 1 ตรวจติดตามโรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2564 ถึง 10 ธันวาคม 2564 
   ระยะที่ 2 ตรวจติดตามโรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ระหวางวันที่ 11 
ธันวาคม – 15 มกราคม 2565 
   ระยะที่ 3 ตรวจติดตามโรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ระหวางวันที่ 16 
มกราคม – 15 กุมภาพันธ 2565 
   ระยะที่ 4 ตรวจติดตามโรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบเพ่ิมเติม 
  2.2 ลงพ้ืนที่ติดตาม กรณีพิเศษหรือมีเหตุจําเปนเรงดวน เพ่ือประสานงานรวมกับหนวยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่อําเภอรับผิดชอบ 
  2.3 ประสานงานขอมูล กับหนวยงานการศึกษาทุกหนวย และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ กรณีเกิด
เหตุการณจําเปนเรงดวน เพ่ือใชในการปองกัน และแกไขปญหา 
  2.4 สรุปผลการตรวจติดตาม ภายในเวลา 3 วัน หลังจากการตรวจติดตาม สงใหคณะทํางานสรุป
รายงานผล 
 3. คณะทํางานสรุป รายงานผลการตรวจติดตาม 
  3.1 สรางแบบการตรวจติดตาม ที่ครอบคลุมทุกสถานการณ 
  3.2 รวบรวมขอมูล และสรุปรายงานผลการติดตาม สภาพปญหา จุดออน จุดแข็งในการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกัน เพ่ือรายงานคณะอํานวยการ และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของทราบ ตามกําหนด
ระยะเวลาการตรวจติดตาม 
  3.3 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

คณะติดตามการจัดการเรียนการสอนฯสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) จังหวัดสุราษฎรธานี ลงพ้ืนที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการมาตรการดานสาธารณสุข 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม
โรงเรียนเอกชนในสังกัด เพ่ือใหโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุราษฎรธานีอยางเครงครัด ในระยะที่ 1 
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ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564  ติดตามโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่อําเภอในความรับผิดชอบ 
จํานวน 19 อําเภอ ประกอบดวย 
 ๑) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ๘) อําเภอบานตาขุน ๑๕) อําเภอพระแสง 
 ๒) อําเภอกาญจนดิษฐ   ๙) อําเภอพนม  ๑๖) อําเภอพุนพิน 
 ๓) อําเภอดอนสัก   ๑๐) อําเภอทาฉาง ๑๗) อําเภอชัยบุรี  
 ๔) อําเภอเกาะพะงัน   ๑๑) อําเภอบานนาสาร ๑๘) อําเภอวิภาวดี  
 ๕) อําเภอไชยา    ๑๒) อําเภอบานนาเดิม ๑๙) อําเภอเกาะสมุย 
 ๖) อําเภอทาชนะ   ๑๓) อําเภอเคียนซา   
 ๗) อําเภอคีรีรัฐนิคม    ๑๔) อําเภอเวียงสระ 

 

โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน 
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      14.3  การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 
2/2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 กิจกรรมตามโครงการฯ ที่ 4) รับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 

 วันที่  14 ธันวาคม 2565(ภาคเชา) นายณัฐพงษ  นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) พรอมดวย
นายแพทยวินัย ตันติธนพร ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 11 และนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาม
มาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียน
ที่ 2/2564 

สวนราชการเขารวมประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร 
- สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 – 3 
- อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
- สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 
- ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี 
- โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี 
- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ทั้งน้ี เพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 
  วันที่ 14 ธันวาคม 2565(ภาคบาย) นายณัฐพงษ  นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พรอมดวยนายแพทยวินัย ตันติธนพร ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 11 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี และคณะลงพ้ืนที่ตรวจราชการสถานศึกษา 4 แหง ดังน้ี 

1. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 
2. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 
3. โรงเรียนวัดคีรีวง อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 
4. ศูนย กศน. อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
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15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
       15.1.1  รอยละของ
หนวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด 

รอยละ 100 
ของหนวยงาน
ทางการศึกษา 

ในจังหวัด 
(จํานวน 8 สังกัด) 

รอยละ 100 หนวยงานทางการ
ศึกษา 

ในจังหวัด 
(จํานวน 9 สังกัด) 

รอยละ 100 

       15.1.2  รอยละของ
สถานศึกษาในจงัหวัดไดรับการ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด 

รอยละของ
สถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(จํานวน 606 
แหง) 

รอยละ 100   

       15.1.3  มีการประชุมการ
ดําเนินงานการรายงานผลการ
ตรวจราชการ และติดตาม
ประเมนิผลการจดัการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

มีการประชุมการ
ดําเนินงานการ

รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ

จังหวัด         
(จํานวน 1 ครัง้) 

1 ครั้ง ประชุมการ
ดําเนินงานการ

รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ

จังหวัด         
(จํานวน 1 ครัง้) 

1 ครั้ง 

       15.1.4  มีการลงพ้ืนที่
ตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

มีการลงพ้ืนที่
ตรวจราชการฯ          
(จํานวน 1 ครัง้) 

1 ครั้ง ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการฯ          

(จํานวน 1 ครัง้) 

1 ครั้ง 

       15.1.5 มีการลงพ้ืนที่
นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนน
กระทรวง ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตาม
นโยบาย ศธ.) 

มีการลงพ้ืนที่
นิเทศ ติดตาม 
การดําเนินงาน

ตามนโยบาย ศธ. 
(จํานวน 1 ครัง้) 

1 ครั้ง ลงพ้ืนที่นิเทศ 
ติดตาม การ

ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ. 

(จํานวน 1 ครัง้) 

1 ครั้ง 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.2  เชงิคณุภาพ      
       15.2.1 หนวยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ 

(จํานวน 2 รอบ) 

จํานวน 
2 รอบ 

  

       15.2.2 สถานศึกษาใน
จังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ  

(จํานวน 2 รอบ) 

จํานวน 
2 รอบ 

  

       15.2.3 มีรายงานผลการ
ตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
จังหวัดสุราษฎรธานี (กรณีปกติ) 

รูปเลมรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

ตามนโยบาย 
และจุดเนนของ 

ศธ.  
กรณีปกติ  

(จํานวน 2 เลม :   
1 รอบ : 1 เลม ) 

จํานวน 2 
เลม 

 

  

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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ภาพตรวจราชการประชุม ชีแ้จง แนวทางการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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           การล ง พ้ื น ที่ ต รวจ ราชก ารต าม น โยบ ายก ระท รวงศึ ก ษ า ธิก าร  แ ล ะ ติ ดต าม ป ระ เมิ น ผ ล 

การจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 จํานวน 4 แหง ดังน้ี  

          1. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ตําบลทุงกง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

        2. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี 
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          3.  กศน. อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ระบบหองเรียนเสมือนดอนสักเลิรนน่ิง (DonsakLearningSystem : DLS)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ภาพการลงพ้ืนที่ กศน.ดอนสกั สุราษฎรธานี 
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          4. โรงเรียนวัดคีรีวง อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  
     

    

   

 
 

 

 

17. งบประมาณ 

  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 15,925 15,925    
แหลงงบประมาณ รายจายอ่ืน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  -  การประสานดานขอมูลกับหนวยงานทางการศึกษา/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณที่
ไดรับ/การดําเนินการในการนําผลการติดตามไปปรับใชตามบริบทของหนวยงานสถานศึกษา 
  - การจัดสรรงบประมาณโครงการฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไมไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณโครงการฯ ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม –เดือนธันวาคม 2565) 
      18.2 แนวทางแกไข 
  -  การประชุมสรางความเขาใจเปนกรอบทิศทางเดียวกัน  
  -  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีดําเนินกิจกรรม/โครงการฯ ในรูปแบบยืมเงินงบทดรองฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปพลางกอน  
 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      - การลงพ้ืนที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 1 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
      - การดําเนินการเก็บขอมูลตามแบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
    20.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบปฏิบัติงานใน
ทิ ศทางเดียวกัน  มี ข อมู ลส นับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลของผู ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาคและผูเก่ียวของ ทั้งการตรวจราชการกรณีปกติ เฉพาะดาน กรณี
พิเศษและบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด เพ่ือใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
       20.2  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีระบบการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล การ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญดานการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหกับหนวยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบตามเปาหมายที่กําหนด 
       20.3   จังห วัดสุราษฎรธานีมี ตั วอยางสถานศึกษาตนแบบในการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนระดับจังหวัด 
 
21. ผูรายงาน นางสาวศิริมา นุยไม ตาํแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (4. ภาครัฐมีความทันสมัย) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  

     ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผูเรียนและโรงเรียน
เอกชน ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเปนการใชจายในการตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียน
การสอน การลมเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบกําหนด และเปนคาใชจายในการบริงานของ
สวนราชการที่จําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
     ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาวขางตน กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565 น้ีขึ้น 

8. วัตถุประสงค 
     เพ่ือตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง 
การขอเลิกลมกิจการและการบริหารงานที่จําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
      9.1.1  จาํนวนโรงเรียนเอกชน 
ที่ไดรับการตรวจติดตาม  
      (1)  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชน  
      (2)  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจการโรงเรียน 
      (3)  การเปลี่ยนแปลงตราสาร  
      (4)  การขอเลิกลมกิจการ 

 
 

6  โรงเรียน 
3  โรงเรียน 

 
1  โรงเรียน 
1  โรงเรียน 

ตรวจติดตาม แบบตรวจติดตาม 

9.2  เชิงคณุภาพ 
       รอยละของโรงเรียนเอกชนที่
ไดรับการตรวจติดตาม สามารถ
ดําเนินกิจการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

รอยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
            โรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน   4 โรงเรียน 
   โรงเรียนเอกนอกระบบ จํานวน   7  โรงเรียน 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
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    - 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      สถานที่ขอจัดต้ังโรงเรียนเอกชน /โรงเรียนเอกชน 

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

13.1   วางแผนการดําเนินงาน/

ประชุมคณะกรรมการฯ 

 /           

13.2  ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง  

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ 

การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

จัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของ

โรงเรียนเอกชน 

  / / / / / / / /   

13.3  สรุปผลและรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

          / / 

 
14. ผลการดาํเนนิงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  การตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท  
สุราษฎรธานี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ณ สถานทีต้ั่งโรงเรียน เลขที่ 359/34-36 ถนนชนเกษม  
ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี ใชงบประมาณ จํานวน 1,000  บาท 
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15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
      9.1.1  จาํนวนโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม  
      (1)  การจัดต้ังโรงเรียน
เอกชน  
      (2)  การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจการโรงเรียน 
      (3)  การเปลี่ยนแปลงตรา
สาร  
      (4)  การขอเลิกลมกิจการ 

 
 

6  โรงเรียน 
 

3  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 

 
 

6  โรงเรียน 
 

3  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 

 
 
 

1 โรงเรยีน 

 

15.2  เชงิคณุภาพ      
       รอยละของโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม 
สามารถดําเนินกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100    

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

50,000  1,100    
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

 -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 -  ภัยพิบัติ 

      18.2 แนวทางแกไข 
  -  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
   -  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาศที่ 3 เพ่ือลดความซ้ําซอนของการ
ดําเนินงาน 
 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      1. การพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปและกีฬา  
      2.  การตรวจติดตามการขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ  

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
    20.1  เพ่ือใหการขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตรา
สารจัดต้ัง การขอเลิกลมกิจการโรงเรียนเอกชน ไดถูกตองตามที่ระเบียบ/กฎหมายกําหนด  สามารถดําเนินกิจการได
อยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน   
      20.2  ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
 
21. ผูรายงาน นางสาวพิมพดาว  ศุภผล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : pim2385@gmail.com 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    การตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  
                         ประจําปงบประมาณ 2565  
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตอตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  

            สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรร

งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการตรวจติดตามการการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนและ

ตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ังการจัดการเรียนการสอนและการลมเลิกกิจการ ของโรงเรียนเอกชน ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่กําหนด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีในฐานะหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแลสงเสริม

การศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนการจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 

จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใหสอดคลองกับกฎหมาย 

นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวของ และเพ่ือใหการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตองราบรื่นและ

พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะนําประโยชนไปสูนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดอยางเต็มที่ตอไป 

8. วัตถุประสงค 
             เพ่ือตรวจติดตามโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล   เงินอุดหนุนเปนคาอาหาร  

