แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1. ดานความมั่นคง)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9
กําหนดไววาการบริห ารราชการเพื่ อใหเกิดผลสัม ฤทธิ์ตอ ภารกิจ ของรัฐใหส วนราชการปฏิ บั ติ คื อ (1) กอ นจะ
ดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการ
ดําเนิน การของแต ละขั้น ตอน เป าหมายของภารกิ จ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด ความสําเร็จ ของภารกิจ หน วยงาน
ประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวั นที่ 3 เมษายน 2560 ข อ 11 ให มี สํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด สั งกั ดสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่นโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ที่มอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาที่ขอหนึ่งมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ
11 (2) คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาลแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนอื่นที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยง
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตการบูรณาการภารกิจดานการศึกษาเพื่อความ
เปนเอกภาพของจังหวัดสุราษฎรธานี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
8.2 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
8.3 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี
8.4 เพื่อรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
9.1.2 แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

จํานวน 1 เลม - กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี
- แผนงาน/โครงการ
จํานวน 1 เลม - มีกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัด

เครื่องมือที่ใช
- คําสั่งแตงตั้ง
- ประชุมทบทวน/
กลั่นกรอง/จัดทํา
แผนฯ
- คําสั่งแตงตั้ง
- ประชุมทบทวน
/จัดทําแผนฯ
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ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
วิธีประเมินผล
9.1.3 แผนปฏิบัติการ
จํานวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด
สุราษฎรธานี
9.1.4 รายงานและประเมินผล จํานวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
9.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ รอยละ 100 ความสําเร็จของโครงการ
จังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มาใชเปนกรอบทิศทาง
ในการปฏิบัติราชการ

เครื่องมือที่ใช
- คําสั่งแตงตั้ง
- ประชุมทบทวน
/จัดทําแผนฯ
- แบบติดตาม
และรายงานผล
การดําเนิน
โครงการ
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 สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
จัดประชุมหนวยงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
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)
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อเตรียมการประชุมจัดทําแผนพัฒ นาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปง บประมาณ
จังหวัดสุราษฎรธานี ในไตรมาส 3
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
15.1.2 แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
15.1.3 แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด
สุราษฎรธานี
15.1.4 รายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
15.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
นําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการ ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาใช
เปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติ
ราชการ

คาเปาหมาย
จํานวน
1 เลม
จํานวน
1 เลม
จํานวน
1 เลม
จํานวน
1 เลม

รอยละ
100

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

จํานวน
1 เลม

จํานวน
1 เลม

รอยละ
100
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
30,300
12,210
12,210
3,000
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมไมครบตามเปาหมายที่กําหนด
18.2 แนวทางแกไข
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เชน แจงเวียนความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒ นาการศึกษา หรือการจัดประชุมกลุมเล็กไมเกิน
10 – 20 คน เปนตน
- กําหนดสงใบตอบรับในการเขารวมประชุม
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี ในไตรมาส 3
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีกรอบแนวทางที่ใชในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และบริบทของพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ ภายใตความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา
21. ผูรายงาน นางสาวรสุ รุมจิตร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : ppolicysurat@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอรม
สํ
า
หรั
บ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1. ดานความมั่นคง)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอการลดความ
เหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุ ม เป า หมายที่ ต อ งการการดู แ ลเป น พิ เศษ การจั ด ให มี ม าตรการเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางการศึ ก ษา
การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 กําหนดใหในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จั ง ห วั ด (ก ศ จ .) มี อํ าน าจ ห น าที่ ใน ส ว น ข อ ง ก าร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ ก าร เรี ย น รู
ใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงในพื้น ที่จังหวัด โดยการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ตามยุ ท ธศาสตร ช าติ และอํ า นาจหน า ที่ ของคณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เน นให ป ระสาน
และการบูรการดําเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร
ภาครัฐและเอกชนในจัง หวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะตองดําเนิน การโดยมีแนวทางที่ผานการ
รวมกันกําหนด รวมกันขับเคลื่อน รวมกันประเมิน และรวมกันนําเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ประกอบกับยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีการกําหนด 5 ยุทธศาสตร คือ (1) ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุ กระดับ ทุกประเภท (2) สง เสริมการจัดการศึกษา เพื่อการมีง านทําและ
คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข (3) สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (4) สรางระบบและกลไกการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และ (5) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกรภาคีเครือขาย และทุกภาค
สวนของสัง คมในการสรางคนดี จากเหตุผลและความจําเป นขางตน จึง มีความจําเปน อยางยิ่ งที่ จะตองจัดให มี
โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผาน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อจัดทํ าแผนพัฒ นาการศึกษาจัง หวัดสุราษฎรธานี เพื่ อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก กศจ. ไดอยางเปนรูปธรรม
8.2 เพื่อสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในจังหวัดสุราษฎรธานี
8.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่โดยผานกลไก กศจ.
8.4 เพื่อพัฒ นาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น
หรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่

~4~
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี จัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง
มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สุราษฎรธานี (พ.ศ.2566-2570)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป) จังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 1 ฉบับ และ
กรอบแนวทางในการจัดการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี

9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 มีการสื่อสารยุทธศาสตร
ชาติ นโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก
กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด
9.2.2 มีกรอบทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ที่เชื่อมโยง
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
อื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

- ประชุมสัมมนา
- สอบถาม
จํานวน 1 ครั้ง
- สัมภาษณ
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ - สังเกต
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
-

-

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

-
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10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
- คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 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
บุคลากรผูเขารวมโครงการมี ความรู ความเข าใจและปฏิ บัติงานสอดคล องกั บนโยบายขององค กร เขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
7.1 การขับเคลื่อนแนวทาง
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผานกลไก กศจ.
1) จัดเสวนาคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกคณะ
เพื่อกําหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัด
สุราษฎรธานี
2) สงเสริม ความมั่นคง ใน
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
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ชื่อกิจกรรม
3) ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
4) การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
5) จัดเวทีสงเสริมสมรรถนะ
ผูเรียนตามชวงวัย
6) สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา
7.2 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานีและแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

/ /

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
8 กุมภาพันธ 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวย นางอารยา จันทวี
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมคณะทํางานซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคคณะบุคคล ผูแทนหนวยงาน
ทางการศึ ก ษา และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มการขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ณ
หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี จัดประชุม
จํานวน 2 ครั้ง มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
(พ.ศ.2566-2570)
แผนปฏิบัติการประจําป

คาเปาหมาย
- ประชุม
สัมมนา
จํานวน
1 ครั้ง

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

100
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ตัวชี้วัด
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับ
จัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน 1 ฉบับ และกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี

คาเปาหมาย

-ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
จํานวน
1 ครั้ง
- แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สุราษฎรธานี
(พ.ศ.
25662570)
จํานวน
1 ฉบับ
- แผนปฏิบัติ
การประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทํา
คําขอ
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป)
จังหวัด
สุราษฎรธานี
จํานวน
1 ฉบับ

จํานวนเปาหมาย

1 ครั้ง

1 ฉบับ

1 ฉบับ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ
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ตัวชี้วัด
15.2 เชิงคุณภาพ
15.2.1 มีการสื่อสาร
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผาน
กลไก กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
15.2.2 มีกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ทิศทาง
การพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แบบรวมมือและบูรณการกับ
หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่
เกี่ยวของในพื้นที่

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

คาเปาหมาย

รอยละ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
90,900
0
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
0

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
1,120

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

~ 10 ~
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
18.2 แนวทางแกไข
- วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการอยางชัดเจน
- กําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
- มีการชี้แจงสรางความเขาใจอยางชัดเจนและทั่วถึง
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ประชุมขับคณะทํางานโครงการขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี ในไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2565 โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ 2566 - 2570) ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
20.2 หนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ไดรับทราบนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถ
นําไปบริหารการจัดการศึกษาใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดได
20.3 มี แนวทางขั บเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ านกลไก กศจ. แกหนวยงานทางการศึกษาในพื้ น ที่
สามารถทํางานรวมกันแบบบูรณการ
21. ผูรายงาน นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท 077-203252 ตอ 125 โทรสาร 077-203252 E–mail : somsawat.kata@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาองคกรเปนทฤษฎีที่อาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร สรางความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคานิยมและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคกร โดยมุงเนน 3 ดาน ดังนี้ 1) เพิ่มความสามารถในการทํางาน 2) ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาองคกร และ 3) ใหความสําคัญ กับการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในองคกร กระบวนการที่จะ
เสริมสรางใหบุคลากรในองคการมีความรูความเขาใจ ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการทํ างานอั น จะเป น ผลให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิภ าพดี ยิ่ง ขึ้ น นอกจากการให ค วามรูท างวิ ชาการแล ว
ตอ งปลู ก ฝ ง ให ทุ ก คนมี พื้ น ฐานและความพรอ มในด า นป ญ ญา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความคิ ด ริเริ่ ม สร างสรรค
การใฝ รู เ รี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และการใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด ว ยความสํ า เร็ จ
ในการร ว มกั น ทํ า งานเกิ ด จากการเสริ ม พลั ง ความรู ความสามารถจากบุ ค ลากรในองค ก รทุ ก ระดั บ
สํานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด สุราษฎรธานี เห็ นความสําคั ญ ของการสง เสริม และพัฒ นาศัก ยภาพบุ คลากรของ
สํา นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด สุ ร าษฎรธ านี ให มี คุ ณ ภาพ และส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุ ด
จึงไดจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อ ปลู กฝ งทั ก ษะความรูความเข าใจในการขั บ เคลื่ อนกลยุท ธใหแ กบุ คลากรใหป ฏิ บั ติง านได อย างมี
ประสิทธิภาพทุกดาน
8.2 เพื่อเสริมสรางการทํางานของบุคลากรใหมีกระบวนทัศน วัฒ นธรรม และคานิยมในการปฏิบั ติง านที่
มุงเนนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
8.3 เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันที่ดีกับองคกร
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจ
การการขับเคลื่อนกลยุทธจากการศึกษาดูงาน
สํานักงานที่มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
จํานวน 1 ครัง้
9.1.2 บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ
เพื่อเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการ
ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ครั้ง
9.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความรู ความเขาใจและ
ปฏิบัตงิ านสอดคลองกับนโยบายขององคกร
เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากร
มีขวัญกําลังใจที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ศึกษาดูงาน - สอบถาม
จํานวน 2 ครั้ง - สัมภาษณ
- สังเกต

แบบสอบถาม

ประชุม/อบรม - สอบถาม
เชิงปฏิบัติการ - สัมภาษณ
จํานวน 1 ครั้ง - สังเกต

แบบสอบถาม

-

-

-
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10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ทุกคน
10.2 เชิงคุณภาพ
บุ คลากรมี ความรู ความเข าใจและปฏิ บั ติ งานสอดคล องกั บนโยบายขององค กร เข าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญ กําลังใจที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผลตอ
ความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีการพัฒนาการจัดการสํานักงานที่มีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 ประชุมชี้แจง มอบหมายงาน
สื่อสารทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ
โครงการ
13.2 แตงตั้งคณะทํางาน
13.3 ประสานวิทยากร สถานที่การ
จัดอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน
13.4 กําหนดปฏิทิน แนวทางการ
บริหาร/กิจกรรมในโครงการ
13.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ
พื้นที่เปาหมาย
13.6 ดําเนินการ/ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่
เปาหมาย
13.7 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
13.8 ติดตามและประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
/
/
/
/
/ /
/
/
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 จัดประชุมมอบหมายงานทําความเขาใจกับผูรับผิดโครงการ คณะทํ างาน ประสานสถานที่จัดอบรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานที่ศึกษาดูงาน พรอมกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมตามโครงการระหวางเดือนตุลาคม
2564 – กุมภาพันธ 2565
14.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 1) ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทุบรี ระหวาง
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2564 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุมสวนอาหารปอบอาย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ3) ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร วันที่
13 มกราคม 2565
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 บุคลากรมีความรู ศึกษาดูงาน
ความเขาใจการการขับเคลื่อน
จํานวน
กลยุทธจากการศึกษาดูงาน
2 ครั้ง
สํานักงานที่มีการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ จํานวน 1 ครั้ง
15.1.2 บุคลากรไดรับ
ประชุม/
การพัฒนาทักษะเพื่อเสริม
อบรมเชิง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการ ปฏิบัติการ
ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน
จํานวน 1 ครั้ง
1 ครั้ง
15.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจและปฏิบัติงานสอดคลอง
กับนโยบายขององคกร เขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานทําใหงาน
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจ
ที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผล
ตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

รอยละ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)

รูป

~7~
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
40,000
37,560
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
11,010

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
26,550

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ความรวมมือ/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
18.2 แนวทางแกไข
- ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน/จํานวนวันที่ใชในการดําเนินงาน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 บุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานของกลุมงานทุกกลุมมีประสบการณและ
แนวทางเพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติง านในการขับ เคลื่อ นภารกิ จของกระทรวงศึก ษาธิการ ทํ าให การ
ขับเคลื่อนงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
20.2 บุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันที่ดีกับองคกร
20.3 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานที่มีกระบวนทัศน วัฒ นธรรม และคานิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความรูความเขาใจแนวการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบาย
ขององคกร
21. ผูรายงาน นายวัฎนา ทองมณี ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : watsurat196912@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