เสริม (นม)  เงินอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุนเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแกครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิ    

ตํ่ากวาปริญญาตรี) และอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 อยางมีคุณภาพ  มีคุณสมบัติถูกตองและดําเนินการตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด    และเพ่ือตรวจ นิเทศ

และติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนในระบบ     

9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
      โรงเรียนเอกชนในระบบ 

จํานวน  45 โรงเรียน ไดรับการ

สงเสริม สนับสนุน  กํากับ ดูแลการ

บริหารจัดการ การเบิกจาย   และ

การใชจายเงินอุดหนุนใหเปนไป

อยางถูกตองเรียบรอย 

ครบทุกโรงเรียน ตรวจติดตาม

จากเอกสาร

หลักฐาน และ

สภาพจริง 

แบบติดตามฯ 

9.2  เชิงคณุภาพ 
      โรงเรียนเอกชน  มีการดําเนิน

กิจการ  การเบิกจายเงินและการใช

จายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตอง

ตามระเบียบ  

ครบทุกโรงเรียน ตรวจติดตาม

จากเอกสาร

หลักฐาน และ

สภาพจริง 

แบบติดตามฯ 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
            โรงเรียนเอกชนในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 45 โรง   

 10.2  เชิงคุณภาพ 
    - 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
     มกราคม – กันยายน 2565  

12. สถานทีด่ําเนินการ 
           โรงเรยีนเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

7.1 สํารวจขอมูลโรงเรียนกลุมเปาหมาย    /         

7.2 จัดทําโครงการ    /         

7.3 แตงต้ังคณะทํางาน    /         

7.4 ประสานโรงเรียน      /         

7.5 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการและ

จัดเตรียมเอกสาร   

    /        

7.6 ดําเนินงานติดตาม     / /   / / / / 

7.7 รายงานผลการติดตาม            / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      - - 
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15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
      9.1.1  จาํนวนโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม  
       
 

 
 

45 โรงเรียน 

 
 

-- โรงเรียน  
 

  

15.2  เชงิคณุภาพ      
       รอยละของโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม 
สามารถดําเนินกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100    

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

37,100 0 0 0 0 0 
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

 -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 -  ภัยพิบัติ 

      18.2 แนวทางแกไข 
  -  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
   -  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาศที่ 3 เพ่ือลดความซ้ําซอนของการ
ดําเนินงาน 
 
 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
             สํารวจขอมูลโรงเรียนกลุมเปาหมาย, จัดทําโครงการ, แตงต้ังคณะทํางาน, ประสานโรงเรียน  ประชุม

ช้ีแจงคณะกรรมการและจัดเตรียมเอกสาร   

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
   10.1  เชิงปริมาณ 

รูป 
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       โรงเรียนเอกชน สามารถดําเนินกิจการและการเบิกจายและใชจายเงินอุดหนุนไดถูกตองและเปนไป

ตามจุดประสงคของเงินอุดหนุนแตละประเภททุกโรงเรียน 

       10.2   เชิงคุณภาพ 

       โรงเรียนเอกชน  เบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ  แนวปฏิบัติและ

ตรงตามความเปนจริง พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 

 

 
21. ผูรายงาน นางทิพวรรณ  คงแปน  ตาํแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
     โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : omojeed@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .............. เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรบันักเรียนบกพรองทางการเรียนรูใน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
    การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติกฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ของความเปนไทยมีระเบียบวินัยคํานึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในมาตรา 80 (3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งสอดรับกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ที่ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการกลาวคือ
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยโดยสมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมาตรา 7 กลาว
ไววาในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาค
และศักด์ิศรีความเปนมนุษยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของ
ประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและความรูอัน
เปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเองมี
ความริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดี 
มีคุณภาพ นอกจากน้ี การศึกษายังเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการประกอบอาชีพ รายได ประสิทธิภาพของการ
ทํางาน และการพ่ึงพาตนเองไดในที่สุด ดังน้ัน หากจะมุงหวังใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางสมบูรณราบรื่น ก็มี
ความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามปญหา
ความยากจนยังเปนอุปสรรคที่ทําใหเด็กและเยาวชนไทยสวนหน่ึงขาดโอกาสทางการศึกษา ตองออกจากโรงเรียน
กลางคันหรือไมไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุงเนนให
หนวยงานตาง ๆ พิจารณาถึงปญหา ความจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนาในแตละชวงวัยอยางรอบดาน และการมีทักษะ
การงานไดถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาโดยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถมและมัธยม เพ่ือใหเด็กเรียนรู 
เสริมสรางทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเปนอาชีพตอไปในอนาคต นอกจากแนวทางดังกลาวที่ดําเนินการ
ใหกับเด็กในระบบการศึกษาแลวน้ัน ทั้งภาครัฐและเอกชนยังไดพัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมาสงเสริม 
สนับสนุนการเรียนทักษะการงานอาชีพ 

นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูเปนนักเรียนที่มีความผิดปกติในพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจและ
การใชภาษาทําใหบกพรองต้ังแตการพูดการคิดการอานการเขียนและคณิตศาสตรบางครั้งเรียกวา "เด็กเรียนยาก" 
หรือLearning Difficulty เกิดความบกพรองทางดานสติปญญาอารมณสังคมเด็กกลุมน้ีจะมีIQ ปรกติหรืออาจ
มากกวาปกติมีสภาพรางกายปกติแตไมสามารถเรียนหนังสือไดเพราะไมสามารถนําขอมูลไปใชไดเหมือนเด็กปกติ
เราจึงเรียกเด็กกลุมน้ีวาเด็กLearning Disabilities หรือ LD  

แนวคิด ใหม ในการจัดการศึกษาคือการให ชุมชนและท องถิ่ นและทุ กส วนรวมของสั งคมมีส วน 
ในการจัดการศึกษาการศึกษายังเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการประกอบอาชีพการมีรายไดเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การทํางานและการพ่ึงพาตนเองไดในที่สุดการไดเรียนรูเสริมสรางทักษะอาชีพเปนการมองหาความถนัดที่จะเปนอีก
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ทางเลือกหน่ึงที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูสามารถพัฒนาเปนอาชีพตอไปใน
อนาคตจากเหตุผลดังกลาวทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงสงเสริมใหนักเรียนบกพรองทางการ
เรียนรูไดมีอาชีพระหวางเรียนเพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายของครอบครัวและไดสงเสริมใหนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูไดมีความรูดานวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษาและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

จากความสําคัญดังกลาว หน่ึงในภารกิจหลักของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี คือ การสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข ประกอบกับ
การเห็นความสําคัญของการสงเสริมการจัดการเรียนรูดานทักษะอาชีพใหกับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัด
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี” โดยคาดหวังวาครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพมีความรูความเขาใจในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด ทักษะการทํางานและทักษะอาชีพใหกับนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรู และสามารถนํามาพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพไดตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพได
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือสงเสริม พัฒนา ครูผูสอนที่เขารวมโครงการใหสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะ
อาชีพและจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
     8.2  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูมีทักษะ กระบวนการคิด และเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
     8.3  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
     8.4  เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีผลิตภัณฑที่เปน Best Practices ที่เกิด
จากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
     8.5  เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลครู และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 
21 
 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
      9.1.1  รอยละของครูผูสอน 
ที่เขารวมโครงการ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหนวยการเรียนรู 
แบบบูรณาการทักษะอาชีพและ 
การจัดการเรียนรูทักษะอาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 

รอยละ 80 ทดสอบและประเมิน แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
      9.1.2  รอยละของนักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูที่เขารวม
โครงการไดรับการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ มทีักษะ กระบวนการคิด 
และเปนผูมีคณุลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูงขึ้น 
 

รอยละ 80 
 

สังเกตและประเมิน แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
ดานทักษะ 

กระบวนการคิด 
คุณลักษณะฯ 
แบบทดสอบ
ทักษะอาชีพ 

      9.1.3  รอยละของโรงเรียน 
ที่เขารวมโครงการ รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมผีลิตภัณฑที่เปน Best 
Practices ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 
21 

รอยละ 100 สังเกตและการนําเสนอ
ผลงานผลิตภัณฑที่เปน 

Best Practices 

แบบบันทึกการ
แลกเปลี่ยน

เรียนรู 
รายงานผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ 
Best Practices 
ของผลิตภัณฑ 

จากทักษะอาชีพ 
      9.1.4  รอยละของครู 
ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูที่เขารวม
โครงการ ไดรับการนิเทศ ติดตาม 
ผาน On-Site และ On-Line ดวย
กระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึน้ 

รอยละ 100 นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 
ติดตาม 

ครูผูสอนที่
จัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ 
ในศตวรรษที่ 

21 
9.2  เชิงคณุภาพ 

      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 

มีความรู ความเขาใจในการพัฒนา

หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ

ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21  

หลังเขารวมโครงการสูงกวา 

กอนเขารวมโครงการ 

คะแนน 

หลังเขารวม

โครงการสูง

กวากอนเขา

รวมโครงการ 

ทดสอบกอนเขารวม

โครงการและหลังเขารวม

โครงการ 

แบบทดสอบ

กอนเขารวม

โครงการและ 

หลังเขารวม

โครงการ 

      9.2.2  นักเรียนบกพรอง

ทางการเรียนรูที่เขารวมโครงการ  

มีทักษะ กระบวนการคิด และเปน 

ระดับดีขึ้นไป ประเมินทักษะกระบวนการคิด 

และคุณลกัษณะอันพึง

ประสงคตามหลักปรัชญา

แบบประเมินทักษะ 

กระบวนการคิด 

และคุณลกัษณะ
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ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
ผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับดีขึ้นไป 

ของเศรษฐกิจพอเพียง อันพึงประสงค

ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
                10.1.1  นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูที่สมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
      10.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ ทีส่อนนักเรยีนบกพรองทางการเรยีนรูในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดในจงัหวัดสุราษฎรธานี 
      10.1.3  ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ ที่มีสวนรวมในการพัฒนา 
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
     สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานีที่มีนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู และสนใจเขารวมโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง
โครงงานอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 

   /         

13.2  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ 

   /         
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13.3  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
จัดการผลิตภัณฑสูแพลตฟอรมรานคา
ออนไลน 

   /         

13.4  การประกวดแขงขันเพ่ือคัดเลือก 
Best Practices การพัฒนาทักษะอาชีพ
สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู 

    / /       

13.5  นิเทศติดตามและประเมินผล
โครงการ 

   / / / / / / / /  

13.6  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ            / 
 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

            - จัดเตรียมรางหลักสูตร หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ ในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
อาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่  21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี และ
ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือรับสมัครผูสนใจเขาโครงการฯ โดยการคัดเลือกเพ่ือเขาโครงการทั้งหมดจํานวน 10 
โรงเรียน  

15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
      15.1.1  รอยละของครผููสอน
ที่เขารวมโครงการ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการทักษะอาชีพและการ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

รอยละ 80 รอยละ 80   

      15.1.2  รอยละของนักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูที่เขารวม
โครงการไดรับการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ มทีักษะ กระบวนการคิด 
และเปนผูมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น 
 

รอยละ 80 
 

รอยละ 80 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

      15.1.3  รอยละของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมผีลิตภัณฑที่เปน Best 
Practices ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่21 

รอยละ 100 รอยละ 100   

      15.1.4  รอยละของคร ู
ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน
บกพรองทางการเรยีนรูที่เขารวม
โครงการ ไดรับการนิเทศ ติดตาม 
ผาน On-Site และ On-Line ดวย
กระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึน้ 

รอยละ 100 รอยละ 100   

15.2  เชงิคณุภาพ      
      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ

มีความรู ความเขาใจในการพัฒนา

หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ

ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 หลัง

เขารวมโครงการสูงกวากอนเขา

รวมโครงการ 

คะแนน 

หลังเขารวม

โครงการสูง

กวากอนเขา

รวมโครงการ 

คะแนน 

หลังเขารวม

โครงการสูง

กวากอนเขา

รวมโครงการ 

  

      9.2.2  นักเรียนบกพรอง

ทางการเรียนรูที่เขารวมโครงการ มี

ทักษะ กระบวนการคิด และเปนผูมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป   
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 10 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 11 ~ 

 

17. งบประมาณ 

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

101,300 - -    
แหลงงบประมาณ หนวยงานภายนอก 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  - ความรวมมือ/ความเช่ือมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของครูผูรับการนิเทศ 
      18.2 แนวทางแกไข 

 - สรางความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ การบูรณาการนิเทศการศึกษากับหนวยงานตนสังกัดของ
ผูรับการนิเทศ 
 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      19.1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 1-4 
      19.2 ดําเนินกิจกรรม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ในกิจกรรมที ่5 
 

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1  ครูผูสอนที่เขารวมโครงการสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพและจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
   20.2  นัก เรียนบกพรองทางการเรียนรูที่ เข าร วม โครงการ มีทั กษะ กระบวนการคิ ดและเป น 
ผู มี คุณ ลั กษณ ะอัน พึ งประสงค ตามหลั กปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพี ยงในการเรียนรูทั กษะอาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 
 20.3  สถานศึ กษาที่ เข าร วม โครงการมี หน วยการจั ดการเรี ยนรู แบบ บู รณ าการทั กษะอาชีพ  
มีครูที่สามารถจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
  20.4  ผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 
  20.5  ผู เข า ร ว ม โค ร งก า รมี ก า รแ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู แ ล ะ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เป น  Best Practices  
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
 

21. ผูรายงาน นางสาวศุภมาศ  คงคาชวย  ตําแหนง ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
     โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : supamaskongkachuay88@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    สงเสรมิการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผนั 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาการเรียนรู) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศกึษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
     ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนา 
อยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ   อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน  
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลาน้ีคาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําให
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการ
ติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขงขันที่คาด
วารุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม  
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปนหนวยงานหลักที่
เปนผูรับผิดชอบ มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ การจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นับเปนการเตรียมคนที่อยูในชวงระยะที่สําคัญและยาวนานที่สุด กลาวคือ เปนการจัด
การศึกษาที่ตองใชระยะเวลานานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยไดถูกขับเคลื่อนผานการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
การเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558) 
 วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการดํารงชีวิตของมนุษย การเรียนรูวิทยาศาสตร เปน
กระบวนการสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มี
ทักษะ ที่สําคัญในการคนควาความรู มีความสามารถในการแก ปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่ 
หลากหลายและมีประจักษพยานตรวจสอบไดความรู ทางวิทยาศาสตรชวยใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้นรวมถึงการนํา ความรูไปใชอยางสรางสรรค มีเหตุผล มีคุณธรรม นอก จากน้ันยังชวยใหมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ การใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และย่ังยืน 
 วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่อยูในความเครียดและถูกเนนยํ้าเสมอในความมีสวนรับผิดชอบที่สูงในขณะเดียวกัน
สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหวิชาชีพครูถูกเพ่ิมระดับความตึงเครียดอยางที่ไมเคยมีมา
กอน อยางไรก็ตามการนิเทศการศึกษาตองหันมาใสใจสุขภาวะของครูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and 
Burns, 2021) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ เทคโนโลยี การ
แขงขัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอก ทําใหทุกภาคสวน ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 
ซึ่งเปนผลมาจากกระแสใหญของโลก 3 กระแส อันไดแก 1) กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) คือ กระแสของ
การหลอมรวมสังคมขึ้นเปนสังคมเดียว เช่ือมโยงโลกทั้งใบเขาดวยกัน ทุกคนสามารถติดตอสื่อสารหรือเดินทางถึงกันได
ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว 2) กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) คือ กระแสของการที่เทคโนโลยีมี
การพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วและกาวกระโดด ทําใหเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นบนโลกอยางมากมาย และทําให
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  3) กระแสความเปนใหญของเงินทุน (Financialization) คือ กระแส
แหงทุนนิยม การเติบโตของทุนนิยมแบบธุรกรรมการเงิน (Financialization) ที่ธุรกิจภาคการเงินมีบทบาทและสัดสวน
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สูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหเกิดจากนวัตกรรมทางการเงินที่แปลงทรัพยสินตาง ๆ เปนเงินทุน แตเดิมคําวา 
VUCA เปนคําที่ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาใชเรียกสถานการณในสงครามที่อัฟริกาและอิรัก ซึ่งสื่อถึงความสับสนและผัน
ผวนภายในประเทศ ณ ขณะน้ัน กอนจะถูกนํามาใชเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจ โดยคําวา VUCA น้ันประกอบดวย คํา 4 คํา 
คือ V (Volatility) คือ ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไมสามารถคาดเดาได U (Uncertainly) คือ ความไม
แนนอน ยากตอการตัดสินใจ C (Complexity) คือ ความซับซอนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในเชิงระบบ  A (Ambiguity) คือ 
ความคลุมเครือไมชัดเจน ไมสามารถคาดเดาผลไดชัดเจน อีกทั้งสถานการณโควิด-19 เองทําใหนักการศึกษาตองปรับตัว 
จากคลื่นของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ ดังน้ัน ตองสรางทักษะใหเด็กอยูในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ มีทัศนคติ มี
อุปนิสัย อาทิ เด็กตองใฝหาความรู อดทน มีทักษะความคิดเชิงวิพากษ  การสื่อสาร และการทํางานเปนทีม  
และตองมีทักษะพ้ืนฐานอยางนอย 3 อยาง คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 อาจ
ไมเพียงพอ ตองเปนทักษะศตวรรษที่ 21 โดยคนที่อยูรอดตองมีใจเปดกวาง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ โจทยของ
โลกการศึกษา คือ คนตองกลาทดลอง กลาลมเหลว กลามีความผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาดได และมีใจแหง
การเติบโต และทามกลางสถานการณวิกฤตตาง ๆ การที่จะผานวิกฤตไปไดดวยดี อยางไรน้ันพลังสุขภาพจิตเปนสิ่ง
สําคัญย่ิงทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชน และสังคม พลังสุขภาพจิตเปนความสามารถทางอารมณและจิตใจใน
การปรับตัว และฟนตัวกลับสูภาวะปกติประกอบดวย  I am ,I have ,I can ครูและนักเรียนจําเปนตองความรู
ความเขาใจและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืนในการเสริมสรางพลังสุขภาพจิตเพ่ือผานพน 
วิกฤตโควิด-19 ภายใตวิถีชีวิตใหม (new normal) ไปไดอยางราบรื่น 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน 1) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2) เพ่ือติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1   เพ่ื อส ง เสริม  ส นับส นุน  และพัฒ นาให สถานศึ กษาและบุคลากรทางการศึ กษา ในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในประเด็นของ 
    8.1.1  การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8.1.2  การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -
19  

8.1.3  RQ ความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต ของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 8.2  เพ่ือติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
      9.1.1  รอยละของสถานศึกษา 
ที่เขารวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ตอคูมือการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
อยางพลิกผัน 

รอยละ 80 สํารวจประเมิน แบบสอบถาม 

      9.1.2  ระดับความคิดเห็น 
ของสถานศึกษาเปาหมายในการใช
สารสนเทศในคูมือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน 

รอยละ 80 สํารวจประเมิน แบบสอบถาม 

      9.1.3  ครูมีความรูความ
เขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับดี 

รอยละ 80 ทดสอบ แบบทดสอบ 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
      9.1.4  ครูมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง  
พลังสุขภาพจิต ของนักเรียน 
ที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 ทดสอบ แบบทดสอบความรู
เกี่ยวกับความสามารถ 
ในการฟนพลัง พลัง

สุขภาพจิต ของนักเรียน 
ที่เรียนวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี ในระดับ
ดีขึ้นไป 

9.2  เชิงคณุภาพ 
      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 
มีความรูความเขาใจในการพัฒนา
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

มีรูปเลม
รายงานผล 

การ
ดําเนินงาน 

 

ติดตามและ
ประเมิน 

แบบทดสอบ 
แบบติดตาม 
แบบสัมภาษณ   

      9.2.2  ครูผูเขารวมโครงการ 
มีความรูเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต  
ของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
                10.1.1  สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของครูผูสมคัรเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
      10.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สอนผู เรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือ
การจัดการเรยีนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนโลกพลิกผัน 

 / / /         

13.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
สถานการณโควิด -19 

   /         

13.3  ติดตาม ประเมินผล ผลการ
สงเสริม สนับสนุนของโครงการ 

     / / / / / /            / 

13.4  ประชุมสรุปรายงานผล 
การดําเนินงานตามโครงการ 

               / 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกพลิกผัน 
ไดทําการรางหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมถึงการประสานงานกับคณะครูและผูเช่ียวชาญ ผลที่ไดคือนาจะ
สามารถจัดประชุมไดในเดือนมีนาคม 2565 

     

15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
      15.1.1  รอยละของ
สถานศึกษาที่เขารวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ตอคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลง อยางพลิกผัน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.2  ระดับความคิดเห็น 
ของสถานศึกษาเปาหมายในการใช
สารสนเทศในคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยาง
พลิกผัน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.3  ครูมีความรูความ
เขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับดี 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.4  ครูมีความรูเกีย่วกับ
ความสามารถในการฟนพลัง  
พลังสุขภาพจิต ของนักเรียน 
ที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

15.2  เชงิคณุภาพ      
      15.2.1  ครูผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจในการ
พัฒนาจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

รายงานผล 

การ

ดําเนินงาน 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

- - 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

      15.2.2  ครูผูเขารวม
โครงการมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง  
พลังสุขภาพจิตของนักเรียน 
ที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายงานผล 

การ

ดําเนินงาน 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

- - 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 

รูป 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  - ความรวมมือ/และความเช่ือมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา 
      18.2 แนวทางแกไข 

 - สรางความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ การบูรณาการการศึกษากับหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาเปาหมาย 

 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      จัดประชุมกิจกรรม 13.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโลกพลิกผัน และ 13.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -19 ใหทนัภายในไตรมาสที่ 2  
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1  สถานศึกษา ครู และผูเก่ียวของที่เขารวมโครงการไดรับความรู เก่ียวกับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   20.2  สถานศึกษา ครูและผู เกี่ยวของมีแนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -19 
 20.3  สถานศึกษา ครูและผูเก่ียวของมีแนวทางในการสงเสริมความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต 
ของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
21. ผูรายงาน นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
      โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : npassmall@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    สงเสรมิพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาการเรียนรู) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 