--------------------------------------
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แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการ
โดยใชพื้นที่เปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1. ดานความมั่นคง)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทกุ ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของสวนกลางในระดับภูมิภาคตามคําสั่งคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่
11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอยมี
เอกภาพและสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเนนการมีสวนรวม
ของทุ กภาคส วนให สอดรั บกั บแนวทางการบริ หารงานโดยประชารัฐ โดยมี สํ านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัด สั ง กั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่นโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ที่มอบหมายใหเกิดความเปนเอกภาพ และเปนกลไกหลักในการบูรณาการการทํางานของทุกภาค
สวนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหเกิดความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย สอดคลองกับระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน การประสานการทํางานในเชิงพื้นที่ที่เปนอยูในปจจุบันใหเปนการทํางานในลักษณะยุทธศาสตรเชิงรุกและ
ประสานภารกิ จ รว มกัน ในแนวราบ การขั บ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตรที่ จ ะต อ งลงสู พื้ น ที่ ไ ด อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพเกิ ด
ประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ ซึ่งเปาหมายสําคัญ ของการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือ การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและเนนประโยชน ของผู เรียนเปนสําคั ญ ครู บุ คลากรทางการศึกษา ประชาชนในพื้ น ที่ และสัง คมพึ ง พอใจ
ประเทศชาติ ไดค นหรือทรัพยากรมนุ ษยที่ มีคุณ ภาพ สั งคมอยูรวมกัน ไดอ ยางมีค วามสุข และนํ าไปสู การบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาวของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
การตรวจ ติดตาม ประเมิน ผล และสนับสนุนการตรวจราชการ เปนการดําเนินงานเพื่อใหการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษามีพลังขับเคลื่อนสูจุดหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และปรับปรุงพัฒนาเพื่อเตรียมการรับการติดตาม
และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่อยูในการกํากับ ดูแล
รับ ผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช 2560 และ
วัตถุประสงคของแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) พรอมทั้ง
จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการเปนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภายใต
บริบทการบริหารราชการแผนดินรวมสมัยที่มุงผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรและการเสริมสรางระบบบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีเปนการตรวจราชการฯ นโยบายสําคัญของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในดานการศึกษา
ยุทธศาสตรกระทรวงและแผนงานโครงการสําคัญตาง ๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เปนปญหาการศึกษาใน
พื้น ที่หรือเรื่องที่กอความเดือดรอนเสียหายแกหนวยงานการศึกษา และประชาชนมุง เนน การรายงานผลงานที่
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานของผูรับการตรวจโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
การตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในประเด็นสําคัญภายใต แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
สอดคลองกับจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 6 ดานไดแก 1) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 2)
การสรา งความสามารถในการแข ง ขั น 3) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา 4) การพั ฒ นา
การศึกษาเพื่อความมั่นคง 5) การปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการ 6) การขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเนนสูการปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เนนการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันและประสานเชื่อมโยงทุกระดับทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ (Vertical and Horizontal Integration)
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ระหวางผูตรวจราชการกระทรวงหน วยงานที่ป ฏิบัติง านทั้ง สวนกลางระดั บภาคระดับจัง หวัดและสวนราชการ
ที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ ตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดรวมทั้งแกไขปญ หาการศึกษาใน
ระดั บ พื้ น ที่ ให บ รรลุ ผ ลอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ทั้ ง นี้ กํ าหนดระยะเวลา
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
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสัง กัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหนาที่ความ
รับ ผิ ด ชอบด า นการตรวจราชการและการติ ด ตามประเมิ น ผลของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและสํ า นั ก งาน
ศึก ษาธิก ารจั ง หวั ด และมี ก ารปรับ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารวาด ว ยการตรวจราชการการติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติรายละเอียดแนวทาง การตรวจราชการ
และการติดตามประเมิน ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให มีความชัดเจนดัง นั้นเพื่ อใหการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เปนระบบมีกรอบและมี
แนวทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนแนวทางใน
การตรวจราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายจุดเนนของจังหวัดรวมทั้งการนําผลจากการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลมาใชเป นฐานขอมู ลที่แสดงถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดอ อน และแนวทางการ
ปรั บ ปรุ งแก ไข ช ว ยให ก ารบริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
เปนหนวยงานการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบายและยุทธศาสตร
ของส ว นราชการต า งๆ ที่ ม อบหมายมี ห น ว ยงานการศึ ก ษาในความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต อ งตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมิน ผลดานคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปยุทธศาสตร จุดเนน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎรธานี จึงจัดทํ าโครงการ การตรวจ ติด ตาม และประเมิน ผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขึ้นเพื่อใหการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสนั บสนุนการตรวจ ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนิ นงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 และผูที่เกี่ยวของ ทั้งการตรวจราชการแบบกรณีปกติ
แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ
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8.2 เพื่อตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
8.3 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรที่สําคัญ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดไดรับ
การกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด
9.1.2 รอยละของสถานศึกษา
ในจังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด
9.1.3 มีการประชุมการ
ดําเนินงานการรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ระดับจังหวัด
9.1.4 มีการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด
9.1.5 มีการลงพื้นที่นิเทศ
ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบาย
และจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตาม
นโยบาย ศธ.)

คาเปาหมาย
รอยละ 100 ของ
หนวยงานทาง
การศึกษา
ในจังหวัด
(จํานวน 8 สังกัด)
รอยละของ
สถานศึกษา
ในจังหวัด
(จํานวน 606 แหง)
มีการประชุมการ
ดําเนินงานการ
รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ
จังหวัด
(จํานวน 1 ครั้ง)
มีการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการฯ
(จํานวน 1 ครั้ง)
มีการลงพื้นที่นิเทศ
ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ.
(จํานวน 1 ครั้ง)

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

- รายงาน
การลงพื้นที่
ตรวจราชการ

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

- รายงานผล
การนิเทศ
ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ.
- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ.

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ.
- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ.

- รายงาน
การประชุม
- ระเบียบวาระการ
ประชุม
- แบบติดตามการ
ตรวจราชการฯ

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
- แบบนิเทศ
ติดตาม ประเมิน
ผลฯ
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ตัวชี้วัดโครงการ
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 หนวยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.2.2 สถานศึกษาในจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.2.3 มีรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565 ของจังหวัดสุราษฎรธานี
(กรณีปกติ)

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณีปกติ
(จํานวน 2 รอบ)
การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณีปกติ
(จํานวน 2 รอบ)
รูปเลมรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย และ
จุดเนนของ ศธ.
กรณีปกติ
(จํานวน 2 เลม :
1 รอบ : 1 เลม )

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ.
- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ.
- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ.

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 หนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 5 แหง ไดแก
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
10.1.2 โรงเรียนในสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 606 โรงเรียน ไดแก
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 495 โรง
1.1) สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119 โรง
1.2) สพป. สุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 180 โรง
1.3) สพป. สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 152 โรง
1.4) สพม. สุราษฎรธานี ชุมพร จํานวน 44 โรง
2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 77 โรง
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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 ครบทุกพื้นที่ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10.2.2 สถานศึกษาในจังหวัดไดรับการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก
11. ระยะเวลาดําเนินการ
12 เดือน/ป (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
12. สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก
6.1 ระดับหนวยงาน ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ
6.2 ระดั บ สถานศึ ก ษา ได แ ก สถานศึ ก ษาสัง กั ด สํ านั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึ กษา สุราษฎรธานี
ชุมพร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
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 วิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัด
/ /
ตามนโยบาย ผูรับผิดชอบขอมูล
กลุมเปาหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
13.4 ประชุมจัดทําคูมือ/เครื่องมือฯ
/ /
การตรวจ ติดตามและประเมินผล
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ชื่อกิจกรรม
13.5 ประชุมชี้แจง/วางแผนผูมีสวน
เกี่ยวของของหนวยงานทางการศึกษา
การดําเนินงานการรายงานผลการตรวจ
ราชการฯระดับจังหวัด
13.6 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย ศธ.)
13.7 รับการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดฯ
ระดับจังหวัด
13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับจังหวัด

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

/

/ /

/

/ /

/

/

/

/ /

/

/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 รับ การตรวจราชการและติด ตามประเมิ น ผลการจัด การศึ กษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดฯ ระดับจังหวัด
วันที่ 23-25 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการที่ 5, 7 พรอมดวย นางวิมลมาลย รินไธสง รองศึก ษาธิการภาค 5 รักษาการในตําแหนง ศึกษาการใน
ตํา แหน ง ศึ ก ษาธิ การภาค 5 และ นายโชคดี ศรั ท ธากาล ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุร าษฎร ธานี รวมทั้ ง สํ านั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน พรอมคณะติดตาม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจํ า ป ง บป ระม าณ พ .ศ.2 5 6 5 และตรวจเยี่ ย มก ารเรี ย น การสอ น
และการดําเนินการตามมาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาหนวยรับตรวจ จํานวน 5 แหง ประกอบดวย
1. โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร
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2. โรงเรี ยนบ า นเกาะเต า อํ าเภอเกาะพงัน จั ง หวัด สุ ราษฎร ธานี สัง กั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
3. โรงเรีย นบ านหาดริ้ น อํา เภอเกาะพะงัน จัง หวั ดสุ ราษฎรธานี สัง กั ด สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
4. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะพะงัน สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฎรธานี
5. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 รอยละของ
รอยละ 100 รอยละ 100
หนวยงานทางการศึกษาใน
ของหนวยงาน
จังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม
ทางการศึกษา
การดําเนินงานตามนโยบายของ
ในจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย (จํานวน 8 สังกัด)
จุดเนนของจังหวัด
15.1.2 รอยละของ
รอยละของ รอยละ 100
สถานศึกษาในจังหวัดไดรับการ
สถานศึกษา
กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ในจังหวัด
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา (จํานวน 606
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด
แหง)

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

มีการประชุมการ
ดําเนินงานการ
รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ
จังหวัด
(จํานวน 1 ครั้ง)

1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

หนวยงานทางการ
ศึกษา
ในจังหวัด
(จํานวน 9 สังกัด)

รอยละ 100

สถานศึกษาใน
จังหวัดไดรับการ
กํากับ ติดตาม
การดําเนินงาน
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษา
และนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด
ประชุมการ
ดําเนินงานการ
รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ
จังหวัด
(จํานวน 1 ครั้ง)

รอยละ 100

1 ครั้ง
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

15.1.4 มีการลงพื้นที่
ตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด
15.1.5 มีการลงพื้นที่
นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนน
กระทรวง ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตาม
นโยบาย ศธ.)
15.2 เชิงคุณภาพ
15.2.1 หนวยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

มีการลงพื้นที่
ตรวจราชการฯ
(จํานวน 1 ครั้ง)

15.2.2 สถานศึกษาใน
จังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
15.2.3 มีรายงานผลการ
ตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวง

จํานวน
เปาหมาย
1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการฯ
(จํานวน 1 ครั้ง)

1 ครั้ง

มีการลงพื้นที่
นิเทศ ติดตาม
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย ศธ.
(จํานวน 1 ครั้ง)

1 ครั้ง

ลงพื้นที่นิเทศ
ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ.
(จํานวน 1 ครั้ง)

1 ครั้ง

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ. กรณีปกติ
(จํานวน 2 รอบ)

จํานวน
2 รอบ

จํานวน
1 รอบ

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ. กรณีปกติ
(จํานวน 2 รอบ)
รูปเลมรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ

จํานวน
2 รอบ

หนวยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด
2 สถานศึกษาใน
จังหวัดรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษา
มีรายงานผลการ
ตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา
ของกระทรวง

จํานวน 1 เลม

จํานวน 2
เลม

จํานวน
1 รอบ
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ตัวชี้วัด
ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
จังหวัดสุราษฎรธานี (กรณีปกติ)

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

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

ศึกษาธิการ
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 ของจังหวัด
สุราษฎรธานี (กรณี
ปกติ)

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)

ประมวลภาพลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
60,000
37,937

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
15,925

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
22,012

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
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แหลงงบประมาณ รายจายอื่น
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- การประสานดานขอมูลกับหนวยงานทางการศึกษา/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณที่
ไดรับ/การดําเนินการในการนําผลการติดตามไปปรับใชตามบริบทของหนวยงานสถานศึกษา
- การจัดสรรงบประมาณโครงการฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไมไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณโครงการฯ ในไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม –เดือนมีนาคม 2565)
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังตองดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และควบคุมเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการลงพื้นที่ตรวจราชการที่ตองรวมคนจํานวนมาก
18.2 แนวทางแกไข
- การประชุมสรางความเขาใจเปนกรอบทิศทางเดียวกัน
- สํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดสุราษฎรธานีดําเนินกิจกรรม/โครงการฯ ในรูปแบบยืมเงินงบทดรองฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปพลางกอน
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังตองดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และควบคุมเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการลงพื้นที่ตรวจราชการที่ตองรวมคนจํานวนมาก สําหรับเก็บขอมูล รายงานผล
การตรวจราชการและติดตามประเมิน ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 เปนไปในรูปแบบการลงพื้นที่ และการวิเคราะห สงเคราะห จากสวนราชการตนสังกัด
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
- การลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 2 (ระหวางเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2565)
- การดําเนินการเก็บขอมูลตามแบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 กรณีปกติ
- การลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565 (ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย ศธ.)
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี หนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติงานใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี ข อ มู ล สนั บ สนุ น การตรวจราชการ การติ ด ตาม ประเมิ น ผลของผู ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาคและผูเกี่ยวของ ทั้งการตรวจราชการกรณีปกติ เฉพาะดาน กรณี
พิเศษและบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด เพื่อใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป
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20.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีระบบการตรวจราชการ การติดตามประเมิน ผล การ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญ ดานการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหกับหนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบตามเปาหมายที่กําหนด
20.3 จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี มี ตั ว อย า งสถานศึ ก ษาต น แบบในการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนระดับจังหวัด
21. ผูรายงาน นางสาวศิริมา นุยไม ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการขอจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดตั้งและการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (4. ภาครัฐมีความทันสมัย)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได จั ด สรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผูเรียนและโรงเรียน
เอกชน ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเปนการใชจายในการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียน
การสอน การลมเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบกําหนด และเปนคาใชจายในการบริงานของ
สวนราชการที่จําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ด ว ยเหตุ ผ ลความจํ า เป น ดั ง กล า วข า งต น กลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตามการขอจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้งและการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565 นี้ขึ้น
8. วัตถุประสงค
เพื่อตรวจติดตามการขอจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
การขอเลิกลมกิจการและการบริหารงานที่จําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จํานวนโรงเรียนเอกชน
ที่ไดรับการตรวจติดตาม
(1) การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
(2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจการโรงเรียน
(3) การเปลี่ยนแปลงตราสาร
(4) การขอเลิกลมกิจการ
9.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของโรงเรียนเอกชนที่
ไดรับการตรวจติดตาม สามารถ
ดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ตรวจติดตาม

แบบตรวจติดตาม

ประเมิน

แบบประเมิน

6 โรงเรียน
3 โรงเรียน
1 โรงเรียน
1 โรงเรียน
รอยละ 100

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนเอกนอกระบบ จํานวน 7 โรงเรียน
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10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
สถานทีข่ อจัดตั้งโรงเรียนเอกชน /โรงเรียนเอกชน
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 วางแผนการดําเนินงาน/
ประชุมคณะกรรมการฯ
13.2 ตรวจติดตามการขอจัดตั้ง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ
การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดตั้งและการขอเลิกลมกิจการของ
โรงเรียนเอกชน
13.3 สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
/ /

/ /

/ /

/

/

/ /

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 การตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท
สุราษฎรธานี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ สถานที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 359/34-36 ถนนชนเกษม
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี ใชงบประมาณ จํานวน 1,000 บาท
14.2 ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ หอง
ประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏรธานี ใชงบประมาณ 2,970 บาท
14.3 รวมงานเสวนาทางการศึกษา วันการศึกษาเอกชนภาคใต ประจําป พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27-28
กุมภาพันธ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 7,600 บาท
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จํานวนโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม
(1) การจัดตั้งโรงเรียน
เอกชน
(2) การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจการโรงเรียน
(3) การเปลี่ยนแปลงตรา
สาร
(4) การขอเลิกลมกิจการ
15.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม
สามารถดําเนินกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

6 โรงเรียน

6 โรงเรียน

3 โรงเรียน

3 โรงเรียน

1 โรงเรียน

1 โรงเรียน

1 โรงเรียน

1 โรงเรียน

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

1 โรงเรียน

รอยละ 100

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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7. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
50,000
11,670
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
1,100

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
10,570

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ภัยพิบัติ
18.2 แนวทางแกไข
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ
- กํ าหนดแผนการดําเนิ น งานโครงการให เสร็จสิ้น ภายในไตรมาศที่ 3 เพื่ อลดความซ้ํ าซอ นของการ
ดําเนินงาน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
1. การพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ
2. การตรวจติดตามการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 เพื่อใหการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตรา
สารจัดตั้ง การขอเลิกลมกิจการโรงเรียนเอกชน ไดถูกตองตามที่ระเบียบ/กฎหมายกําหนด สามารถดําเนินกิจการได
อยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
20.2 ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
21. ผูรายงาน นางสาวพิมพดาว ศุภผล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : pim2385@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ การตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เสริม การศึ ก ษาเอกชนสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได จั ด สรร
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการตรวจติดตามการการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนและ
ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้งการจัดการเรียนการสอนและการลมเลิกกิจการ ของโรงเรียนเอกชน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีในฐานะหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแลสงเสริม
การศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใหสอดคลองกับกฎหมาย
นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวของ และเพื่อใหการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองราบรื่นและ
พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะนําประโยชนไปสูนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดอยางเต็มที่ตอไป
8. วัตถุประสงค
เพื่อตรวจติดตามโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเปนคาอาหาร
เสริม (นม) เงิน อุดหนุน เปนคาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิ
ต่ํากวาปริญญาตรี) และอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 อยางมีคุณภาพ มีคุณสมบัติถูกตองและดําเนินการตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด และเพื่อตรวจ นิเทศ
และติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนในระบบ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนในระบบ
จํานวน 45 โรงเรียน ไดรับการ
สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลการ
บริหารจัดการ การเบิกจาย และ
การใชจายเงินอุดหนุนใหเปนไป
อยางถูกตองเรียบรอย
9.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนเอกชน มีการดําเนิน
กิจการ การเบิกจายเงินและการใช
จายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ครบทุกโรงเรียน

ตรวจติดตาม
จากเอกสาร
หลักฐาน และ
สภาพจริง

แบบติดตามฯ

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. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อกิจกรรม
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 แตงตั้งคณะทํางาน
/
7.4 ประสานโรงเรียน
/
7.5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและ
/
จัดเตรียมเอกสาร
7.6 ดําเนินงานติดตาม
/ /
/ / / /
7.7 รายงานผลการติดตาม
/
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จํานวนโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม
15.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการตรวจติดตาม
สามารถดําเนินกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

45 โรงเรียน

-- โรงเรียน

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 100

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
รูป

รูป

รูป

รูป
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รูป

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
37,100
0
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
0

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
0

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
0

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
0

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ภัยพิบัติ
18.2 แนวทางแกไข
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ
- กํ าหนดแผนการดําเนิ น งานโครงการให เสร็จสิ้น ภายในไตรมาศที่ 3 เพื่ อลดความซ้ํ าซอ นของการ
ดําเนินงาน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สํารวจขอมูลโรงเรียนกลุมเปาหมาย, จัดทําโครงการ, แตงตั้งคณะทํางาน, ประสานโรงเรียน ประชุม
ชี้แจงคณะกรรมการและจัดเตรียมเอกสาร
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
10.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชน สามารถดําเนินกิจการและการเบิกจายและใชจายเงินอุดหนุนไดถูกตองและเปนไป
ตามจุดประสงคของเงินอุดหนุนแตละประเภททุกโรงเรียน
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10.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนเอกชน เบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ แนวปฏิบัติและ
ตรงตามความเปนจริง พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก
21. ผูรายงาน นางทิพวรรณ คงแปน ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : omojeed@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจยั และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
ด ว ยสํ า นั ก งาน คณ ะกรรมการส ง เสริ ม ก ารศึ ก ษ าเอ กชน สํ า นั ก งาน ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ในการจั ด ทํ า และจั ด ส ง แบบรายงานผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา (ปพ.3) แบบรายงานการออก
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) สําหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา และแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (รนช.) สําหรับ
โรงเรียนประเภทนานาชาติ ประจําปการศึกษาของทุกป โดยตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน กําหนดใหโรงเรียน
มีหนาที่ในการจัดทําและจัดสง และกําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ตรวจสอบและจัดเก็บ
หลักฐานทางการศึ กษา เพื่ อเป นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิ การศึกษาสํ าหรับผูจบการศึกษา โดยสํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีหนาที่ กํากับ ติดตาม โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภท
นานาชาติ ใ นกํ า กั บ ให ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เอกสารหลั ก ฐานให ถู ก ต อ ง และจั ด ส ง ถึ ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ใหครบถวน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานใหครบถวนและเปนระบบ
ด ว ยเหตุ ผ ลความจํ า เป น ดั ง กล า วข า งต น กลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สุราษฎรธานี จึง ไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐาน
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีขึ้น
8. วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภท
นานาชาติ เปน ไปอย างถูก ตอง และการจัด เก็บ เอกสารหลัก ฐานการจบการศึก ษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติในกํากับของจังหวัดสุราษฎรธานีครบถวนและเปนระบบ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จํานวนโรงเรียนที่เขารวม
56 โรงเรียน
ความถูกตอง แบบตรวจเอกสาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสาร
ของเอกสาร
ทางการศึกษา
หลักฐานทางการศึกษา
9.1.2 จํานวนโรงเรียนที่จัดสง
56 โรงเรียน ความครบถวน ทะเบียนจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาเพื่อจัดเก็บ
ของเอกสาร
เอกสารทางการ
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร
ศึกษา
ธานี
9.2 เชิงคุณภาพ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
รอยละ 100
ประเมิน
แบบประเมิน
ของโรงเรียนที่จัดเก็บ ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
เปนระบบและมีถูกตองครบถวน
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10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ จํานวน 56 โรง
10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
15 กุมภาพันธ 2565 - 30 พฤษภาคม 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนเอกชนในระบบ /สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 วางแผนการดําเนินงาน/ประชุม
/
คณะกรรมการฯ
13.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
/
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
13.3 ดําเนินการจัดระบบการจัดเก็บ
/ /
หลักฐานทางการศึกษา

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 จํานวนโรงเรียนที่
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

56 โรงเรียน

56 โรงเรียน

-

-
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ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

15.1.2 จํานวนโรงเรียนที่
จัดสงเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาเพื่อจัดเก็บ ณ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ
ราษฎรธานี
15.2 เชิงคุณภาพ
เอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาของโรงเรียนที่จัดเก็บ
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี เปนระบบและ
มีถูกตองครบถวน

56 โรงเรียน

จํานวน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
56 โรงเรียน
-

รอยละ 100

รอยละ 100

-

รอยละ
-

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
รูป

รูป

รูป

รูป
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รูป

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
4,000
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ภัยพิบัติ
18.2 แนวทางแกไข
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
19.1 วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการฯ
19.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ศึกษา และประเภทนานาชาติ
มีความถูกตอง สงผลตอการนําไปใชเปนหลักฐานในการจบการศึกษาของนักเรียนสําหรับการศึกษาตอและการทํางานใน
อนาคต
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20.2 การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ศึกษา
และประเภทนานาชาติในกํากับของจังหวัดสุราษฎรธานีมีความสะดวกในการสืบคน และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
21. ผูรายงาน นางศิริพร นครพัฒน ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : ..................................................
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูใน
จังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสัง คมจัด ให มีแผนการศึกษาแห งชาติ กฎหมายเพื่อ พัฒ นาการศึกษาของชาติจัดให มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ของความเปน ไทยมีระเบียบวินัยคํานึง ประโยชนสวนรวมและยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในมาตรา 80 (3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งสอดรับกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ที่ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการกลาวคือ
การจัดการศึกษาตองเปน ไปเพื่อพั ฒ นาคนไทยใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ ทั้งรางกายจิตใจสติปญ ญาความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและมาตรา 7 กลาว
ไววาในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาค
และศัก ดิ์ ศ รีค วามเป น มนุ ษ ย มีค วามภาคภู มิ ใจในความเป น ไทยรู จัก รั กษาผลประโยชน ข องสว นรวมและของ
ประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและความรูอัน
เปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเองมี
ความริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเปนกุญแจสําคัญ ที่จะนําไปสูการประกอบอาชีพ รายได ประสิทธิภาพของการ
ทํางาน และการพึ่งพาตนเองไดในที่สุด ดังนั้น หากจะมุงหวังใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางสมบูรณราบรื่น ก็มี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามปญหา
ความยากจนยังเปนอุปสรรคที่ทําใหเด็กและเยาวชนไทยสวนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ตองออกจากโรงเรียน
กลางคัน หรือไมไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับแนวนโยบายการพัฒ นาประเทศของรัฐบาล มุงเนน ให
หนวยงานตาง ๆ พิจารณาถึงปญหา ความจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนาในแตละชวงวัยอยางรอบดาน และการมีทักษะ
การงานไดถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาโดยการศึ กษาภาคบังคับ ทั้งระดั บประถมและมั ธยม เพื่อใหเด็กเรียนรู
เสริมสรางทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเปนอาชีพตอไปในอนาคต นอกจากแนวทางดังกลาวที่ดําเนินการ
ใหกับเด็กในระบบการศึกษาแลวนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนยังไดพัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอื่น ๆ ขึ้นมาสงเสริม
สนับสนุนการเรียนทักษะการงานอาชีพ
นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูเปนนักเรียนที่มีความผิดปกติในพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจและ
การใชภาษาทําใหบกพรองตั้งแตการพูดการคิดการอานการเขียนและคณิตศาสตรบางครั้งเรียกวา "เด็กเรียนยาก"
หรือLearning Difficulty เกิ ดความบกพรอ งทางดานสติป ญ ญาอารมณ สัง คมเด็กกลุมนี้ จะมี IQ ปรกติห รืออาจ
มากกวาปกติมีสภาพรางกายปกติแตไมสามารถเรียนหนังสือไดเพราะไมสามารถนําขอมูลไปใชไดเหมือนเด็กปกติ
เราจึงเรียกเด็กกลุมนี้วาเด็กLearning Disabilities หรือ LD
แนวคิ ด ใหม ใ นการจั ด การศึ ก ษาคื อ การให ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น และทุ ก ส ว น ร ว มของสั ง คมมี ส ว น
ในการจัดการศึกษาการศึกษายังเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการประกอบอาชีพการมีรายไดเพิ่มประสิทธิภาพของ
การทํางานและการพึ่งพาตนเองไดในที่สุดการไดเรียนรูเสริมสรางทักษะอาชีพเปนการมองหาความถนัดที่จะเปนอีก
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ทางเลือกหนึ่ง ที่จะชวยพัฒ นาศั กยภาพของนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูสามารถพัฒ นาเป นอาชีพตอ ไปใน
อนาคตจากเหตุผลดังกลาวทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงสงเสริมใหนักเรียนบกพรองทางการ
เรียนรูไดมีอาชีพระหวางเรียนเพื่อเปน การลดภาระคาใชจายของครอบครัวและไดสง เสริมใหนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูไดมีความรูดานวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษาและสามารถนําไปประกอบอาชีพได
จากความสําคัญดังกลาว หนึ่งในภารกิจหลักของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี คือ การสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข ประกอบกับ
การเห็นความสําคัญของการสงเสริมการจัดการเรียนรูดานทักษะอาชีพใหกับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัด
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี” โดยคาดหวังวาครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพมีความรูความเขาใจในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด ทักษะการทํางานและทักษะอาชีพใหกับนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรู และสามารถนํามาพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพไดตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพได
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสงเสริม พัฒนา ครูผูสอนที่เขารวมโครงการใหสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะ
อาชีพและจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
8.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูมีทักษะ กระบวนการคิด และเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
8.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
8.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีผลิตภัณฑที่เปน Best Practices ที่เกิด
จากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
8.5 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลครู และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของครูผูสอน
ที่เขารวมโครงการ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการทักษะอาชีพและ
การจัดการเรียนรูทักษะอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละ 80