    4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
     ความ เปลี่ ยนแปลงจากโลกาภิ วัตน และความก าวหน าทางวิทยาศาสตรและเทคโน โล ยีที่ ได รับ 
การพัฒนาอยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผันอาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ   อินเทอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน 
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลาน้ีคาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําให
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการ
ติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขงขันที่คาด
วารุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม  
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปนหนวยงานหลักที่
เปนผูรับผิดชอบ มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ การจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นับเปนการเตรียมคนที่อยูในชวงระยะที่สําคัญและยาวนานที่สุด กลาวคือ เปนการจัด
การศึกษาที่ตองใชระยะเวลานานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยไดถูกขับเคลื่อนผานการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
การเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558) 
 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เปนการจัดการเรียนรูที่มุงใหผู เรียนไดเช่ือมโยงความรูระหวางวิชา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร เพ่ือนําไปแกปญหาในชีวิตจริงและชวย
ใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของการเรียนรูแตละวิชา (วินินทร สุภาพ, 2561) นอกจากน้ีในแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังไดระบุวา ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู สวนหน่ึงตอง “ใชระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือยกระดับการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ
วิชาใหมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  
 ยุทธศาสตรที่ 7 ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผูเรียนที่เนนการพัฒนาครูประจําการใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดประเมิน
ผลลัพธการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถและสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2553) และยังใหความสําคัญในการพัฒนาครูเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาและสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาครูโดย
สงเสริมและพัฒนาครูผูสอนในระดับประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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  ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
พบวา ดานการออกแบบการเรียนรูบูรณาการ มีความตองการจําเปนมากที่สุด (PNImodified =0.33) รองลงมาคือ 
ดานการประเมินกระบวนการทํางานและผลงานของผูเรียน (PNImodified =0.32) และ ดานอํานวยความสะดวก
และใหคําปรึกษาแกผู เรียน (PNImodified =0.16) และความตองการรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ พบวาครู
ประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความตองการในพัฒนาตนเองผานรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เรียงลําดับ
ความตองการมาก ดังน้ี พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ 
ที่ต้ังของผูรับการพัฒนา) ในชวงวันหยุดโดยมีการใหคําแนะนําชวยเหลือ นิเทศ ติดตามจากผูจัด ในวันหยุด รอยละ 
74.50 รองลงมาไดแก พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ที่ต้ัง
ของผูจัด) ในวันทําการ รอยละ 66.00 และ พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน ในวันทําการ รอยละ 57.40 
และ ขอที่ 5 พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน ในวันทําการ รอยละ 57.40 (รายงานการสํารวจสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู ของครูจังหวัดสุราษฎรธานี, 2564)  
  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่อยูในความเครียดและถูกเนนยํ้าเสมอในความมีสวนรับผิดชอบที่สูง ในขณะเดียวกัน
สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหวิชาชีพครูถูกเพ่ิมระดับความตึงเครียดอยางที่ไมเคยมีมา
กอน อยางไรก็ตามการนิเทศการศึกษาตองเห็นมาใสใจสุขภาวะของครูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and 
Burns, 2021) การจัดการศึกษาทุกระดับช้ัน มีเปาหมายที่สําคัญคือพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร โดยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดน้ันจําเปนตองอาศัยกระบวนการทั้งในเรื่องของ
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการที่ใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความหมายครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา โดยอาศัยความรวมมือของผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อมฤดา พงษศักด์ิ, 2562) โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 การนิเทศตองมุงเนนการนิเทศที่เกิดจากความสมัครใจของ
ครูผูสอนที่ตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตน ทั้งในลักษณะของการมีผูสอนงาน (coach) หรือการมีพ่ีเลี้ยง 
(mentor) เปนผูคอยสนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจตลอดกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหครูสามารถพัฒนาบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการนิเทศในศตวรรษที่ 21 ตองมุงเนนในการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยสนับสนุนใหการนิเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชนการใชสื่อสังคมออนไลน (social networking) มาประยุกตใชในการ
นิเทศการศึกษา ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร การใหคําปรึกษา การเสนอแนะแหลงเรียนรู และการนิเทศออนไลน  
(ศุภวรรณ สัจจพิบูล, 2560)   
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมพัฒนาครู
ผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
ของครู ใหครูสามารถจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ และสามารถการออกแบบการเรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษา ใน
ดานการอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาแกผูเรียน รวมไปดานการประเมินกระบวนการทํางานและผลงานของ
ผูเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการคิดขั้นสูงของผูเรียนกลุมเปาหมาย  
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8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือสงเสริม พัฒนา ครูกลุมเปาหมายเปนครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
     8.2  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหผูเรียนกลุมเปาหมายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
     8.3  เพ่ือใหผูบริหาร ครู พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนชวยในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
     8.4  เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของผูเขารวม
โครงการและผูมีสวนเกี่ยวของ 
     8.5  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครูผูเขารวมโครงการ ประเด็นการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ   

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
9.1  เชงิปริมาณ 
      9.1.1  รอยละของครู
ผูเขารวมโครงการมีความสามารถ 
ในการจัดการเรยีนรูบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

รอยละ 80 ทดสอบ 
และประเมิน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

      9.1.2  รอยละของนักเรียน 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทกัษะ
การคิดวิเคราะหสูงขึ้น 

รอยละ 80 ทดสอบ 
และประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบทกัษะการคิด

วิเคราะห 

      9.1.3  รอยละของครูมีหนวย
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาที่มี
คุณภาพผานเกณฑในระดับดี 

รอยละ 70 ประเมิน แบบประเมินหนวยการ
จัดการเรียนรูบูรณาการ

สะเต็มศึกษา 
      9.1.4  จาํนวนของผูบริหาร 
ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

100 คน ประเมิน แบบบันทึกการมีสวนรวม
ของผูบริหาร ครู ผูปกครอง

และผูมสีวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุน 
การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

      9.1.5  จาํนวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูไมตํ่ากวา 4 ครั้ง
ตอภาคเรียน 

4 ครั้ง สังเกต แบบบันทึก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
      9.1.6  ครูผูเขารวมโครงการ
รับการนิเทศติดตาม ผานระบบ
ออนไลนและ ณ สถานศึกษา  
ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 

12 ครั้ง นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศติดตามครูผูนํา
การจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี   

9.2  เชิงคณุภาพ 
      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 
มีความรูความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

มีรูปเลม
รายงานผล 

การดําเนินงาน 
หลักฐานการ
จัดการเรียนรู
ของครูที่สงผล
ไปยังคุณภาพ

ผูเรียน 

นิเทศ กํากับ 
ติดตาม 

แบบนิเทศติดตามครูผูนํา
การจัดการเรียนรู 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี   

      9.2.2  ครูผูเขารวมโครงการ
สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาได 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
   10.1.1  ผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของครูผูสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
  10.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร ที่สอนผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
  10.1.3  ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา 

 / / / / /  /     

13.2  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 

   / / / / / / / /     / 

13.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เกณฑการประเมินครูสะเต็มศึกษา
คุณภาพระดับจังหวัด 

   / / / / /     

13.4  ประเมินครูสะเต็มศึกษาคุณภาพ
ระดับจังหวัด 

      /    /    

13.5  ประชุมสรุปรายงานผล 
การดําเนินงานตามโครงการ 

               / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      - จัดเตรียมรางหลักสูตร หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ ในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา และประชาสัมพันธโครงการเพ่ือรับสมัครผูสนใจเขาโครงการฯ โดยมี
ผูสมัคร จํานวน 151 คน คัดเลือกเพ่ือเขาโครงการทั้งหมดจํานวน 21 คน  

15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
      15.1.1  รอยละของครู
ผูเขารวมโครงการมีความสามารถ 
ในการจัดการเรยีนรูบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

รอยละ 80 รอยละ 80   

      15.1.2  รอยละของนักเรียน 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทกัษะ

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

การคิดวิเคราะหสูงขึ้น 
      15.1.3  รอยละของครมูี
หนวยการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาที่มีคุณภาพผานเกณฑใน
ระดับดี 

รอยละ 70 รอยละ 70   

      15.1.4  จํานวนของผูบริหาร 
ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการตาม
แนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

100 คน 100 คน   

      15.1.5  จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูไมตํ่ากวา 4 ครั้ง
ตอภาคเรียน 

4 ครั้ง 4 ครั้ง   

      15.1.6  ครูผูเขารวม
โครงการรับการนิเทศติดตาม ผาน
ระบบออนไลนและ ณ สถานศึกษา  
ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 

12 ครั้ง 12 ครั้ง   

15.2  เชงิคณุภาพ      
      15.2.1  ครูผูเขารวม
โครงการ 
มีความรูความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

รายงานผล 

การ

ดําเนินงาน 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

- - 

      15.2.2  ครูผูเขารวม
โครงการสามารถปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางบูรณาการสะ
เต็มศึกษาได 

รายงานผล 

การ

ดําเนินงาน 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

- - 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 

รูป 
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17. งบประมาณ 
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งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  - ความรวมมือ/และความเช่ือมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของครูผูรับการนิเทศ 
      18.2 แนวทางแกไข 

 - ส ร า งค วาม ร วม มื อ กั บ ห น วย งาน ที่ เกี่ ย วข อ ง  ก าร บู รณ าก ารก ารศึ ก ษ ากั บ ห น วย งาน 
ตนสังกัดของผูรับการนิเทศ 

 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      19.1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
      19.2 ดําเนินกิจกรรม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1  นักเรียนกลุมเปาหมายในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูไดสัมผัสประสบการณการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาอันจะเปนการพัฒนาทักษะที่ผูเรียนพ่ึงมีในศตวรรษที่ 21 
   20.2  ครูผูสอนไดพัฒนาตนเองเพ่ือเปนครูแกนนําในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 20.3  สถานศกึษา มีหนวยการจัดการเรียนรู มีครทูี่มีสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
  0.4  เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาจาก
ผูเก่ียวของทุกภาคสวน และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เก่ียวของกับการพัฒนา
นักเรียน 
 
21. ผูรายงาน นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
      โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : npassmall@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....27.... เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศกัยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (การพัฒนาการเรยีนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
     การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณ ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของชาติ ตองตระหนักและหาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาไปพรอม ๆ กัน สําหรับการศึกษา
ในระดับปฐมวัยก็เชนกัน ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึง่เปนวัยเริ่มตนของชีวิตและพัฒนาการใน
ทุกดาน เปนชวงวัยที่พัฒนาการทางดานตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วที่สุดและเปนฐานรากที่สําคัญสําหรับพัฒนาการ
ในชวงวัยตอ ๆ ไป เด็กในวัยน้ีจึงเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
ดูแลอยางเหมาะสมตามชวงวัยจะสามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพและจะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต ดังคํากลาวของ ศ.ดร.เจมส เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล ป พ.ศ. 2542 ที่วา “การ
ลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนที่คุมคาใหผลตอบแทนแกสังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” (สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค, 2564, น.3) ดังน้ันผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาปฐมวัยอันไดแก ผูบริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง จําเปนตองรวมมือกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะครู
ปฐมวัยถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยจึงตองมีหนาที่สําคัญประการหน่ึงก็คือการคนควาหา
วิธีการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของเด็กปฐมวัย เพราะแกนแท 
ของการจัดประสบการณระดับปฐมวัย คือ การเรียนรูของเด็ก และความสําเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยก็ขึ้นอยู
กับผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ันเอง โดยในการจัดประสบการณการเรียนรูครูจะตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
คําวาผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผูเรียนเปนสําคัญ 
เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข และเปนไปตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งนอกจากครูปฐมวัยจะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดโดยตรงแลว 
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยก็เปนอีกบุคคลหน่ึงที่สําคัญในดานการพัฒนาครูปฐมวัย
ใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู โดยใหครูมีความรูความเขาใจ มีความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติงาน มีเจตคติที่
ดีตอวิชาชีพ มีศักยภาพในการทํางานอยางสูงสุด ดังน้ันขาพเจาในฐานะศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบในการนิเทศการการศึกษาในระดับปฐมวัยสําหรับโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีหนาที่สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดประสบการณการเรียนรู สงเสริมพัฒนาใหครูไดพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู 
เพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมใหสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลจากการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในปงบประมาณ 2564 ที่ผานมา ซึ่งเปนชวงที่ทุกสถานศึกษาประสบปญหาสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบวามีการจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัยทั้งในรูปแบบ 
On line , On Demand และ On Hand ผสมผสานกัน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการการปองการการแพรระบาด
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แตจากการเย่ียมโรงเรียนและนิเทศการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัยตามแผนการนิเทศในชวงสถานการณ Covid 19 ยังพบวามีปญหาต้ังแตการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
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ประสบการณการการเรียนการรูที่เนนการพัฒนาพหุปญญาอยางครบถวน อันเน่ืองมาจากครูยังไมมีความรูความ
เขาใจดีพอในการนําหลักสูตรสูการจัดประสบการณการการเรียนการรู การผลิตสื่อ การวัดและประเมินผล
พัฒนาการ ที่ เนนการพัฒนาพหุปญญาเด็กปฐมวัย ดังน้ันในการทําขอตกลงในการพัฒนางานของขาพเจา 
ในป งบประมาณ  2565 (1  ตุลาคม 2564 ถึ ง 30 กันยายน 2565) จึ งได เสนอประเด็นท าทาย  
เพ่ื อ พัฒ นาคุณ ภาพการจัดการเรียนรู เด็ กปฐม วัย  การจั ดการศึ กษาของครูปฐม วัยผู รับการนิ เทศ  
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในหนวยงานการศึกษาที่รับผิดชอบของผูจัดทําขอตกลง ที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังของวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมี
การพัฒนามากขึ้น ในประเด็น การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก โดยมีความคาดหวังวา ชุดฝกอบรม จะเปนอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถพัฒนาครูได
เปนอยางดี ใชเวลาและการลงทุนนอยแตเกิดประโยชนในดานการพัฒนามาก และเปนรูปแบบการพัฒนาที่นิยมใช
มากที่สุด เพราะการฝกอบรมสามารถนําผลมาใชไดตรงกับความตองการของหนวยงาน เปนกระบวนการที่ชวยให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตลอดจนเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหดีขึ้น ทั้งในดานความรู ความสามารถ ความชํานาญและความคิดสรางสรรค โดยในการพัฒนาชุด
ฝกอบรมครูปฐมวัยในครั้งน้ี ขาพเจาเนนการริเริ่ม พัฒนา ครูปฐมวัยใหสามารถจัดประสบการณการเรียนรูโดย
ประยุกตทฤษฎีพหุปญญา ที่จะสงผลตอการสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาเด็กปฐมวัย โดยในปงบประมาณน้ี 
ขาพเจาเริ่มพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก และนําไปทดลองใชกับครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  
ที่สนใจเขารวมพัฒนา เปนกลุมตัวอยางในการพัฒนาสูการสรุปรายงานการนิเทศการศึกษาตามขอตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) และใชเพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตลอดจนพัฒนาสูการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญตอไป 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
     8.2  เพ่ือเปรียบเทียบความรู ความเขาใจกอนและหลังจากการอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจดัประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.4  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.5  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินความสามารถของครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.6  เพ่ือทดสอบความสามารถเด็กปฐมวัย หลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูกับครูปฐมวัยที่เขา
รับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ  
  

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 

      9.1.1  สาํนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม

ครูปฐมวัยดานการจัดประสบ 

การณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  

ในรูปแบบเอกสาร และ E-Book 

มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

80/80 

ประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

แบบประเมิน

ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

      9.1.2  ครูปฐมวัยที่สนใจเขา

รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ

ในการจัดประสบการณการเรียนรู

เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา

ของเด็ก 

รอยละ 80 ทดสอบ 

กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

แบบทดสอบ 

กอนอบรม 

และหลังอบรม 

      9.1.3  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความ 
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
ของเด็ก 

รอยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

      9.1.4  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจดัประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การเขียนแผน 

การจัด
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ 

      9.1.5  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

รอยละ 80 นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

การจัด
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดประสบการณ 

      9.1.6  เด็กที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู 
เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

รอยละ 80 ประเมิน 
ความสามารถ 

แบบประเมิน
ความสามารถ 
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ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
มีความสามารถทางพหุปญญา 
 

ทางพหุปญญา ทางพหุปญญา 

9.2  เชิงคณุภาพ 
      9.2.1  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม
ครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบ
เอกสาร และ E-Book 

มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ที่ต้ังไว 

ประเมิน 
ประสิทธิภาพ 
ชุดฝกอบรม 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
ชุดฝกอบรม 

      9.2.2  ครูปฐมวัยที่สนใจเขา
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรม 

คะแนน 
หลังการฝก 
อบรมสูงกวา
กอนการฝก 

อบรม 

ทดสอบ 
กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

แบบทดสอบ 
กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

      9.2.3  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความ 
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กในระดับมากขึ้นไป 

ระดับ 
มากขึ้นไป 

สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

      9.2.4  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจดัประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็กในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การเขียนแผน 

การจัด
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ 

      9.2.5  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรมมีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

การจัด 
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การจัดประสบการณ 

      9.2.6  เด็กที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือ 
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา  
มีความสามารถ ทางพหุปญญา 
ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ประเมินความ 
สามารถทาง 
พหุปญญา 

แบบประเมิน
ความสามารถ 
ทางพหุปญญา 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
                ครูปฐมวัยและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกํากับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีความตองการในการเขารวมอบรมพัฒนาครูปฐมวัย ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
       โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ที่สนใจสงครู

ปฐมวัยเขารวมการฝกอบรม การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  
 

ชื่อกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

13.1  ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณการเรียนรูโดยประยุกต

ทฤษฎีพหุปญญาเด็กปฐมวัย ไดแก  

1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนการ

พัฒนาพหุปญญาผูเรียน 3) การเขียน

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ระดับปฐมวัยที่สงเสริมศักยภาพทาง 

พหุปญญาเด็กปฐมวัย 4) การสราง 

แบบวัดและประเมินความสามารถ 

ทางพหุปญญาเด็กปฐมวัย 5) การ

พัฒนาชุดฝกอบรม เปนตน 

/ /           
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ชื่อกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

13.2  พัฒนาชุดฝกอบรมครปูฐมวัย 

ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 

เพ่ือสงเสริมศกัยภาพทางพหุปญญา 

ของเด็ก โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

  /          

13.3  ศกึษารปูแบบ ขั้นตอนกระบวนการ 
เทคนิค การนิเทศทางการศึกษา สังเคราะห
และพัฒนาเปนกระบวนการนิเทศ 
ทางการศึกษา นํากระบวนการนิเทศ 
มาตรวจสอบความเหมาะสม  
ความสอดคลอง ความเปนไปได และ
ความเปนประโยชน ตามแนวคิด 
การประเมินรูปแบบของ Guskey 
(2000 : 56-57) 

/ / /          

13.4  จัดทําเครื่องมือในการนิเทศ 
ติดตาม ประเมนิผล นํามาใช 
ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครู
ปฐมวัยกลุมเปาหมายดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

  /          

13.5  ทดลองใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 
เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
ของเด็ก โดยการประชุมอบรมทั้งแบบ 
On sit และ Online โดยใช
กระบวนการวิจัยเปนฐาน 

   /         

13.6  นิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  
(ครูและเด็กปฐมวัย) โดยใชรปูแบบ 
การนิเทศทางการศึกษาที่สังเคราะห/
พัฒนาขึ้น 

    /   /  /   



~ 9 ~ 

 

ชื่อกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

13.7  วิเคราะหขอมูลการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทาง 
พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) 
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

          /  

13.8  สรุปรายงานการนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทาง 
พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) 
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

          /  

13.9  สรุปรายงานวิจัย การพัฒนา 
ชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

               / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
  ๑.  ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูโดยประยุกตทฤษฎีพหุปญญาเด็กปฐมวัย ไดแก  

           1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

           ที่เนนการพัฒนาพหุปญญาผูเรียน 3) การเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัยที่สงเสริม 

           ศักยภาพทางพหุปญญาเด็กปฐมวัย 4) การสรางแบบวัดและประเมินความสามารถทางพหุปญญาเด็ก                      

           ปฐมวัย 5) การพัฒนาชุดฝกอบรม 

       ๒.  พัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรยีนรูเพ่ือสงเสริมศกัยภาพทางพหปุญญา 

             ของเด็ก โดยใชกระบวนการวิจยัเปนฐาน 

         3.  ศึกษารูปแบบ ขั้นตอนกระบวนการ เทคนิค การนิเทศทางการศึกษา สังเคราะหและพัฒนาเปนกระบวนการ 

            นิเทศทางการศึกษา 
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15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
      15.1.1  สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรมครู

ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการ

เรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุ

ปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร  

และ E-Book 

มี

ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

80/80 

มี

ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

80/80 

มกีารพัฒนาชุดฝกอบรม
ครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมศักยภาพ
ทางพหุปญญาของเด็ก 
ในรูปแบบเอกสาร จํานวน  
4 เลม 

- 

      15.1.2  ครูปฐมวัยที่สนใจเขารวม

ฝกอบรม มคีวามรูความเขาใจในการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ศักยภาพทาง 

พหุปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.3  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอ
ชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.4  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจดัประสบการณการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุ
ปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.5  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.6  เด็กที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญา มีความสามารถ
ทางพหุปญญา 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

15.2  เชงิคณุภาพ      
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

      15.2.1  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรมครู
ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทาง 
พหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร 
และ E-Book 

มี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ที่ต้ังไว 

มี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ที่ต้ังไว 

- - 

      15.2.2  ครูปฐมวัยที่สนใจเขารวม
ฝกอบรม มคีวามรูความเขาใจในการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กหลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนอบรม 

คะแนน 
หลังการฝก 
อบรมสูงกวา
กอนการฝก 

อบรม 

คะแนน 
หลังการฝก 
อบรมสูงกวา
กอนการฝก 

อบรม 

- - 

      15.2.3  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอ
ชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กในระดับ
มากขึ้นไป 

ระดับ 
มากขึ้นไป 

ระดับ 
มากขึ้นไป 

- - 

      15.2.4  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจดัประสบการณการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุ
ปญญาของเด็กในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

- - 

      15.2.5  ครูปฐมวัยที่สนใจ 
เขารวมการฝกอบรมมีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา ในระดับ
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

- - 

      15.2.6  เด็กที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือ 
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา  
มีความสามารถ ทางพหุปญญา 
ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

- - 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  - ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนจะไมคอยมีแรงจูงใจในการเขียนแผนที่จะสงเสริมพหุปญญาเด็ก เน่ืองจาก
ครูเอกชนสวนใหญจะใชแผนการจัดประสบการณที่สามารถจัดหาจากแหลงตาง ๆ ทําใหไมมีจุดเนนในการสงเสริม
พัฒนาพหุปญญาเด็ก 
   - ในการนิเทศของศึกษานิเทศกเพียงอยางเดียวจะไมสามารถทําใหครูปฐมวัยพัฒนาความสามารถไดดี
เทาที่ควร ศึกษานิเทศกจะตองทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาสายช้ันปฐมวัย ไดรวมรับรูการพัฒนา
ครู รวมกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรวมนิเทศภายใน ในเรื่องเดียวกันน้ีดวย 
      18.2 แนวทางแกไข 

    - ศึกษานิเทศกตองคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา และเปนพ่ีเลี้ยงใหเปนรายบุคคล ต้ังแตการวิเคราะห
ผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร การเลือกกิจกรรมที่จะสงเสริมพหุปญญาใหเหมาะกับเด็กเปนรายบุคคล การเขียนแผน 
การจัดประสบการณ การวัดและประเมินผล โดยศึกษานิเทศกตองใหตัวอยางเพ่ิมเติมหาแหลงเรียนรูใหครูเพ่ิมเติม 
จนครูปฐมวัยสามารถเช่ือโยงบูรณาการกิจกรรมกับหลักสูตร และความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก ในทาง
สรางสรรคกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กได 

    - การอบรมพัฒนาครูปฐมวัยโดยใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก ของศึกษานิเทศกในครั้งน้ี ศึกษานิเทศกควรสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร
ไดรับทราบ และมีสวนรวมในการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปวิเคราะหการพัฒนารวมกัน  
โดยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งจะทําใหครูปฐมวัย ลดความกังวลลงได ในกรณีที่สามารถจัด
ประสบการณไดตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา 

 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 

 

       แผนทีด่ําเนินการในไตรมาสที่ 1 ไดแก 
 1)  ศึกษาสภาพการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถทางพหุปญญาของครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดสุราษฎรธานี พรอมทั้งสํารวจความตองการเขารับการอบรมโดยใชชุด
ฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบ
เอกสาร และ E-Book 



~ 14 ~ 

 

 2)  พัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร และ E-Book 

แผนที่จะดาํเนนิการในไตรมาสที่ ๒ ไดแก 
 3)  สังเคราะหกระบวนการนิเทศที่นํามาใชในการนิเทศการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 4)  จัดทําโครงรางวิจัย บทที ่1 2 และ 3 พรอมจัดทําเครื่องมือวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ/
วิจัย ที่วางไว 

แผนที่จะดาํเนนิการในไตรมาสที่ ๓ ไดแก 
 5)  จัดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
ในรูปแบบเอกสาร ทดสอบความรูความเขาใจ และสอบถามความพึงพอใจ 
 6)  นิเทศติดตามการเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 7)  นิเทศติดตามการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

แผนที่จะดาํเนนิการในไตรมาสที่ 4 ไดแก 
 ๘)  ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาความสามารถกาทางพหุปญญาของเด็ก 
 9)  สรุปรายงานวิจัย รายงานผลการนิเทศ และรายงานโครงการ 
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1  ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
   20.2  ผูบริหารของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการบริหารจัดการ  
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 20.3  เด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพดานพหุปญญาและ 
มีความสามารถทางพหุปญญาเหมาะสมกับวัย 
  20.4  สถานศึกษามีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ Best Practice ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานพหุ
ปญญาเด็ก 
 
21. ผูรายงาน นางเดือนเพ็ญ อนันตพัฒนกุล  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
      โทรศพัท 0612543868 โทรสาร 077203252 E–mail : ..dueanpen868@gmail.com........ 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......28........ เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    องคกรคณุธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2565 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต

สาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 
4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 