ทดสอบและประเมิน

แบบทดสอบ
แบบประเมิน
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ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
วิธีประเมินผล
9.1.2 รอยละของนักเรียน
รอยละ 80 สังเกตและประเมิน
บกพรองทางการเรียนรูที่เขารวม
โครงการไดรับการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ มีทักษะ กระบวนการคิด
และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูงขึ้น

เครื่องมือที่ใช
แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานทักษะ
กระบวนการคิด
คุณลักษณะฯ
แบบทดสอบ
ทักษะอาชีพ

9.1.3 รอยละของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมีผลิตภัณฑที่เปน Best
Practices ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่
21

รอยละ 100

สังเกตและการนําเสนอ
ผลงานผลิตภัณฑที่เปน
Best Practices

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

รอยละ 100

นิเทศ ติดตาม

แบบบันทึกการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู
รายงานผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ
Best Practices
ของผลิตภัณฑ
จากทักษะอาชีพ
แบบนิเทศ
ติดตาม
ครูผูสอนที่
จัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ
ในศตวรรษที่
21

คะแนน
หลังเขารวม
โครงการสูง
กวากอนเขา
รวมโครงการ

ทดสอบกอนเขารวม
โครงการและหลังเขารวม
โครงการ

9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ครูผูเขารวมโครงการ
มีความรู ความเขาใจในการพัฒนา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
หลังเขารวมโครงการสูงกวา
กอนเขารวมโครงการ
9.2.2 นักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูที่เขารวมโครงการ
มีทักษะ กระบวนการคิด และเปน

แบบทดสอบ
กอนเขารวม
โครงการและ
หลังเขารวม
โครงการ

ระดับดีขึ้นไป ประเมินทักษะกระบวนการคิด แบบประเมินทักษะ
และคุณลักษณะอันพึง
กระบวนการคิด
ประสงคตามหลักปรัชญา และคุณลักษณะ
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ตัวชี้วัดโครงการ
ผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับดีขึ้นไป

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เครื่องมือที่ใช
อันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูที่สมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.1.2 ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่สอนนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.1.3 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ป กครอง และผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ที่ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
12. สถานที่ดําเนินการ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานีที่มีนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู และสนใจเขารวมโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง
โครงงานอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่
21
13.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

/
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13.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
จัดการผลิตภัณฑสูแพลตฟอรมรานคา
ออนไลน
13.4 การประกวดแขงขันเพื่อคัดเลือก
Best Practices การพัฒนาทักษะอาชีพ
สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู
13.5 นิเทศติดตามและประเมินผล
โครงการ
13.6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

/
/ /
/

/ /

/ /

/

/

/
/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 จัดเตรียมรางหลักสูตร หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี และประชาสัมพันธ
โครงการเพื่อรับสมัครผูสนใจเขาโครงการฯ โดยการคัดเลือกเพื่อเขาโครงการทั้งหมดจํานวน 10 โรงเรียนในทุก
สังกัด
14.2 ไดโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 10 โรงเรียน (สังกัด สพฐ. จํานวน 7 โรงเรียน/สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 โรงเรียน/สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 โรงเรียน และ
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จํานวน 1 โรงเรียน)
14.3 ดําเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรม ไดแก
14.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่องโครงงานอาชีพสูการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
14.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ
14.3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจัดการผลิตภัณฑสูแพลตฟอรมรานคาออนไลน
14.3.4 การประกวดแขงขันเพื่อคัดเลือก Best Practices การพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับ
นักเรียนบกพรองทางการเรียนรู
14.3.5 นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ
14.3.6 สรุปผลการดําเนินโครงการ
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 รอยละของครูผสู อน
ที่เขารวมโครงการ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการทักษะอาชีพและการ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21

15.1.2 รอยละของนักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูที่เขารวม
โครงการไดรับการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ มีทักษะ กระบวนการคิด
และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 80

รอยละ 80 ครูผูสอนที่เขารวม
โครงการ มี
ความสามารถใน
การพัฒนาหนวย
การเรียนรูแบบ
บูรณาการทักษะ
อาชีพและการ
จัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21

100

รอยละ 80

รอยละ 80 นักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูที่
เขารวมโครงการ
ไดรับการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพ
มีทักษะ
กระบวนการคิด
และเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สูงขึ้น

90
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

จํานวน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
15.1.3 รอยละของโรงเรียน รอยละ 100 รอยละ 100 โรงเรียนทีเ่ ขารวม
ที่เขารวมโครงการ รวมแลกเปลี่ยน
โครงการ รวม
เรียนรูและมีผลิตภัณฑที่เปน Best
แลกเปลี่ยนเรียนรู
Practices ที่เกิดจากการจัดการ
และมีผลิตภัณฑที่
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่21
เปน Best
Practices ที่เกิด
จากการจัดการ
เรียนรูทักษะ
อาชีพในศตวรรษ
ที่21
15.1.4 รอยละของครู
รอยละ 100 รอยละ 100 ครู ผูบริหาร
ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน
สถานศึกษา
บกพรองทางการเรียนรูที่เขารวม
นักเรียนบกพรอง
โครงการ ไดรับการนิเทศ ติดตาม
ทางการเรียนรูที่
ผาน On-Site และ On-Line ดวย
เขารวมโครงการ
กระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น
ไดรับการนิเทศ
ติดตาม ผาน OnSite และ OnLine ดวย
กระบวนการ
นิเทศที่พัฒนาขึ้น
15.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ครูผูเขารวมโครงการ
คะแนน
คะแนน ครูผูเขารวม
มีความรู ความเขาใจในการพัฒนา หลังเขารวม หลังเขารวม โครงการมีความรู
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
โครงการสูง โครงการสูง ความเขาใจในการ
ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู กวากอนเขา กวากอนเขา พัฒนาหนวยการ
ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 หลัง รวมโครงการ รวมโครงการ เรียนรูแบบบูรณา
เขารวมโครงการสูงกวากอนเขา
การทักษะอาชีพ
รวมโครงการ
และการจัดการ
เรียนรูทักษะ
อาชีพในศตวรรษ

รอยละ
100

100

คะแนน
หลังเขารวม
โครงการสูงกวา
กอนเขารวม
โครงการ
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ที่ 21 หลังเขา
รวมโครงการสูง
กวากอนเขารวม
โครงการ
9.2.2 นักเรียนบกพรอง
ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป นักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูที่
ทางการเรียนรูที่เขารวมโครงการ มี
เขารวมโครงการ
ทักษะ กระบวนการคิด และเปนผูมี
มีทักษะ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลัก
กระบวนการคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
และเปนผูมี
ระดับดีขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับดีขึ้นไป

รอยละ

ระดับดีขึ้นไป
(คิดเปนรอยละ
90)
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่องโครงงานอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ 15 มกราคม 2565 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
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ประมวลภาพกิจกรรมที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ
วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
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ประมวลภาพกิจกรรมที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจัดการผลิตภัณฑสูแพลตฟอรมรานคาออนไลน
วันที่ 22 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
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ประมวลภาพกิจกรรมที่ 4
การประกวดแขงขันเพือ่ คัดเลือก Best Practices การพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
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ประมวลภาพกิจกรรมที่ 5
นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ
วันที่ 8 กุมภาพันธ ถึง 31 มีนาคม 2565 ณ สถานที่ตั้งของโรงเรียนในโครงการ
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
101,300
99,800
แหลงงบประมาณ หนวยงานภายนอก

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
99,800

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ความรวมมือ/ความเชื่อมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของครูผูรับการนิเทศ
18.2 แนวทางแกไข
- สรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การบูรณาการนิเทศการศึกษากับหนวยงานตนสังกัดของ
ผูรับการนิเทศ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สรุปผลการดําเนินงานในโครงการฯ ในกิจกรรมที่ 6
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ครูผูสอนที่เขารวมโครงการสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพและจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
20.2 นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูที่เขารวมโครงการ มีทักษะ กระบวนการคิดและเปนผูมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
20.3 สถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีหนวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพ มีครูที่สามารถ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
20.4 ผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21
20.5 ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีผลิตภัณฑที่เปน Best Practices ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21
21. ผูรายงาน นางสาวศุภมาศ คงคาชวย ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : supamaskongkachuay88@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาการเรียนรู)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
ความเปลี่ ย นแปลงจากโลกาภิ วั ตน แ ละความก าวหน าทางวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด รับ การพั ฒ นา
อยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
การวิเคราะห ข อ มูล ขนาดใหญ หุ น ยนต และโดรน เทคโนโลยีพั นธุ ก รรมสมัย ใหม และเทคโนโลยี ทางการเงิ น
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒ นาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําให
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญ ที่จําเปน ตองมีการ
ติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาด
วารุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปนหนวยงานหลักที่
เปนผูรับผิดชอบ มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปน ไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สามารถทํ างานรวมกับ ผูอื่ น และสามารถอยู รวมกับ ผูอื่ น ในสัง คมโลกไดอ ยางสัน ติ การจัด การศึ กษาในระดั บ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน นั บ เป นการเตรีย มคนที่ อยู ในชว งระยะที่ สําคั ญ และยาวนานที่ สุ ด กล าวคือ เป น การจั ด
การศึกษาที่ตองใชระยะเวลานานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยไดถูกขับเคลื่อนผานการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒ นาผูเรียน โดยใหมีคุณ ภาพเปนไปตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558)
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีบทบาทสํ าคัญอยางยิ่งในการดํ ารงชี วิตของมนุ ษย การเรี ยนรู วิทยาศาสตร เป น
กระบวนการสําคัญที่จะทําใหเกิดการพั ฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มี
ทักษะ ที่สําคัญในการคนควาความรู มีความสามารถในการแก ปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่
หลากหลายและมีประจักษพยานตรวจสอบไดความรู ทางวิทยาศาสตรชวยใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้นรวมถึงการนํา ความรูไปใชอยางสรางสรรค มีเหตุผล มีคุณธรรม นอก จากนั้นยังชวยใหมี
ความรู ค วามเข าใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ยวกั บ การใช ป ระโยชน การดู แ ลรั กษา ตลอดจนการพั ฒ นา สิ่ ง แวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน
วิชาชี พครู เป น วิชาชี พที่ อยู ในความเครียดและถู กเน น ย้ํ าเสมอในความมี ส วนรั บผิ ดชอบที่ สู งในขณะเดี ยวกั น
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหวิชาชีพครูถูกเพิ่มระดับความตึงเครียดอยางที่ไมเคยมีมา
กอน อยางไรก็ตามการนิ เทศการศึกษาตองหั นมาใสใจสุขภาวะของครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and
Burns, 2021) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ เทคโนโลยี การ
แขงขัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอก ทําใหทุกภาคสวน ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งเปนผลมาจากกระแสใหญของโลก 3 กระแส อันไดแก 1) กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) คือ กระแสของ
การหลอมรวมสังคมขึ้นเปนสังคมเดียว เชื่อมโยงโลกทั้งใบเขาดวยกัน ทุกคนสามารถติดตอสื่อสารหรือเดินทางถึงกันได
ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว 2) กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) คือ กระแสของการที่เทคโนโลยีมี
การพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วและกาวกระโดด ทําใหเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นบนโลกอยางมากมาย และทําให
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3) กระแสความเปนใหญของเงินทุน (Financialization) คือ กระแส
แหงทุนนิยม การเติบโตของทุนนิยมแบบธุรกรรมการเงิน (Financialization) ที่ธุรกิจภาคการเงินมีบทบาทและสัดสวน
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สูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหเกิดจากนวัตกรรมทางการเงินที่แปลงทรัพยสินตาง ๆ เปนเงินทุน แตเดิมคําวา
VUCA เปนคําที่ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาใชเรียกสถานการณในสงครามที่อัฟริกาและอิรัก ซึ่งสื่อถึงความสับสนและผัน
ผวนภายในประเทศ ณ ขณะนั้น กอนจะถูกนํามาใชเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจ โดยคําวา VUCA นั้นประกอบดวย คํา 4 คํา
คือ V (Volatility) คื อ ความผันผวน การเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ ว ไม สามารถคาดเดาได U (Uncertainly) คื อ ความไม
แน นอน ยากต อการตั ดสินใจ C (Complexity) คื อ ความซั บซ อนที่ มากขึ้นเรื่อย ๆ ในเชิ งระบบ A (Ambiguity) คื อ
ความคลุมเครือไมชัดเจน ไมสามารถคาดเดาผลไดชัดเจน อีกทั้งสถานการณโควิด-19 เองทําใหนักการศึกษาตองปรับตัว
จากคลื่ นของการเปลี่ ยนแปลงขนานใหญ ดั งนั้ น ต องสรางทั กษะให เด็กอยูในศตวรรษที่ 21 มี ทั กษะ มี ทั ศนคติ มี
อุ ป นิ สั ย อาทิ เด็ กต องใฝ ห าความรู อดทน มี ทั ก ษะความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ การสื่ อ สาร และการทํ างานเป น ที ม
และตองมีทักษะพื้นฐานอยางนอย 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 อยางไรนั้นพลังสุขภาพจิตเปนสิ่ง
สําคัญ ยิ่งทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชน และสังคม พลังสุขภาพจิตเปนความสามารถทางอารมณและจิตใจใน
การปรับ ตัว และฟน ตัวกลับสูภาวะปกติประกอบดวย I am ,I have ,I can ครูและนักเรียนจําเปนตองความรู
ความเขาใจและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่นในการเสริมสรางพลังสุขภาพจิตเพื่อผานพน
วิกฤตโควิด-19 ภายใตวิถีชีวิตใหม (new normal) ไปไดอยางราบรื่น
จากความสําคัญ ดัง กลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน 1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนิน งานได
อยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2) เพื่อติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ น าให สถาน ศึ กษาและบุ คลาก รทางการศึ กษา ใน สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในประเด็นของ
8.1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8.1.2 การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด 19
8.1.3 RQ ความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต ของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8.2 เพื่อติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒ นาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของสถานศึกษา รอยละ 80
ที่เขารวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ตอคูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในยุคของการเปลี่ยนแปลง
อยางพลิกผัน
9.1.2 ระดับความคิดเห็น
รอยละ 80
ของสถานศึกษาเปาหมายในการใช
สารสนเทศในคูมือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน
9.1.3 ครูมีความรูความ
รอยละ 80
เขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับดี
9.1.4 ครูมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง
พลังสุขภาพจิต ของนักเรียน
ที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับดีขึ้นไป
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ครูผูเขารวมโครงการ
มีความรูความเขาใจในการพัฒนา
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
9.2.2 ครูผูเขารวมโครงการ
มีความรูเกี่ยวกับความสามารถ
ในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต
ของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