     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
 ตามที่จังหวัดสุราษฎรธานี นําโดยผูวาราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทําคูมือการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และมีมติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ใหมีการดําเนินการขับเคลื่อนตอไป
ในปงบประมาณ 2565 โดยไดใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกหนวยงานในจังหวัด 
สุราษฎรธานี ไดรวมกันขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสาระสําคัญใน
การขับเคลื่อนที่กําหนดในคูมือการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม จํานวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 
1 สงเสริมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับของสังคม ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล 
ในองคกรทุกระดับ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาหนวยงาน องคกร ที่ทําหนาที่สงเสริมคุณธรรมใหดําเนินงานดาน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของการบูรณาการการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย และกําหนดประเภทการประเมิน ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
ประเภทชุมชนคุณธรรม ประเภทองคกรคุณธรรม ประเภทอําเภอคุณธรรม แตละประเภทแบงการประเมินออกเปน 
3 ระดับ ซึ่งในเรื่องน้ี ทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะหนวยงานการจัดการศึกษาที่ดูแล
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมจังหวัด
สุราษฎรธานี จึงไดรวมกันระดมความคิดวา ประสงคจะเขารวมกิจกรรมดังกลาวในประเภทองคกรคุณธรรม ระดับ
ที่ 2 คือ “องคกรคุณธรรม” จึงจัดทําโครงการองคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขึ้น โดยมี
สาระสําคัญของกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทย กลยุทธขอที่ (1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เนนเกี่ยวกับกิจกรรม 1) กิจกรรมออมทรัพยเพ่ือสวัสดิการสํานักงาน มาบูรณาการการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และสถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหลัก และยังคงกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมของปกลาย (ปงบประมาณ 2564) อันไดแก 2) กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมทางศาสนา 3) กิจกรรมสงเสริมการแตงกายชุดขาราชการในวันจันทรและชุดผาไทยในวันอังคารและวัน
ศุกร 4) กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 5) กิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 6) 
กิจกรรมการประเมินเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA (มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก) ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมที่สามารถบูรณา
การการเรียนรูตามที่กําหนดไวในกลยุทธขอที่ (1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดทั้ง 6 กิจกรรม และเปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม ที่จังหวัด
สุราษฎรธานีกําหนด 
 
8. วัตถุประสงค 
     2.1  เพ่ือใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผานการประเมินองคกรสงเสริมคุณธรรม (ระดับ 2) 
ของจังหวัดสุราษฎรธานี 
     2.2  เพ่ือใหบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ ผูบริหาร/ครู/นักเรียน ของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูกิจกรรม
องคกรสงเสริมคุณธรรมที่รวมกันกําหนดขึ้นมา 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ  
 ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 

      9.1.1  มกีารประกาศเจตนารมณ
รวมกันเปนลายลักษณอักษร 

รอยละ 80 ขึน้ไป ตรวจนับ/
สอบถาม 

บัญชีรายช่ือ/
แบบสอบถาม 

      9.1.2  รวมกันกําหนดคุณธรรม
เปาหมายอยางนอย 3 เรื่อง 

รอยละ 80 ขึ้นไป สอบถาม แบบสอบถาม 

      9.1.3  ดําเนินงานตามแผน
สงเสริมคุณธรรมไดประสบความสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

รอยละ 80 ขึ้นไป 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

      9.1.4  ประชากรกลุมเปาหมาย
สามารถถอดบทเรียนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการเขารวม
กิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรม  
ที่รวมกันกําหนดขึ้นมาได 

ระดับดีขึ้นไป  
เกินกวา 

รอยละ 60 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมินการ
ถอดบทเรียน 

9.2  เชิงคณุภาพ 
      9.2.1  องคกรหลักและองคกร
ภาคีเครือขายมีแผนสงเสริมคุณธรรม
แบบมีสวนรวม/มีการมอบหมายการ
ดําเนินการ 

ครอบคลุมกิจกรรม
ขับเคลื่อนที่องคกร

คุณธรรมหลัก
กําหนด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

      9.2.2  มีผลการประเมนิและ
สามารถรายงานผลสําเร็จของแผนได 

ระดับดีขึ้นไป  
เกินกวารอยละ 60 

ตรวจ

เอกสารรายงาน 

แบบเก็บขอมูล

ผลสําเร็จ 

      9.2.3  องคกรหลักและองคกร
ภาคีเครือขายมีบุคลากรที่ไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูที่ทําความดีจน
เปนแบบอยางได 

มีบุคลากรที่ทําความดี
จนเปนแบบอยางได
และไดรับการยกยอง
เชิดชู (รอยละ 10 
ของกลุมเปาหมาย

ทั้งหมด) 

ประเมินผลการ
รายงาน Best 

Practice 

แบบประเมินผล
การรายงาน Best 

Practice 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
 

ชื่อหนวยงานในสังกดัที่
รบัผดิชอบโครงการ 

ในแผนปฏบิตักิารป 2565 

จํานวนบคุลากร 
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 
 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      12.1  สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
      12.2  โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกาํกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  กิจกรรมประชุมวางแผนและ
ประชุมสรางการรับรูในการขบัเคลื่อน
องคกรคุณธรรม 

/ / /          

13.2  กิจกรรมขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรม 

/ / / / / / / / / / /     / 
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ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.3  กิจกรรม PLC ประชุมสรุป
รายงานผลการดําเนินงาน องคกร
คุณธรรม 

         / /     / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

  1)  ประชุมรับนโยบายหลักการและเปนผูประสานงานงานโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี  
  2)  ประชุมวางแผนรวมกับผูรับผิดชอบงานเมื่อป 2564 เพ่ือเสนอแผนงานโครงการไปยังจังหวัด 
            สุราษฎรธานี และสงใหกลุมแผนฯ 
  ๓)  จัดทําแนวทางการดําเนินงาน องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ  
             พ.ศ. 2565  
 
15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
      15.1.1  มีการ
ประกาศเจตนารมณ
รวมกันเปนลายลักษณ
อักษร 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

- - 

      15.1.2  รวมกัน
กําหนดคุณธรรมเปาหมาย
อยางนอย  
3 เรื่อง 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รวมกันกําหนดคุณธรรม
เปาหมาย ในคราวประชุมจัด
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี (ฉบับตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
วันอังคารที่ 16-17 
พฤศจิกายน 2564 

100 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 

      15.1.3  ดําเนินงาน
ตามแผนสงเสริมคุณธรรม
ไดประสบความสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 

- - 

      15.1.4  ประชากร
กลุมเปาหมายสามารถถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการเขารวมกิจกรรม
องคกรสงเสริมคุณธรรม  
ที่รวมกันกําหนดขึ้นมาได 

ระดับดีขึ้นไป  
เกินกวา 

รอยละ 60 

ระดับดีขึ้นไป  
เกินกวา 

รอยละ 60 

- - 

15.2  เชงิคณุภาพ      
      15.2.1  องคกรหลัก
และองคกรภาคีเครือขายมี
แผนสงเสรมิคณุธรรมแบบ
มีสวนรวม/มีการ
มอบหมายการดําเนินการ 

ครอบคลุม
กิจกรรมขับ
เคลื่อนที่
องคกร

คุณธรรมหลัก
กําหนด 

ครอบคลุม
กิจกรรมขับ
เคลื่อนที่
องคกร

คุณธรรมหลัก
กําหนด 

- - 

      15.2.2  มีผลการ
ประเมินและสามารถ
รายงานผลสําเร็จของแผน
ได 

ระดับดีขึ้นไป  
เกินกวารอย

ละ 60 

ระดับดีขึ้นไป  
เกินกวารอยละ 

60 

- - 

      15.2.3  องคกรหลัก
และองคกรภาคีเครือขายมี
บุคลากรที่ไดรบัการ
ประกาศยกยองเชิดชูที่ทํา
ความดีจนเปนแบบอยาง
ได 

มีบุคลากรที่ทํา
ความดีจนเปน
แบบอยางได
และไดรับการ
ยกยองเชิดชู 
(รอยละ 10 

ของ
กลุมเปาหมาย

ทั้งหมด) 

มีบุคลากรที่ทํา
ความดีจนเปน
แบบอยางได
และไดรับการ
ยกยองเชิดชู 
(รอยละ 10 

ของ
กลุมเปาหมาย

ทั้งหมด) 

- - 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  
 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  - เน่ืองจากเปนโครงการที่ไมมีงบประมาณและไมอยูในแผนงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได 
   - จังหวัดสุราษฎรธานี นําโดยผูวาราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ไมไดเปดชองทางในการ
ของบประมาณและจัดสรรงบประมาณให 
      18.2 แนวทางแกไข 

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ใชการระดมทุนในการดําเนินกิจกรรมองคกร
สงเสริมคุณธรรม กันเองในหนวยงาน   

 - สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ตองขอรับการสนับสนุนผูใหญใจดีจาก
ภาคเอกชน และตองปรับรูปแบบการสื่อสาร รูปแบบเอกสาร ใหเปนรูปแบบสื่อออนไลน 100 % 

 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
 แผนที่จะดาํเนนิการในไตรมาสที่ 2 ไดแก 

1)  ประชุมปรึกษาหารือผูรับผิดชอบกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมในปกลาย เพ่ือนําเสนอการกําหนด 
คุณธรรมเปาหมายอยางนอย ๓ เรื่อง กําหนดกิจกรรมยอยที่จะทําในปงบประมาณ 2565 

2)  จัดทําแนวทางการดําเนินงานองคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทํารางคําสั่ง 
การขับเคลื่อนงานองคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

3)  จัดทําแนวทางการดําเนินงานองคกรคุณธรรมสําหรับเครือขายโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ  
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
  4)  ประชุมช้ีแจงสรางการรับรู เชิญชวน แจงวัตถุประสงค การดําเนินงาน การวัดและประเมินโครงการ 
การสรางเครือขาย การบูรณาการงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการรายงานผลการดําเนินงาน 
แกบุคลากรในสํานักงานและเครือขายโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 

แผนที่จะดาํเนนิการในไตรมาสที่ ๓ ไดแก 
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  5)  ติดตามการดําเนินกิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูลผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการทั้ง
ของสํานักงานเองและของเครือขาย 

แผนที่จะดาํเนนิการในไตรมาสที่ 4 ไดแก 
  ๖) ประชุมกลุมยอยเพ่ือคนหาการปฏิบัติที่เปนเลิศขององคกร 
             7) สรุปรายงานโครงการ / รายงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
              
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีผานการประเมินองคกรคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
ประเภทองคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับ 2 
   20.2  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีสถานศึกษาเอกชนในกํากับ ประเภทสามัญ เปนภาคี
เครือขายการขับเคลื่อนองคกรสงเสริมคุณธรรม 
 20.3  ประชาชนกลุมเปาหมาย มีทักษะในการดําเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง 
  20.4  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมองคกรคุณธรรมตามที่ไดกําหนดไวรวมกัน และใหความสําคัญ
สนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรของตนเอง 
  20.5  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมและใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ตามกิจกรรมที่องคกรคุณธรรมกําหนดไวรวมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณการ
แพรระบาดของเช้ือของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
 
21. ผูรายงาน นางเดือนเพ็ญ อนันตพัฒนกุล  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
      โทรศพัท 0612543868 โทรสาร 077203252 E–mail : ..dueanpen868@gmail.com........ 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......28........ เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

-------------------------------------- 

 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม) 
4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
     การพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน จะตองใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะ
กลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิง “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา
คุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ียุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคม
เปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการที่จะพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดน้ัน สิ่งสําคัญ 
คือ การพัฒนาดานการศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษา  
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร
และวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนแนวทาง  ใหสวน
ราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวน 
การบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยตองอาศัยความ
รวมมือกันของบุคลากรที่เก่ียวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพ้ืนที่จึงมีความสําคัญ
อยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิดรวมทํารวมประเมินผล อยางตอเน่ือง มีการพัฒนา
กระบวนการทํ างาน และสรางนวัตกรรม ในการทํ างาน ให เหมาะสม  สอดคลองกับสภาพบริบทและ 
ความตองการของแตละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21  
  จากเหตุผลและความจําเปนตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการ IFTE (Innovation 
For Thai Education) ซึ่งเปนโครงการตอเน่ือง โดยการนําผลการวิเคราะห และการวิจัย การพัฒนารูปแบบและ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการวิจัย แนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ Teams For Education และโครงการ Coaching Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการดําเนินการตอเน่ืองในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ใชในการพัฒนาการศึกษาและการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ใหเกิดขึ้นใน
อนาคตน้ัน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูให เขมแข็งและมีพลังเพียงพอ 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิง “การพัฒนาคน” ใหมี
การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและ
การเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” พัฒนาคนในทุกมิติ  
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการที่จะ
พัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดน้ัน สิ่งสําคัญ คือ การพัฒนาดานการศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตาม
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กรอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได
มีการกําหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เปนแนวทางใหสวนราชการ หนวยงานที่เก่ียวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือกันของบุคลากรที่เก่ียวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพ้ืนที่จึงมี
ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมคิด รวมทํารวมประเมินผล อยางตอเน่ือง มีการพัฒนา
กระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม ในการทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการ 
ของแตละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21  
  จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือเปนการสงเสริม การพัฒนาการเรียนรูของ
หนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู มีทักษะจําเปนในการ
ดํารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีหนวยงานในระดับจังหวัด เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู การ
พัฒนา และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับจังหวัด เพ่ือนําไปสู
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่ย่ังยืนในอนาคต หนวยงานทางการศึกษา เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในดานกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะ ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     8.2  เพ่ือพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
     8.3  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
       9.1.1 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