สํารวจประเมิน

แบบสอบถาม

สํารวจประเมิน

แบบสอบถาม

ทดสอบ

แบบทดสอบ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แบบทดสอบความรู
เกี่ยวกับความสามารถ
ในการฟนพลัง พลัง
สุขภาพจิต ของนักเรียน
ที่เรียนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในระดับ
ดีขึ้นไป

รอยละ 80

ทดสอบ

มีรูปเลม
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

ติดตามและ
ประเมิน

แบบทดสอบ
แบบติดตาม
แบบสัมภาษณ
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10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของครูผูสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.1.2 ครู ผู ส อนในกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ส อนผู เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
12. สถานที่ดําเนินการ
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือ
/ / /
การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในโลกพลิกผัน
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
ไดทําการรางหลักสูตรการประชุมเชิง ปฏิบัติการรวมถึงการประสานงานกับคณะครูและผูเชี่ยวชาญ อยูระหวาง
ประสานงานรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญ

15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 รอยละของ
สถานศึกษาที่เขารวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ตอคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลง อยางพลิกผัน
15.1.2 ระดับความคิดเห็น
ของสถานศึกษาเปาหมายในการใช
สารสนเทศในคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยาง
พลิกผัน
15.1.3 ครูมีความรูความ
เขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับดี
15.1.4 ครูมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง
พลังสุขภาพจิต ของนักเรียน
ที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับดีขึ้นไป
15.2 เชิงคุณภาพ
15.2.1 ครูผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจในการ

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 80

รอยละ 80

-

-

รอยละ 80

รอยละ 80

-

-

รอยละ 80

รอยละ 80

-

-

รอยละ 80

รอยละ 80

-

-

รายงานผล
การ

รายงานผล
การดําเนินงาน

-

-
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

พัฒนาจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
15.2.2 ครูผูเขารวม
โครงการมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง
พลังสุขภาพจิตของนักเรียน
ที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

จํานวน
เปาหมาย

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

รายงานผล
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

-

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
รูป

รูป

รูป

รูป

รูป
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
แหลงงบประมาณ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ความรวมมือ/และความเชื่อมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
18.2 แนวทางแกไข
- สรา งความร วมมื อ กั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง การบู ร ณาการการศึ ก ษากั บ หน ว ยงานต น สั ง กั ด ของ
สถานศึกษาเปาหมาย
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดประชุมกิจกรรม 13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโลกพลิกผัน และ 13.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -19 ใหทันภายในไตรมาสที่ ๓
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 สถานศึก ษา ครู และผู เกี่ ยวข องที่ เข ารวมโครงการได รับความรู เกี่ย วกับ การยกระดั บผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
20.2 สถานศึ ก ษา ครู แ ละผู เกี่ ย วข อ งมี แ นวทาง การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -19
20.3 สถานศึกษา ครูและผูเกี่ยวของมีแนวทางในการสงเสริมความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต
ของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
21. ผูรายงาน นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : npassmall@gmail.com
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22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ สงเสริมพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาการเรียนรู)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
ความเปลี่ ย น แปลงจากโลกาภิ วั ต น แ ละความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโน โลยี ที่ ไ ด รั บ
การพัฒนาอยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผันอาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒ นาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําให
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญ ที่จําเปน ตองมีการ
ติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาด
วารุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปนหนวยงานหลักที่
เปนผูรับผิดชอบ มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปน ไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สามารถทํ างานรวมกับ ผูอื่ น และสามารถอยู รวมกับ ผูอื่ น ในสัง คมโลกไดอ ยางสัน ติ การจัด การศึ กษาในระดั บ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน นั บ เป นการเตรีย มคนที่ อยู ในชว งระยะที่ สําคั ญ และยาวนานที่ สุ ด กล าวคือ เป นการจั ด
การศึกษาที่ตองใชระยะเวลานานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยไดถูกขับเคลื่อนผานการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒ นาผูเรียน โดยใหมีคุณ ภาพเปนไปตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558)
การจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา เป น การจั ดการเรี ย นรู ที่ มุ ง ให ผู เรี ย นได เชื่ อมโยงความรู ระหว างวิ ช า
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร เพื่อนําไปแกปญหาในชีวิตจริงและชวย
ใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของการเรียนรูแตละวิชา (วินินทร สุภาพ, 2561) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังไดระบุวา ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรี ย นรู ส วนหนึ่ ง ต อ ง “ใช ร ะบบสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) เพื่ อ ยกระดั บ การเรี ย นรู ด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร รวมทั้งพัฒ นานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ
วิชาใหมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ยุทธศาสตรที่ 7 ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผูเรียนที่เนนการพัฒนาครูประจําการใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดประเมิน
ผลลัพ ธก ารเรียนรูด วยการจั ดการเรียนรูแ บบสะเต็ม ศึ กษา (STEM Education) เพื่ อ พั ฒ นาผู เรีย นให มี ความรู
ความสามารถและสมรรถนะด านการคิดวิเคราะห ตามมาตรฐานหลักสู ตร มาตรฐานการจัด การเรียนการสอน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2553) และยั ง ให ความสําคั ญ ในการพั ฒ นาครูเพื่ อให มี ความรูค วามเขาใจเกี่ ยวกั บ การ
ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาและสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาครูโดย
สงเสริมและพัฒนาครูผูสอนในระดับประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
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ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
พบวา ดานการออกแบบการเรียนรูบูรณาการ มีความตองการจําเปนมากที่สุด (PNI modified =0.33) รองลงมาคือ
ดานการประเมินกระบวนการทํางานและผลงานของผูเรียน (PNI modified =0.32) และ ดานอํานวยความสะดวก
และให คํ า ปรึ ก ษาแก ผู เรี ย น (PNI modified =0.16) และความต อ งการรู ป แบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ พบว า ครู
ประถมศึกษาในจัง หวัดสุราษฎรธานี มีความตองการในพัฒ นาตนเองผานรูปแบบการพัฒ นาวิชาชีพ เรียงลําดับ
ความตองการมาก ดังนี้ พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ
ที่ตั้งของผูรับการพัฒ นา) ในชวงวันหยุดโดยมีการใหคําแนะนําชวยเหลือ นิเทศ ติดตามจากผูจัด ในวันหยุด รอยละ
74.50 รองลงมาไดแก พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ที่ตั้ง
ของผูจัด) ในวันทําการ รอยละ 66.00 และ พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน ในวันทําการ รอยละ 57.40
และ ขอที่ 5 พั ฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน ในวันทําการ รอยละ 57.40 (รายงานการสํารวจสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู ของครูจังหวัดสุราษฎรธานี, 2564)
วิชาชี พครูเป นวิ ชาชี พที่ อยู ในความเครียดและถู กเน นย้ํ าเสมอในความมี ส วนรั บผิ ดชอบที่ สู ง ในขณะเดี ยวกั น
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหวิชาชีพครูถูกเพิ่มระดับความตึงเครียดอยางที่ไมเคยมีมา
กอน อยางไรก็ตามการนิเทศการศึกษาตองเห็นมาใสใจสุขภาวะของครูเพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and
Burns, 2021) การจัดการศึกษาทุกระดับชั้น มีเปาหมายที่สําคัญคือพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร โดยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดนั้นจําเปนตองอาศัยกระบวนการทั้งในเรื่องของ
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการที่ใช
ในการพั ฒ นาคุณภาพการศึกษา ซึ่ งมี ความหมายครอบคลุ มในเรื่องของการพั ฒนาหลั กสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา โดยอาศัยความรวมมือของผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อมฤดา พงษศักดิ์, 2562) โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 การนิเทศตองมุงเนนการนิเทศทีเ่ กิดจากความสมัครใจของ
ครู ผู สอนที่ ต องการพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู ของตน ทั้ งในลั กษณะของการมี ผู สอนงาน (coach) หรื อการมี พี่ เลี้ ยง
(mentor) เปนผูคอยสนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจตลอดกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหครูสามารถพัฒนาบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการนิเทศในศตวรรษที่ 21 ตองมุงเนนในการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยสนับสนุนใหการนิเทศ
เปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชนการใชสื่อสังคมออนไลน (social networking) มาประยุกตใชในการ
นิเทศการศึ กษา ไม วาจะเป นการติดต อสื่อสาร การใหคํ าปรึกษา การเสนอแนะแหลงเรียนรู และการนิ เทศออนไลน
(ศุภวรรณ สัจจพิบูล, 2560)
จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมพัฒนาครู
ผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
ของครู ใหครูสามารถจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ และสามารถการออกแบบการเรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษา ใน
ดานการอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาแกผูเรียน รวมไปดานการประเมินกระบวนการทํางานและผลงานของ
ผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดขั้นสูงของผูเรียนกลุมเปาหมาย
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8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อ ส ง เสริ ม พั ฒ นา ครูก ลุ ม เป า หมายเป น ครู ผูนํ าการจั ด การเรีย นรูต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาให มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
8.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหผูเรียนกลุมเปาหมายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
8.3 เพื่อใหผูบริหาร ครู พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนชวยในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
8.4 เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของผูเขารวม
โครงการและผูมีสวนเกี่ยวของ
8.5 เพื่ อ นิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ น ผลครูผู เขาร วมโครงการ ประเด็ น การจั ด การเรี ยนรู บู รณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของครู
ผูเขารวมโครงการมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
9.1.2 รอยละของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะ
การคิดวิเคราะหสูงขึ้น
9.1.3 รอยละของครูมีหนวย
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาที่มี
คุณภาพผานเกณฑในระดับดี
9.1.4 จํานวนของผูบริหาร
ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
9.1.5 จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไมต่ํากวา 4 ครั้ง
ตอภาคเรียน

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละ 80

ทดสอบ
และประเมิน

แบบทดสอบ
แบบประเมิน

รอยละ 80

ทดสอบ
และประเมิน

แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบทดสอบทักษะการคิด
วิเคราะห

รอยละ 70

ประเมิน

100 คน

ประเมิน

4 ครั้ง

สังเกต

แบบประเมินหนวยการ
จัดการเรียนรูบูรณาการ
สะเต็มศึกษา
แบบบันทึกการมีสวนรวม
ของผูบริหาร ครู ผูปกครอง
และผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุน
การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
แบบบันทึก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ตัวชี้วัดโครงการ
9.1.6 ครูผูเขารวมโครงการ
รับการนิเทศติดตาม ผานระบบ
ออนไลนและ ณ สถานศึกษา
ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ครูผูเขารวมโครงการ
มีความรูความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
9.2.2 ครูผูเขารวมโครงการ
สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาได

คาเปาหมาย
12 ครั้ง

วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศติดตามครูผูนํา
การจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี

มีรูปเลม
รายงานผล
การดําเนินงาน
หลักฐานการ
จัดการเรียนรู
ของครูที่สงผล
ไปยังคุณภาพ
ผูเรียน

นิเทศ กํากับ
ติดตาม

แบบนิเทศติดตามครูผูนํา
การจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 ผูเรียนที่เปน กลุมเปาหมายของครูผูสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.1.2 ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร ที่สอนผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.1.3 ผู บริหารสถานศึ กษา ครู และผูมี สวนเกี่ ยวข องทุ กภาคสวนที่ มี สวนรวมในการพั ฒนาการจัด การ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
12. สถานที่ดําเนินการ
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
13.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น
13.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เกณฑการประเมินครูสะเต็มศึกษา
คุณภาพระดับจังหวัด
13.4 ประเมินครูสะเต็มศึกษาคุณภาพ
ระดับจังหวัด
13.5 ประชุมสรุปรายงานผล
การดําเนินงานตามโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ / / / /
/
/

/ /

/ /

/

/ /

/ /
/

/

/

/ /

/
/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
- การประชุมเชิ งปฏิบัติ การพั ฒ นาศัก ยภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ มศึกษา วัน เสาร ที่ 8
มกราคม 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมอบหมายให ดร.ธีติมา ถาวรรัตน
ผูอํานวยการกลุ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผล ศึก ษานิ เทศกเชี่ยวชาญ เป นประธานในพิธีเปดการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผนู ําการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี การออกแบบการ
จัดการเรีย นรูตามแนวทางสะเต็มและบรรยายพิ เศษในหั วขอเรื่อง การเปน ครูผูนําสะเต็ม ศึกษา เพื่ อสรางแรง
บัน ดาลใจและทบทวนความเปน ภาวะผูนําทางวิชาการให แกครูที่สมัครเขาโครงการสงเสริมพัฒ นาครูผูนําการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยครูที่สมัครเขาโครงการทั้งสิ้น 151 คนผานการ
คัดเลือกทั้งสิ้น 21 คน โดยโครงการ ฯ ไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่เขา
รวม รวมไปถึงผูเชี่ยวชาญที่เปนครูดีเดนสะเต็มศึกษา แหงประเทศไทยและครูวิทยาศาสตรดีเดนระดับประเทศ และ
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ซึ่ง ในวัน นี้ วิ ท ยากรหลั ก คื อ อจ.กฤษขจร ศรีถ าวร ครูชํ า นาญการพิ เศษ โรงเรี ย นบ า นหนองรี
“มิตรภาพที่ 225” ประเด็นหลักในการบรรยาย คือการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย
มี ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 25 ทาน โดยเปนการประชุมผานระบบออนไลน
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วัน เสาร ที่ 15 มกราคม 2564 นายโชคดี ศรัท ธากาล สํานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด สุ
ราษฎรธานี ไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบ โครงการสงเสริมพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร ธ า นี ร ว ม มื อ กั บ ศู น ย วิ ช า ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล สํ า นั ก ง า น ท ะ เบี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูนําการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ในหัวขอ การวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยวิทยากรหลัก คือ อ.ดร ศุภมาส ชุมแกว
ประเด็นหลักในการบรรยาย คือการวัดและประเมินตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมี ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 25
ทาน โดยเปนการประชุมผานระบบออนไลน
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- นิเทศ ติดตาม ประเมิน ผล ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒ นาขึ้น ดําเนินการนิเทศติดตาม ครูที่เขารวม
โครงการทั้งหมด ตามรายละเอียดการอนุมัติปฏิทินนิเทศดังนี้

ที่

วัน/เดือน/ป

ปฏิทินการนิเทศ
ประเด็น การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ถึง 1 มีนาคม ๒๕๖๕
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่องนิเทศ
โรงเรียน
ผูรับผิดชอบ

๑ ๒๔ ก.พ. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

๒ ๒๕ ก.พ. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

๓ ๒๔ ก.พ. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

๔ ๒๔ ก.พ. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

๕ 1 มี.ค. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

๖ 1 มี.ค. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

๗ ๒๘ ก.พ. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

๘ ๒๘ ก.พ. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

บานเกาะมุกด

สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน
ศุภมาศ คงคาชวย
ภัคนัย ชุมชะนะ
วัดเดิมเจา
สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน
จิตรา เผือกสวัสดิ์
บานบอพระ สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน
พริ้มเพรา บุบผา
จิตติพร ปรีชา
บานควนสูง สุทธิแดน
(สพป.สฎ ๓)
พลวัติจรัสวัฒน
พริ้มเพรา บุบผา
จิตติพร ปรีชา
บานน้ําราด สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน
จิตรา เผือกสวัสดิ์
บานตนมะพราว สุทธิแดน
มิตรภาพที่ ๙๑ พลวัติจรัสวัฒน
จิตรา เผือกสวัสดิ์
ดรุโณทัยพุนพิน สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน
ศุภมาศ คงคาชวย
วัดพรุศรี
สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน

รูปแบบการ
นิเทศ
ออนไลน

ณ ที่ตั้ง
ณ ที่ตั้ง

ณ ที่ตั้ง

ณ ที่ตั้ง
ณ ที่ตั้ง
ออนไลน
ออนไลน
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๙ ๒๘ ก.พ. ๖๕
๑๐ ๒๘ ก.พ. ๖๕
๑๑ ๒๘ ก.พ. ๖๕

การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา

บานบางสาน
บานบางหิน
วัดขจรบํารุง

สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน
สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน
สุทธิแดน
พลวัติจรัสวัฒน

ออนไลน
ออนไลน
ออนไลน
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 รอยละของครู
ผูเขารวมโครงการมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
15.1.2 รอยละของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะ
การคิดวิเคราะหสูงขึ้น
15.1.3 รอยละของครูมี
หนวยการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาที่มีคุณภาพผานเกณฑใน
ระดับดี
15.1.4 จํานวนของผูบริหาร
ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการตาม
แนวทาง
สะเต็มศึกษา
15.1.5 จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไมต่ํากวา 4 ครั้ง
ตอภาคเรียน
15.1.6 ครูผูเขารวม
โครงการรับการนิเทศติดตาม ผาน
ระบบออนไลนและ ณ สถานศึกษา
ผานกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น
15.2 เชิงคุณภาพ
15.2.1 ครูผูเขารวม

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 80

รอยละ 80

21

100

รอยละ 80

รอยละ 80

50

50

รอยละ 70

รอยละ 70

21

100

100 คน

100 คน

100

100

4 ครั้ง

4 ครั้ง

2

50

12 ครั้ง

12 ครั้ง

6

50

รายงานผล

รายงานผล

-

-
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ
มีความรูความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
15.2.2 ครูผูเขารวม
โครงการสามารถปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางบูรณาการสะ
เต็มศึกษาได

การ
ดําเนินงาน
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

จํานวน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
การดําเนินงาน

รายงานผล การดําเนินงาน

รอยละ

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
รูป

รูป

รูป

รูป
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แหลงงบประมาณ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ความรวมมือ/และความเชื่อมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของครูผูรับการนิเทศ
18.2 แนวทางแกไข
- ส ร า งค วาม ร ว ม มื อ กั บ ห น วย งาน ที่ เกี่ ย ว ข อ ง ก าร บู ร ณ าก ารก าร ศึ ก ษ ากั บ ห น ว ย งาน
ตนสังกัดของผูรับการนิเทศ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
19.1 ดําเนินการนิเทศติดตาม ในไตรมาส ถัดไป
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 นักเรียนกลุมเปาหมายในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูไดสัมผัสประสบการณการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาอันจะเปนการพัฒนาทักษะที่ผูเรียนพึ่งมีในศตวรรษที่ 21
20.2 ครูผูสอนไดพัฒนาตนเองเพื่อเปนครูแกนนําในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
20.3 สถานศึกษา มีหนวยการจัดการเรียนรู มีครูที่มีสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
0.4 เกิ ด การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและการจั ด การเรี ย นรู บู ร ณาการตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาจาก
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒ นา
นักเรียน
21. ผูรายงาน นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : npassmall@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ
ทางพหุปญญาของเด็ก
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ าคั ญ ยิ่ง ในการพั ฒ นาคนให เป น คนที่ สมบู รณ ซึ่ง ผูที่ มีส ว นเกี่ ย วข อ งในการจั ด
การศึก ษาของชาติ ต อ งตระหนั ก และหาแนวทางหรื อวิ ธีก ารพั ฒ นาการจัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนให เกิ ด
ประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาไปพรอม ๆ กัน สําหรับการศึกษา
ในระดับปฐมวัยก็เชนกัน ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเปนวัยเริ่มตนของชีวิตและพัฒนาการใน
ทุกดาน เปนชวงวัยที่พัฒนาการทางดานตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วที่สุดและเปนฐานรากที่สําคัญสําหรับพัฒนาการ
ในชวงวัยตอ ๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
ดูแลอยางเหมาะสมตามชวงวัยจะสามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพและจะเปนกําลังสําคัญ ของประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต ดังคํากลาวของ ศ.ดร.เจมส เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล ป พ.ศ. 2542 ที่วา “การ
ลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนที่คุมคาใหผลตอบแทนแกสังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” (สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค, 2564, น.3) ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาปฐมวัยอันไดแก ผูบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง จําเปนตองรวมมือกันในการพัฒ นาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะครู
ปฐมวัยถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยจึงตองมีหนาที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการคนควาหา
วิธี ก ารจั ด การศึ ก ษา จั ด การเรี ย นรูให เหมาะสม สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของเด็ ก ปฐมวัย เพราะแก น แท
ของการจัดประสบการณระดับปฐมวัย คือ การเรียนรูของเด็ก และความสําเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยก็ขึ้นอยู
กับผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัยนั้นเอง โดยในการจัดประสบการณการเรียนรูครูจะตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
คําวาผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผูเรียนเปน สําคัญ
เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํ ารงชีวิ ต สามารถอยูรว มกับ ผู อื่ น ไดอ ย างมี ค วามสุ ข และเป น ไปตามจุด มุ ง หมายของพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งนอกจากครูปฐมวัยจะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดโดยตรงแลว
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยก็เปนอีกบุคคลหนึ่งที่สําคัญในดานการพัฒนาครูปฐมวัย
ใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู โดยใหครูมีความรูความเขาใจ มีความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติงาน มีเจตคติที่
ดีตอวิชาชีพ มีศักยภาพในการทํางานอยางสูงสุด ดังนั้นขาพเจาในฐานะศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบในการนิเทศการการศึกษาในระดับปฐมวัยสําหรับโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีหน าที่ สงเสริม ใหสถานศึกษาพั ฒ นาหลักสูต ร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดประสบการณการเรียนรู สงเสริมพัฒนาใหครูไดพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมใหสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลจากการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในปงบประมาณ 2564 ที่ผานมา ซึ่งเปนชวงที่ทุกสถานศึกษาประสบปญหาสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบวามีการจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัยทั้งในรูปแบบ
On line , On Demand และ On Hand ผสมผสานกัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรการการปองการการแพรระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แตจากการเยี่ยมโรงเรียนและนิเทศการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัยตามแผนการนิเทศในชวงสถานการณ Covid 19 ยังพบวามีปญ หาตั้งแตการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
ประสบการณการการเรียนการรูที่เนนการพัฒนาพหุปญญาอยางครบถวน อันเนื่องมาจากครูยังไมมีความรูความ
เข าใจดี พ อในการนํ า หลั ก สู ต รสู ก ารจัด ประสบการณ ก ารการเรี ยนการรู การผลิ ต สื่ อ การวั ด และประเมิ น ผล
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พั ฒ นาการ ที่ เน น การพั ฒ นาพหุ ป ญ ญาเด็ ก ปฐมวั ย ดั ง นั้ น ในการทํ า ข อ ตกลงในการพั ฒ นางานของข า พเจ า
ในป ง บประมาณ 2565 (1 ตุ ล าคม 2 56 4 ถึ ง 3 0 กั น ยายน 25 65 ) จึ ง ได เ สนอประเด็ น ท า ทาย
เพื่ อพั ฒ น าคุ ณ ภาพ การจั ด การเรี ย น รู เ ด็ กปฐมวั ย การจั ด การศึ ก ษาของครู ป ฐมวั ย ผู รั บ การนิ เทศ
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในหนวยงานการศึกษาที่รับผิดชอบของผูจัดทําขอตกลง ที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังของวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมี
การพัฒนามากขึ้น ในประเด็น การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก โดยมีความคาดหวังวา ชุดฝกอบรม จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาครูได
เปนอยางดี ใชเวลาและการลงทุนนอยแตเกิดประโยชนในดานการพัฒนามาก และเปนรูปแบบการพัฒนาที่นิยมใช
มากที่สุด เพราะการฝกอบรมสามารถนําผลมาใชไดตรงกับความตองการของหนวยงาน เปนกระบวนการที่ชวยให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหดีขึ้น ทั้งในดานความรู ความสามารถ ความชํานาญและความคิดสรางสรรค โดยในการพัฒนาชุด
ฝกอบรมครูปฐมวัยในครั้งนี้ ขาพเจาเนนการริเริ่ม พัฒ นา ครูปฐมวัยใหสามารถจัดประสบการณ การเรียนรูโดย
ประยุกตทฤษฎีพหุปญ ญา ที่จะสงผลตอการสง เสริมศักยภาพทางพหุปญ ญาเด็กปฐมวัย โดยในปงบประมาณนี้
ขาพเจาเริ่มพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก และนําไปทดลองใชกับครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่สนใจเขารวมพัฒ นา เปน กลุมตัวอยางในการพัฒ นาสูการสรุปรายงานการนิเทศการศึกษาตามขอตกลงในการ
พัฒ นางาน (PA) และใชเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติง าน ตามมาตรฐาน
ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตลอดจนพัฒนาสูการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญตอไป
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
8.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจกอนและหลังจากการอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
8.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
8.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
8.5 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินความสามารถของครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ การเรียนรูเพื่ อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
8.6 เพื่อทดสอบความสามารถเด็กปฐมวัย หลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูกับครูปฐมวัยที่เขา
รับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย วิธีประเมินผล
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 สํานักงานศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ
ประเมิน
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม
ตามเกณฑ
ประสิทธิภาพ
ครูปฐมวัยดานการจัดประสบ
80/80
ชุดฝกอบรม
การณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
ในรูปแบบเอกสาร และ E-Book
9.1.2 ครูปฐมวัยที่สนใจเขา
รอยละ 80
ทดสอบ
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ
กอนอบรม และ
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
หลังอบรม
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก
9.1.3 ครูปฐมวัยที่สนใจ
รอยละ 80
สอบถาม
เขารวมการฝกอบรม มีความ
ความพึงพอใจ
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก
9.1.4 ครูปฐมวัยที่สนใจ
รอยละ 80
นิเทศ ติดตาม
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ
และประเมินผล
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเขียนแผน
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ
การจัด
ทางพหุปญญาของเด็ก
ประสบการณ
9.1.5 ครูปฐมวัยที่สนใจ
รอยละ 80
นิเทศ ติดตาม
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ
และประเมินผล
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
การจัด
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ประสบการณ
9.1.6 เด็กที่ไดรับการจัด
รอยละ 80
ประเมิน
ประสบการณการเรียนรู
ความสามารถ
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ทางพหุปญญา
มีความสามารถทางพหุปญญา