รูปแบบ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา
นักเรียน  
1 ผลงาน 
ครอบคลุม
นวัตกรรม  

ตรวจประเมิน 
ความเหมาะสม  
ความสอดคลอง  
ความเปนไปได 

และความมีประโยชน 
ของรูปแบบ 

แบบเก็บขอมูล 
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ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
การจัดการศึกษา 3 ประเภท 
       9.1.2 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด  
มีความครอบคลุม ชัดเจน 
เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีแหลงขอมลู
สารสนเทศ 

ดานนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

(ออนไลน) 
1 แหลง 

 
 

ตรวจนับการเขาใช 
แหลงเรียนรู 

 

สถิติการเขาใช
แหลงขอมูล
สารสนเทศ 

       9.1.3 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีเครือขายความรวมมือในการ 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

5 เครือขาย 
 

ประเมินการเขารวม
โครงการ 

บัญชีรายช่ือ
โรงเรียน 
ที่เขารวม
โครงการ 

9.2  เชิงคณุภาพ 
      สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คะแนนผล 
การทดสอบ 

ทางการศึกษา
ระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ทดสอบ ผลการทดสอบ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
           10.1.1  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 6 โรง 
   10.1.2  โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 โรง 
   10.1.3  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 4 โรง 
   10.1.4  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 3 โรง 
   10.1.5  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร  จํานวน 3 โรง 
   10.1.6  โรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จํานวน 3 โรง  
  10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
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 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1 ประชุมปฏิบัติการแนวทาง 
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาแก ศึกษานิเทศก 
ผูบริหารโรงเรียน ครู และผูเกี่ยวของ
กลุมเปาหมายระดับจังหวัดและแตงต้ัง
คณะทํางาน ทีมนิเทศ นิเทศ ติดตาม
การดําเนินโครงการ (ผานวีดีทัศน
ทางไกล VDO Conference) ดวย
ระบบ Zoom Cloud Meetings 

  /          

13.2 คณะทํางาน ทมีนิเทศ นิเทศ 
ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการ
เพ่ือการพัฒนาการศกึษาใหกบั
ผูเกี่ยวของในพ้ืนที่รับผิดชอบ (รอบที ่1) 

   / / /       

13.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคนิคการทําวิจัยเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาใหกบัผูเกี่ยวของ
กลุมเปาหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ          

    /        

13.4 คณะทํางาน ทมีนิเทศแตละทมี 
นิเทศ ติดตามและแนะนําการดําเนิน
โครงการเพ่ือการพัฒนาการศกึษาใหกับ
ผูเกี่ยวของในพ้ืนที่รับผิดชอบ (รอบที ่2) 

      / / / /   

13.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด 

          /  

13.6 รวมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู
ระดับภาค 

          /  

13.7 กิจกรรมสรุป/รายงานผล 
การดําเนินโครงการ (รายงาน ศธภ./

               / 
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ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

สบย.สป) 
 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      -ยังไมเริ่มดําเนินการตามแผนการดําเนินการ- 

15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดาํเนนิงาน 

รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
       15.1.1 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 

รูปแบบ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา
นักเรียน  
1 ผลงาน 
ครอบคลุม
นวัตกรรม  
3 ประเภท 

1 ผลงาน   

       15.1.2 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด  
มีความครอบคลุม ชัดเจน 
เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีแหลงขอมลู
สารสนเทศ 

ดานนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

(ออนไลน) 
1 ผลงาน  

 

1 ผลงาน   

       15.1.3 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีเครือขายความรวมมือในการ 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

5 เครือขาย 
 

5 เครือขาย 
 

  

15.2  เชงิคณุภาพ      
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดาํเนนิงาน 

รอยละ 

      สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คะแนนผล 
การทดสอบ 

ทางการศึกษา
ระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมขึ้น 

คะแนนผล 
การทดสอบ 

ทาง
การศึกษา
ระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมขึ้น 

  

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 

รูป 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

86,000 - -    
แหลงงบประมาณ รายจายอ่ืน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

     -  ความรวมมือ/และเช่ือมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาของแตละสังกัด 

      18.2 แนวทางแกไข 
       -  ความสอดคลองระหวางการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมที่ตองดําเนินการ และความ

มุงมั่น ความรวมมือ ความชวยเหลือ ความรู/ความเขาใจ/ประสบการณพ้ืนฐาน/ของคณะนิเทศ 

 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาแก ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียน ครู และผูเกี่ยวของกลุมเปาหมายระดับจังหวัดและแตงต้ังคณะทํางาน ทีมนิเทศ นิเทศ ติดตามการดําเนิน
โครงการ (ผานวีดีทัศนทางไกล VDO Conference) ดวยระบบ Zoom Cloud Meetings 
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1 มีการบูรณาการดานการพัฒนาการเรียนรูระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาค และ
ระดับประเทศ ทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานการนิเทศ  
  20.2 เปนการบูรณาการที่สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ตาม
นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ      
  20.3 สถานศึกษามีความเขมแข็งเกิดเปนโรงเรียนแหงชุมชนการเรียนรูและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืนตางสังกัด 
 20.4 ครูผูรับผิดชอบโครงการมีการพัฒนาตนเองในการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
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 20.5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21    
 
21. ผูรายงาน นางเรณู  สชีุวพลานนท ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

     โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : sraynoo@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....24... เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ     สงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเน่ือง เช่ือมโยง 
                       การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ   ดานยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  

                        แผนยอยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท การเสรมิสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  

                                    (Local Economy) 

4.4 แผนปฏิรปูประเทศ การศึกษา 

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

                           อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
4.7.1 นโยบายหลกั ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

 4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
                     นโยบายขอ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก

ชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจ

ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการไดแก 1) “ตอยอดอดีต 2) “ปรับปจจุบัน” และ3) “สรางคุณคา

ใหมในอนาคต” และยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่

สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 -

2580) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน“ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดย

มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตาม

ความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพ

ไดตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ ใหได 50 ตอ 50 และในป

การศึกษา 2563 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40แตทั้งนี้ตองปรับหลักสูตรการเรียนการ

สอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพื่อทําใหการเรียนการสอนในสายอาชีพมีความนาสนใจมากขึ้น จากนโยบายของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มสัดสวนเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ และสายสามัญ ป 2563 ใหได 50 : 50  

จากรายงานสรุปผลสัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีปการศึกษา 2564 

จํานวนผูเรียนสายสามัญ 27,104 คน  จํานวนผูเรียนสายอาชีวศึกษา 9,762  คน  คิดเปน  74: 26 เทานั้น สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา

เพื่อใหผูเรียนที่จบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัด

และความสนใจ 

8. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่อยางบูรณาการ 
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2. เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานในระดับพ้ืนที่รวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา

อยางยังยืนอันจะนาไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทํา 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ  (ตัวอยางขอมูลจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา) 

     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบ

บูรณาการ  จํานวน  1 หลักสูตร 

     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

    ผูสําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับ

ที่สูงขึ้นที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและบริบทในพ้ืนที 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2564  - 30กันยายน  2565 

12. สถานที่ดําเนนิการ   สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี   จังหวัดสุราษฎรธานี 

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

กิจกรรมที ่1 ประชุม แนวทางการจัดการศกึษาเพ่ืออาชีพของ สถานศึกษา ในจงัหวัดสุราษฎรธานี 

กิจกรรมที ่2 จดัทําหลกัสูตรหลักสูตร 

กิจกรรมที3่ การนิเทศติดตาม 

กิจกรรมที ่4 นําเสนอผลงานระดับจังหวัด 

กิจกรรมที ่5 การเผยแพรผลงาน 

กิจกรรมที ่6รายงานผลการดําเนินงาน 

14. ผลการดาํเนนิงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
ยังไมไดดําเนินการ 

15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9) (ตัวอยางขอมูลจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา) 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 
เชงิปริมาณ      
1.จํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14 โรงเรยีน 14  โรงเรียน N/A N/A 

2.นวัตกรรม รปูแบบและแนว

ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพ 

3 10 N/A N/A 

เชงิคณุภาพ      

ผูเรียนตอสายอาชีพเพ่ิมขึ้น รอยละ 40 N/A 

 

N/A N/A 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

ยังไมไดดําเนินการ 

 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ไดรับ

ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 4 

72,000 - -    

แหลงงบประมาณ งบประมาณ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
 - การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โควิด 19 
 - โรงเรียนสอน online 
 - หนวยงาน Work  for  home 
      18.2 แนวทางแกไข 
              ไมมี 
19. แผนที่จะดําเนนิการตอไป 

 นิเทศติดตาม  สํารวจความตองการของโรงเรียน 

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

 20.1 สามารถเทียบโอนได 

 20.2 สามารถประกอบชพีตามความถนัดและความสนใจ 

 

21. ผูรายงาน  นางศุภัสตุตรี    คําศรีสขุ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

     โทรศัพท  0966357933   .โทรสาร 077 – 203251 E–mail : suppattri2506 @gmail.com 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  20   เดือน  มกราคม   พ.ศ. .2565  

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    ขบัเคลือ่นการพฒันาการจัดการศกึษาปฐมวัยระดบัพืน้ที่ จังหวัดสรุาษฎรธาน ี
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม) 
4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา) 
4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ 8  การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษาเพ่ือพัฒนารางกายจิตใจ วินัย อารณ สังคมและสติปญญาใหสมวัย) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ2 ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ในขอ 2.2 การ
ดูแลเด็กปฐมวัย ดวยการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทกุคนไดพัฒนาการสมวัย ไดรบัโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา ) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
.     ตามบทบัญญั ติของกฎหมายที่ เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก ได กําหนดไวเพ่ือคุมครองเด็กในประเทศไทย                     
ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลา 12 ป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห เ ด็ ก เ ล็ ก ไ ด รั บ ก า ร ดู แ ล แ ล ะ พั ฒ น า ก อ น เ ข า รั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ตามวรรคหน่ึงเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนให
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม เ พ่ื อ ดํ า เ นิ น ก า ร 
ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย กําหนดใหมี
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือจัดทํา นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ. 2562 และการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยกรม
กิจการเด็กและเยาชนเปนผูดูแลรับผิดชอบระบบในสวนกลางระดับประเทศ  ซึ่งในปจจุบันการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานสงเสริมการศึกษา
เอ ก ช น  สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  ร ว ม กั บ ห น ว ย ง า น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ ประกอบไปดวย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย สรางความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกันเปนอยางดี  
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี งบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือใหการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีการดําเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีความสอดคลองกับตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุงเนนพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาใหสมกับวัย โดยมีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน
แนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มีการกําหนดจุดมุงหมายระดับปฐมวัย คือ มีการ
พัฒนาการรอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตาง ๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ 16พัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) ของเด็ก 16ปฐมวัย และเนนการพัฒนาดาน 17พหุปญญา 17 
บนฐานวิถีชีวิตใหมสําหรับ17เด็ก17ปฐมวัย รวมถึงเพ่ือเสริมสรางความตระหนัก สรางความรู ความเขาใจใหแกผูบริหาร 
ครู ผูดูแลเด็ก และผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดสุราษฎร
ธานี มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน ที่เก่ียวของในพ้ืนที่เปน
สําคัญอันสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
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8. วัตถุประสงค 
     ๘.1  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคน ไดรับการดูแลและพัฒนาดานการจัดการศึกษา อยางมีมาตรฐาน 
เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ใหมีพัฒนาการสมวัย 
     ๘.2  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผูปฏิบัติงาน ดานการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  ให มี ค ว า ม รู ค ว า ม เข า ใ จ แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ส ถ า น พั ฒ น า 
เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 
     ๘.3  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพ้ืนที่
อยางบูรณาการทุกภาคสวน โดยสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๙.1.1 รอยเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาให 
มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน (รอยละ ๙๐) 
 ๙.๑.๒ จํานวนของผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครองผูรับบริการ และผูมสีวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรู 
ความเขาใจ มคีวามตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแล พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี 
(จํานวน 100 คน) 

๙.๑.๓ จํานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ระดับจังหวัด) 

(จํานวน ๒ ผลงานดานผูบริหาร 1 ผลงานและ ครู ๑ ผลงาน) 
10. กลุมเปาหมายโครงการ  
      ๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

            ๑ ๐ .1 .1   เด็ กปฐมวัย (อายุ  3 - 6 ป ) ในสถานศึ กษา/สถานพัฒนาเด็ กปฐมวัยของทุ กสั งกั ด 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
   ๑๐.1.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาใหมีคุณภาพขั้นตํ่าตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 
   ๑๐.1.3  ผูบริหาร ครู  ผูดูแลเด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดสุราษฎรธานี 
   ๑๐ .1.4  หน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บการจัดการศึ กษาปฐม วัย ใน พ้ืนที่ จั งห วัดสุ ราษฎรธานี  
ทุกสังกัด ไดแก 
      1)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
         2)  สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 
           3)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1-3 
           4)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (รร.เอกชน) 
              5) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
     6) สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี (ศพด.) 
             7)  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (รร.เทศบาล) 
     8)  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 (รร.ตชด.) 
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     9)  สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎรธานี   
     10)  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
11. ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 

12. สถานทีด่าํเนนิการ  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 

จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานที่จัดประชุม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  
 1. สํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่ 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีการดําเนินการสงแบบสํารวจความตองการจําเปนที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยไป
ยังโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาสที1่) 
 ๒.ลงพ้ืนที่โรงเรียน นิเทศ ติดตาม ดานการตองการจําเปนในโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัย (ไตรมาสที1่) 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 ๓. การจัดทําแผน/ทบทวนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไตรมาสที่๒) 

 ๔. จัดเก็บขอมลูสารเทศเด็กปฐมวัย (ไตรมาสที่ ๒-๓) 

  ๕. ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานเด็กปฐมวัย เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทและความตองการของแตละพ้ืนทีแ่ละสอดคลองกับนโยบาย 

การจัดการศึกษาปฐมวัย (ไตรมาสที ่๒-๓) 

  - จัดอบรมออนไลน หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการอยาง

เต็มศึกยภาพ สําหรับผูเรียนปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕   (ศธจ.สรุาษฎรธานีรวมกับบริษัท อจท. จํากัด ผูจัด) 
มีผูเขารวมอบรมจาก โรงเรียนสังกัดสพป.สุราษฎรธานี เขต ๒ โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน
ทั้งสิ้น 600 คน 
 ๖.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยระบบ 

On-line และ On-side (ไตรมาสที ่๒-๓) 

 ๗. คัดเลือกและนําเสนอเผยแพรผลงานนวัตกรรม รูปแบบแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ระดับ
ปฐมวัย จํานวน 2 ช้ิน/ผลงาน ไดแก  
               1) ดานการบรหิารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับผูบริหาร)  
              2) ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย (สําหรบัครูผูสอน)ในระดับจังหวัดและระดับภาค 
(ไตรมาสที ่๓-๔) 

    ๘. ประชุมสรปุรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ (ไตรมาสที ่๔) 

 
 
 
 
14. ผลการดาํเนนิงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
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 ๑๔.1 ผูบริหาร และครูใหความรวมมือในการตอบรับการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในดานพัฒนาการเด็กดานสังคม (เรื่องของวินัยเชิงบวก ) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสาน การเนนการสงเสริมพหุปญญาในเด็กปฐมวัย สงเสริมใหเด็กมีการบริหารจัดการในตนเองสมตามวัย 
สงผลทําให คณะการดําเนินงานโครงการมีแนวทางในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดตอไป 

 ๑๔.๒ ผูบริหารและครูใหความรวมมือในการลงนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสํารวจ               
ความตองการจําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหสมวัย  มีความสนใจในการจัดทําผลงาน Best 
Practices  และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

 

15. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 
เชงิปริมาณ      
  1 รอยเด็กปฐมวัย  
(อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล  
พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู  
และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ
สมวัยในทุกดาน 

รอยละ 90 N/A 

 
N/A N/A 

  2 จํานวนของผูบริหาร  
ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง
ผูรับบรกิาร และผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกภาคสวน มคีวามรู ความเขาใจ 
มคีวามตระหนัก และมีสวนรวม
ในการดูแล พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

100 คน N/A 

 
N/A N/A 

  3 จํานวนรูปแบบ/ 
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (ระดับจังหวัด) 
 
 
 
 

2 ผลงาน 
ประกอบดวย 
- ผูบริหาร 

- คร ู

N/A 

 
N/A N/A 

เชงิคณุภาพ      
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน รอยละ 
      1รอยละของเด็กปฐมวัยที่
จบการศึกษาระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูใน
ระดับดี 

รอยละ 85 N/A 

 
N/A N/A 

     2 รอยละของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
คุณภาพระดับผานเกณฑขัน้ตน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 

รอยละ 85 N/A 
 

N/A N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณทีไ่ดรบั
ทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

5,๒000 5,๒000 ๐ ๐ ๐ ๐ 
 
แหลงงบประมาณ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยไมสามารถลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมครบตามจํานวน
โรงเรียนที่ทั้งเปาหมายไว เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ( COVID-1๙)  โรงเรียนยังไม
สามารถเปดเรียน On- site ครบทุกช้ันได  
      18.2 แนวทางแกไข 
 วางแผนการนิเทศรวมกับโรงเรียน จัดทําตารางนิเทศที่ชัดเจนและนัดหมายการนิเทศในรูปแบบผสมผสาน  
คือนิเทศผาน On-line และ On-site เพ่ือเปนชองทางในการแนะนําชวยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
จัดทํานวัตกรรมปฐมวัยของโรงเรียนได 
 
 
19. แผนที่จะดําเนนิการตอไป 
 ๑๙.๑ จัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ 2565 
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 ๑๙.๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดสุราษฎรธานีและ
จัดประชุมจัดเก็บขอมูลสารสนเทศปฐมวัยในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕และ สรุปขอมูลการจัดเก็บขอมูลปฐมวัยใน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  ๑๙.๓ ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานเด็กปฐมวัย เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ การตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสรมิ สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทและความตองการของแตละพ้ืนทีแ่ละสอดคลองกับนโยบาย 

การจัดการศึกษาปฐมวัย เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕ 

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 ผูบริหารฯ และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สงเสริมสมรรถนะพัฒนาเด็กปฐมวัยให
มีพัฒนาการสมวัยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัยในขณะที่เด็กปฐมวัยไดเรียนรูผานนิทาน ผานสื่อออนไลน สื่อเทคโนโลยี  และเปนการสราง
มิตรภาพสัมพันธอันดีระหวาพอแมผูปกครอง ครู ไดรวมทําPLC พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่ดีตอไป 
21. ผูรายงาน นางสาวจิตรา  เผือกสวัสด์ิ  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศพัท ๐๘๗- ๒๗๑๙๙๔๖ .โทรสาร................................... E–mail : snjitra.srt@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 

-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ชื่อโครงการ    ขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกบัแผนระดบัตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มคีวามสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปรับเปลีย่นคานิยมและวัฒนธรรม) 
4.4 แผนปฏิรปูประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกบันโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
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7. หลกัการและเหตผุล  
     ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช วางแผน
พัฒนาพันธุพืช สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
โดยการนําพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทําอยางไรใหชุมชน โดยเฉพาะ
นักเรียน และประชาชนไดมีสวนรวม ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณน้ัน ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการศึกษา
และอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว การดําเนินงาน "สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน" จะเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนน้ัน ไดใกลชิดกับพืช
พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณ โดยสามารถ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในพ้ืนที่ของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชน สามารถถายทอดสูการอนุรักษพันธุพืชในทองถิ่นของตน  

  ปจจุบันสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวน 650 แหง สมัครเขารวมโครงการ 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 132 แหง คิดเปนรอยละ 20.31 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด   สุราษฎรธานี 
ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร ซึ่งมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุก
สังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และสงเสริมสถานศึกษาที่เปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรแลวไดดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเยาวชนในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในพืช
พรรณ รูจักทรัพยากรในทองถิ่น หวงแหนและรูจักนํามาใชประโยชน ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บรรลุวัตถุประสงค  จึงจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน อยางตอเน่ือง 
     8.2  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย วิธปีระเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

9.1  เชงิปริมาณ 
       9.1.1 สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มี
ความสนใจสมคัรเขารวมเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถานศึกษา เขารวมสมัคร
เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร 
อยางนอย อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

ตรวจเอกสาร 
ใบสมัคร 

ใบสมัครสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

       9.1.2 สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
สามารถเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนได 

สถานศึกษาที่เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
อยางนอยอําเภอละ 1 โรงเรียน 
สามารถเปนตนแบบ 
ในการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนได 

นิเทศ ติดตาม 
การดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

แบบนิเทศ 
ติดตาม  
การดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

9.2  เชิงคณุภาพ 
      9.2.1 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนและบริหารจัดการ  
และดําเนินการตามแนวทางของ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

      9.2.2 รอยละ 80 ของครู 
มีความรู ความเขาใจ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนโดยใชสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนฐาน 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

      9.2.3 รอยละ 80 ของ
นักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร  
การใชประโยชน มีจิตสํานึก
อนุรักษผานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

      9.2.4 รอยละ 80 ของ 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสรมิ 
สนับสนุน ในการบริหารจัดการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษา 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 



~ 5 ~ 

 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      มกราคม 2564 – กันยายน 2565 
 
12. สถานทีด่าํเนนิการ 
      หนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ  

ชื่อกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

13.1 สรางความรูความเขาใจ  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

   / /        

13.2 ขับเคลือ่น สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

    /  / / /    

13.3 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย 

    /  / / /    

13.4 สงเสริม สรางขวัญกําลังใจ
สถานศึกษาทีม่ีผลการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนตามเกณฑ 

          /  

13.5 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

     /         / 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      ไมไดดําเนินการในไตรมาสน้ี  
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดาํเนนิงาน 

รอยละ 

15.1  เชงิปริมาณ      
       15.1.1 สถานศึกษาทกุ
สังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มี
ความสนใจสมคัรเขารวมเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถานศึกษา เขารวม
สมัครเปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร 

อยางนอย อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

- - 

       15.1.2 สถานศึกษาทีเ่ปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
สามารถเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนได 

สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกสวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน อยางนอย

อําเภอละ 1 โรงเรียน 
สามารถเปนตนแบบ 
ในการดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนได 

อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

- - 

15.2  เชงิคณุภาพ      
      15.2.1 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผน
และบริหารจัดการ  
และดําเนินการตามแนวทางของ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.2.2 รอยละ 80 ของครู 
มีความรู ความเขาใจ และออกแบบ
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโดย
ใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
ฐาน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดาํเนนิงาน 

รอยละ 

      15.2.3 รอยละ 80 ของ
นักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร  
การใชประโยชน มีจิตสํานึกอนุรักษ
ผานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.2.4 รอยละ 80 ของ 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสรมิ 
สนับสนุน ในการบริหารจัดการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษา 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ทีส่ื่อถึงการดําเนินการสูความสาํเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 

รูป 
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17. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ไดรบัทัง้หมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000 - -    
แหลงงบประมาณ รายจายอ่ืน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

  -   
      18.2 แนวทางแกไข 

 -   
 
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      ประชุมสรางความรูความเขาใจ 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรบั 
 20.1  สถานศกึษาที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อยางตอเน่ือง 
  20.2  โรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
  20.3  เยาวชนในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในพืชพรรณ รูจักทรัพยากรในทองถิ่น หวงแหนและรูจกันํามาใช
ประโยชน 
 
21. ผูรายงาน นางรัชนีวรรณ  ชอบผล ตาํแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศพัท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : .................................................. 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .............. เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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