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ชุดฝกอบรม

แบบทดสอบ
กอนอบรม
และหลังอบรม
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบบันทึกนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ
แบบบันทึกนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การจัดประสบการณ
แบบประเมิน
ความสามารถ
ทางพหุปญญา
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ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย วิธีประเมินผล
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 สํานักงานศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ
ประเมิน
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม
ตามเกณฑ
ประสิทธิภาพ
ครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ
ที่ตั้งไว
ชุดฝกอบรม
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ
ทางพหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบ
เอกสาร และ E-Book
9.2.2 ครูปฐมวัยที่สนใจเขา
คะแนน
ทดสอบ
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ
หลังการฝก กอนอบรม และ
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
อบรมสูงกวา
หลังอบรม
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา กอนการฝก
ของเด็กหลังการฝกอบรมสูงกวา
อบรม
กอนการฝกอบรม
9.2.3 ครูปฐมวัยที่สนใจ
ระดับ
สอบถาม
เขารวมการฝกอบรม มีความ
มากขึ้นไป
ความพึงพอใจ
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กในระดับมากขึ้นไป
9.2.4 ครูปฐมวัยที่สนใจ
ระดับ
นิเทศ ติดตาม
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ
ดีขึ้นไป
และประเมินผล
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเขียนแผน
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
การจัด
พหุปญญาของเด็กในระดับดีขึ้นไป
ประสบการณ
9.2.5 ครูปฐมวัยที่สนใจ
ระดับ
นิเทศ ติดตาม
เขารวมการฝกอบรมมีทักษะ
ดีขึ้นไป
และประเมินผล
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
การจัด
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ประสบการณ
ในระดับดีขึ้นไป
9.2.6 เด็กที่ไดรับการจัด
ระดับ
ประเมินความ
ประสบการณการเรียนรูเพื่อ
ดีขึ้นไป
สามารถทาง
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
พหุปญญา
มีความสามารถ ทางพหุปญญา
ในระดับดีขึ้นไป
10. กลุมเปาหมายโครงการ

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ชุดฝกอบรม
แบบทดสอบ
กอนอบรม และ
หลังอบรม
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบบันทึกนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ
แบบบันทึกนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
การจัดประสบการณ
แบบประเมิน
ความสามารถ
ทางพหุปญญา
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10.1 เชิงปริมาณ
ครูป ฐมวัยและผู บ ริห ารสถานศึก ษาของโรงเรีย นเอกชนในระบบ ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ในกํ ากั บ
สํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดสุราษฎรธานี ที่มีความตองการในการเขารวมอบรมพั ฒ นาครูปฐมวัย ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ที่สนใจสง ครู
ปฐมวัยเขารวมการฝกอบรม การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
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
13.2 พัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ /

/
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ชื่อกิจกรรม
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน
13.3 ศึกษารูปแบบ ขั้นตอนกระบวนการ
เทคนิค การนิเทศทางการศึกษา สังเคราะห
และพัฒนาเปนกระบวนการนิเทศ
ทางการศึกษา นํากระบวนการนิเทศ
มาตรวจสอบความเหมาะสม
ความสอดคลอง ความเปนไปได และ
ความเปนประโยชน ตามแนวคิด
การประเมินรูปแบบของ Guskey
(2000 : 56-57)
13.4 จัดทําเครื่องมือในการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล นํามาใช
ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครู
ปฐมวัยกลุมเปาหมายดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน
13.5 ทดลองใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก โดยการประชุมอบรมทั้งแบบ
On sit และ Online โดยใช
กระบวนการวิจัยเปนฐาน
13.6 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
(ครูและเด็กปฐมวัย) โดยใชรูปแบบ
การนิเทศทางการศึกษาที่สังเคราะห/
พัฒนาขึ้น
13.7 วิเคราะหขอมูลการนิเทศติดตาม

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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ชื่อกิจกรรม
และประเมินผลการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย)
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน
13.8 สรุปรายงานการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย)
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน
13.9 สรุปรายงานวิจัย การพัฒนา
ชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
หาประสิทธิภาพชุดฝกโดยการทดลองใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก โดยการประชุมอบรมทั้งแบบ On sit และนิเทศทาง Online โดยใช
กระบวนการวิจัยเปนฐาน
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 สํานักงานศึกษาธิการ
มี
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรมครู ประสิทธิภาพ
ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการ
ตามเกณฑ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ
80/80
ปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร
และ E-Book
15.1.2 ครูปฐมวัยที่สนใจเขา
รอยละ 80
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจใน
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของ
เด็ก
15.1.3 ครูปฐมวัยที่สนใจ
รอยละ 80
เขารวมการฝกอบรม มีความพึงพอใจ
ตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
15.1.4 ครูปฐมวัยที่สนใจ
รอยละ 80
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็ก
15.1.5 ครูปฐมวัยที่สนใจ
รอยละ 80
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ
ในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
15.1.6 เด็กที่ไดรับการจัด
รอยละ 80
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญา มี
ความสามารถทางพหุปญญา

จํานวน
เปาหมาย
มี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ
80/80

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

มีการพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย 96.05/97.33
ดานการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบ
เอกสาร จํานวน
4 เลม

รอยละ 80 ครูปฐมวัยที่สนใจเขารวมฝกอบรม
มีจํานวน 20 คน มีผลการทดสอบ
หลังอบรมสูงขึ้นทุกคน

100

รอยละ 80 ครูปฐมวัยที่เขารวม
การฝกอบรม มีความ
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมในระดับดี
ถึงดีมากทุกคน
รอยละ 80
-

100

-

รอยละ 80

-

-

รอยละ 80

-

-
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

15.2 เชิงคุณภาพ
15.2.1 สํานักงานศึกษาธิการ
มี
มี
มีการพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย 96.05/97.33
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรมครู
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ดานการจัดประสบการณการ
ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการ
ตามเกณฑ
ตามเกณฑ เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
ที่ต้งั ไว
ที่ต้งั ไว
ปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร
พหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร
จํานวน 4 เลม
และ E-Book
15.2.2 ครูปฐมวัยทีส่ นใจเขา
คะแนน
คะแนน
ครูปฐมวัยทีส่ นใจเขารวมฝกอบรม
100
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจใน
หลังการฝก หลังการฝก มีจํานวน 20 คน มีผลการทดสอบ
การจัดประสบการณการเรียนรูเ พื่อ
อบรมสูงกวา อบรมสูงกวา
หลังอบรมสูงขึ้นทุกคน
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก กอนการฝก กอนการฝก
หลังการฝกอบรมสูงกวากอนอบรม
อบรม
อบรม
15.2.3 ครูปฐมวัยทีส่ นใจ
ระดับ
ระดับ
ครูปฐมวัยทีเ่ ขารวม
100
เขารวมการฝกอบรม มีความพึงพอใจ
มากขึ้นไป
มากขึ้นไป การฝกอบรม มีความ
ตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมในระดับดี
ประสบการณการเรียนรูเ พื่อสงเสริม
ถึงดีมากทุกคน
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กใน
ระดับมากขึ้นไป
15.2.4 ครูปฐมวัยทีส่ นใจ
ระดับ
ระดับ
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ
ดีขึ้นไป
ดีขึ้นไป
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ
ปญญาของเด็กในระดับดีข้นึ ไป
15.2.5 ครูปฐมวัยทีส่ นใจ
ระดับ
ระดับ
เขารวมการฝกอบรมมีทักษะ
ดีขึ้นไป
ดีขึ้นไป
ในการจัดประสบการณการเรียนรูเพือ่
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา ใน
ระดับดีขึ้นไป
15.2.6 เด็กที่ไดรับการจัด
ระดับ
ระดับ
ประสบการณการเรียนรูเ พื่อ
ดีขึ้นไป
ดีขึ้นไป
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
มีความสามารถทางพหุปญญา
ในระดับดีขึ้นไป
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
แหลงงบประมาณ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนจะไมคอยมีแรงจูงใจในการเขียนแผนที่จะสงเสริมพหุปญญาเด็ก เนื่องจาก
ครูเอกชนสวนใหญจะใชแผนการจัดประสบการณที่สามารถจัดหาจากแหลงตาง ๆ ทําใหไมมีจุดเนนในการสงเสริม
พัฒนาพหุปญญาเด็ก
- ในการนิเทศของศึกษานิเทศกเพียงอยางเดียวจะไมสามารถทําใหครูปฐมวัยพัฒ นาความสามารถไดดี
เทาที่ควร ศึกษานิเทศกจะตองทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาสายชั้นปฐมวัย ไดรวมรับรูการพัฒนา
ครู รวมกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรวมนิเทศภายใน ในเรื่องเดียวกันนี้ดวย
18.2 แนวทางแกไข
- ศึกษานิเทศกตองคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา และเปนพี่ เลี้ยงใหเปนรายบุ คคล ตั้ง แตการวิเคราะห
ผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร การเลือกกิจกรรมที่จะสงเสริมพหุปญญาใหเหมาะกับเด็กเปนรายบุคคล การเขียนแผน
การจัดประสบการณ การวัดและประเมินผล โดยศึกษานิเทศกตองใหตัวอยางเพิ่มเติมหาแหลงเรียนรูใหครูเพิ่มเติม
จนครูปฐมวัยสามารถเชื่อโยงบูรณาการกิจกรรมกับหลักสูตร และความสามารถทางพหุปญ ญาของเด็ก ในทาง
สรางสรรคกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กได
- การอบรมพัฒ นาครูปฐมวัยโดยใชชุดฝกอบรมครูป ฐมวัยดานการจัดประสบการณ การเรียนรูเพื่ อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก ของศึกษานิเทศกในครั้งนี้ ศึกษานิเทศกควรสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร
ได รั บ ทราบ และมี สว นร วมในการนิ เทศภายใน กํ ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล สรุ ป วิเคราะห ก ารพั ฒ นารว มกั น
โดยกระบวนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC) ซึ่ ง จะทํ า ให ค รู ป ฐมวั ย ลดความกั ง วลลงได ในกรณี ที่ ส ามารถจั ด
ประสบการณไดตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
แผนที่จะดําเนินการในไตรมาสที่ ๓ ไดแก
1) นิเทศติดตามการเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
2) นิเทศติดตามการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
แผนที่จะดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ไดแก
3) ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาความสามารถกาทางพหุปญญาของเด็ก
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4) สรุปรายงานวิจัย รายงานผลการนิเทศ และรายงานโครงการ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
20.2 ผูบริหารของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
20.3 เด็ ก ปฐมวั ย ของโรงเรี ย นเอกชนกลุ ม เป า หมายได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นพหุ ป ญ ญาและ
มีความสามารถทางพหุปญญาเหมาะสมกับวัย
20.4 สถานศึ ก ษามี ผ ลงานการปฏิ บั ติ ที่ เป น เลิศ Best Practice ที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพด านพหุ
ปญญาเด็ก
21. ผูรายงาน นางเดือนเพ็ญ อนันตพัฒนกุล ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 0612543868 โทรสาร 077203252 E–mail : ..dueanpen868@gmail.com........
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
สําหรับ สป.(เดิม)
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2565
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต
สาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

~3~
7. หลักการและเหตุผล
ตามที่จังหวัดสุราษฎรธานี นําโดยผูวาราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทําคูมือการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และมีมติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ใหมีการดําเนินการขับเคลื่อนตอไป
ในปงบประมาณ 2565 โดยไดใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัง คม ทุกหนวยงานในจังหวัด
สุราษฎรธานี ไดรวมกันขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสาระสําคัญใน
การขับเคลื่อนที่กําหนดในคูมือการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม จํานวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่
1 สงเสริมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในทุ กระดับของสังคม ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการใช หลักธรรมาภิบาล
ในองคกรทุกระดับ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาหนวยงาน องคกร ที่ทําหนาที่สงเสริมคุณธรรมใหดําเนินงานดาน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของการบูรณาการการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย และกําหนดประเภทการประเมิน ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
ประเภทชุมชนคุณธรรม ประเภทองคกรคุณธรรม ประเภทอําเภอคุณธรรม แตละประเภทแบงการประเมินออกเปน
3 ระดับ ซึ่ง ในเรื่องนี้ 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) กิจกรรมออมทรัพยเพื่อสวัสดิการสํานักงาน มาบูรณาการการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และสถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหลัก และยังคงกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมของปกลาย (ปงบประมาณ 2564) อันไดแก 2) กิจกรรมอบรมพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมทางศาสนา 3) กิจกรรมสงเสริมการแตงกายชุดขาราชการในวันจันทรและชุดผาไทยในวันอังคารและวัน
ศุกร 4) กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 5) กิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 6)
กิจกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA (มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก) ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมที่สามารถบูรณา
การการเรียนรูตามที่กําหนดไวในกลยุทธขอที่ (1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดทั้ง 6 กิจกรรม และเปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม ที่จังหวัด
สุราษฎรธานีกําหนด
8. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผานการประเมินองคกรสงเสริมคุณธรรม (ระดับ 2)
ของจังหวัดสุราษฎรธานี
2.2 เพื่อใหบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ ผูบริหาร/ครู/นักเรียน ของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูกิจกรรม
องคกรสงเสริมคุณธรรมที่รวมกันกําหนดขึ้นมา
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 มีการประกาศเจตนารมณ รอยละ 80 ขึ้นไป
ตรวจนับ/
บัญชีรายชื่อ/
รวมกันเปนลายลักษณอักษร
สอบถาม
แบบสอบถาม
9.1.2 รวมกันกําหนดคุณธรรม รอยละ 80 ขึ้นไป
สอบถาม
แบบสอบถาม
เปาหมายอยางนอย 3 เรื่อง
9.1.3 ดําเนินงานตามแผน
รอยละ 80 ขึ้นไป
สอบถาม
แบบสอบถาม
สงเสริมคุณธรรมไดประสบความสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
9.1.4 ประชากรกลุมเปาหมาย
ระดับดีขึ้นไป
ตรวจชิ้นงาน แบบประเมินการ
สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เกินกวา
ถอดบทเรียน
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการเขารวม
รอยละ 60
กิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรม
ที่รวมกันกําหนดขึ้นมาได
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 องคกรหลักและองคกร
ครอบคลุมกิจกรรม
สอบถาม
แบบสอบถาม
ภาคีเครือขายมีแผนสงเสริมคุณธรรม
ขับเคลื่อนทีอ่ งคกร
แบบมีสวนรวม/มีการมอบหมายการ
คุณธรรมหลัก
ดําเนินการ
กําหนด
9.2.2 มีผลการประเมินและ
ตรวจ
แบบเก็บขอมูล
ระดับดีขึ้นไป
สามารถรายงานผลสําเร็จของแผนได เกินกวารอยละ 60 เอกสารรายงาน
ผลสําเร็จ
9.2.3 องคกรหลักและองคกร
ภาคีเครือขายมีบุคลากรที่ไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูที่ทําความดีจน
เปนแบบอยางได

มีบุคลากรที่ทําความดี ประเมินผลการ แบบประเมินผล
จนเปนแบบอยางได รายงาน Best การรายงาน Best
และไดรับการยกยอง
Practice
Practice
เชิดชู (รอยละ 10
ของกลุมเปาหมาย
ทั้งหมด)
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10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่
รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการป 2565
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
2. โรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญ ในกํากับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี

44

จํานวน
กลุมเปาหมายและ
ภาคีเครือขาย
1

41,513

77

จํานวนบุคลากร
ในหนวยงาน

จํานวน
ประชาชน
เปาหมาย
44
(รอยละ
100)
4,151
(รอยละ 10)

รวม

4,195

10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
12.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
12.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 กิจกรรมประชุมวางแผนและ
ประชุมสรางการรับรูในการขับเคลื่อน
องคกรคุณธรรม
13.2 กิจกรรมขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ / /
/

/

/ /

/ /

/ /

/

/

/ /
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ชื่อกิจกรรม
13.3 กิจกรรม PLC ประชุมสรุป
รายงานผลการดําเนินงาน องคกร
คุณธรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ / /

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
1) ตรวจสอบความสอดคลอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ของ แนวทางการดําเนินงาน
องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) บันทึกเสนอผูบริหาร เพื่อแจงเวียนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ และขออนุญาตนําเสนอเอกสาร
แนวทางการดําเนินงานองคกรคุณธรรม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เขาสูระบบ My Office ใหบุคลากรในสํานักงาน ทุกคนไดศึกษาและใชเปนเอกสาร
ประกอบการประชุมชี้แจงการดําเนินงานและการรายงานกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวของกับภารกิจที่
แตละคนรับผิดชอบ
๓) เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานแตละกิจกรรมดวยเครื่องมือที่กําหนดไวในเอกสารแนวทางการ
ดําเนินงานองคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 มีการ
ประกาศเจตนารมณ
รวมกันเปนลายลักษณ
อักษร

15.1.2 รวมกัน

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

รอยละ 80
ขึ้นไป

รอยละ 80
ขึ้นไป

รอยละ 80

รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

มีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขารวมกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ การเปน
องคกรคุณธรรมรวมกันเปน
ลายลักษณอักษร โดยบูรณา
การกิจกรรมรวมกับการ
ประกาศเจตนารมณตอตานการ
ทุจริต ในวันที่ 19 มกราคม
2565 จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 86.36
รวมกันกําหนดคุณธรรม

86.36

100
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

กําหนดคุณธรรมเปาหมาย
อยางนอย 3 เรื่อง

ขึ้นไป

จํานวน
เปาหมาย
ขึ้นไป

15.1.3 ดําเนินงาน
ตามแผนสงเสริมคุณธรรม
ไดประสบความสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว

รอยละ 80
ขึ้นไป

รอยละ 80
ขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ในคราวประชุมจัด
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี (ฉบับตาม
งบประมาณที่ไดรบั จัดสรร)
วันอังคารที่ 16-17
พฤศจิกายน 2564
- กิจกรรมออมทรัพย มีการ
จัดทําระเบียบการสมัครสมาชิก
การหักเงินเพื่อออมรายเดือน
การกู การคืนเงิน สามารถ
ดําเนินการออมไดครบทุกคน
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
สํานักงานฯ (ถนน/แปลงเกษตร
พอเพียง) จํานวน 2 ครั้ง มี
ผูเขารวมกิจกรรมทุกคน
และ รวมกิจกรรมจิตอาสาในวัน
สําคัญของชาติเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย และ
ถวายพระพรออนไลน เนื่องใน
วันพระราชสมภาพของพระบรม
วงศานุวงศ ในโอกกาสตางๆ
ครบทุกวาระ และครบทุกคน
- กิจกรรมแตงกายผาไทยใน
วันอังคารและศุกร ชุด
ขาราชการสีกากีทุกวันจันทร
และชุดสีสม (สีประจําจังหวัด)
ทุกวันพฤหัสบดี

รอยละ

100

100

100
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

- รวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาศ
ตางๆ (ทําบุญตักบาตร ฟงเทศน
ฟงธรรม เนื่องในวันปใหม /
รวมกิจกรรมเนื่องในวัน
มาฆบูชา และสมโภชนผา แห
ผาขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร)
- รวมกิจกรรมการตอตานการ
ทุจริต การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
- รวมกิจกรรมปลูกพืชผัก
สวนครัว เก็บผลผลิต
แจกจายผลผลิต ของ
สํานักงาน และนําไปปลูกที่
บานของตนเอง นําผลผลิตมา
ขายในราคาถูก
ระดับดีขึ้นไป
เกินกวา
รอยละ 60

15.1.4 ประชากร ระดับดีขึ้นไป
กลุมเปาหมายสามารถถอด
เกินกวา
บทเรียนตามหลักปรัชญา รอยละ 60
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการเขารวมกิจกรรม
องคกรสงเสริมคุณธรรม
ที่รวมกันกําหนดขึ้นมาได
15.2 เชิงคุณภาพ
15.2.1 องคกรหลัก ครอบคลุม
ครอบคลุม
และองคกรภาคีเครือขายมี กิจกรรมขับ กิจกรรมขับ
แผนสงเสริมคุณธรรมแบบ
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่
มีสวนรวม/มีการ
องคกร
องคกร
มอบหมายการดําเนินการ คุณธรรมหลัก คุณธรรมหลัก
กําหนด
กําหนด
15.2.2 มีผลการ

ระดับดีขึ้นไป

ระดับดีขึ้นไป

รอยละ
๑๐๐

100
80

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
ประเมินและสามารถ
รายงานผลสําเร็จของแผน
ได
15.2.3 องคกรหลัก
และองคกรภาคีเครือขายมี
บุคลากรที่ไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูที่ทํา
ความดีจนเปนแบบอยาง
ได

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย
เกินกวารอย เกินกวารอยละ
ละ 60
60
มีบุคลากรที่ทํา
ความดีจนเปน
แบบอยางได
และไดรับการ
ยกยองเชิดชู
(รอยละ 10
ของ
กลุมเปาหมาย
ทั้งหมด)

มีบุคลากรที่ทํา
ความดีจนเปน
แบบอยางได
และไดรับการ
ยกยองเชิดชู
(รอยละ 10
ของ
กลุมเปาหมาย
ทั้งหมด)

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

-

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แหลงงบประมาณ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- เนื่องจากเปนโครงการที่ไมมีงบประมาณและไมอยูในแผนงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได
- จังหวัดสุราษฎรธานี นําโดยผูวาราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ไมไดเปดชองทางในการ
ของบประมาณและจัดสรรงบประมาณให
18.2 แนวทางแกไข
- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ใชการระดมทุนในการดําเนินกิจกรรมองคกร
สงเสริมคุณธรรม กันเองในหนวยงาน
- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ตองขอรับ การสนับสนุนผูใหญใจดีจาก
ภาคเอกชน และตองปรับรูปแบบการสื่อสาร รูปแบบเอกสาร ใหเปนรูปแบบสื่อออนไลน 100 %
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
แผนที่จะดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ไดแก
1) จัดทําแนวทางการดําเนินงานองคกรคุณธรรมสําหรับเครือขายโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
2) ประชุมชี้แจงสรางการรับรู เชิญชวน แจงวัตถุประสงคการดําเนินงาน / การวัดและประเมินโครงการ
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การสรางเครือขาย / การบูรณาการงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / บูรณาการ กิจกรรมการประเมิน
ชุมชน องคกร อําเภอ และจัง หวัดคุณ ธรรม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสํานั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ / บูรณาการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พัน ปหลวง เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / บูรณาการโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวง
ชั้น สําหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดสุราษฎรธานี (งบประมาณ 7,000 บาท) และบูรณาการ
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5
3) ติดตามการดําเนินกิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูลผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการทั้ง
ของสํานักงานเองและของเครือขาย
แผนที่จะดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ไดแก
4) ประชุมกลุมยอยเพื่อคนหาการปฏิบัติที่เปนเลิศขององคกร
5) สรุปรายงานโครงการ / รายงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ
6) มอบเกียรติบัตรบุคล/องคกร คุณธรรมตนแบบ
17

17

17

17

17

17

17

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 สํ านั ก งานศึ กษาธิ การจัง หวั ดสุ ราษฎรธ านี ผา นการประเมิน องค กรคุ ณ ธรรมจั ง หวัด สุร าษฎรธานี
ประเภทองคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับ 2
20.2 สํานั กงานศึก ษาธิการจัง หวัด สุราษฎรธานี มีสถานศึก ษาเอกชนในกํ ากั บ ประเภทสามั ญ เป นภาคี
เครือขายการขับเคลื่อนองคกรสงเสริมคุณธรรม
20.3 ประชาชนกลุมเปาหมาย มีทักษะในการดําเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง
20.4 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมองคกรคุณธรรมตามที่ไดกําหนดไวรวมกัน และใหความสําคัญ
สนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรของตนเอง
20.5 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมและใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ตามกิจกรรมที่องคกรคุณธรรมกําหนดไวรวมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
21. ผูรายงาน นางเดือนเพ็ญ อนันตพัฒนกุล ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 0612543868 โทรสาร 077203252 E–mail : ..dueanpen868@gmail.com........
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต องให ความสําคัญกับ การ
เสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะ
กลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ง มีสิ่งที่สําคัญ ที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพั ฒ นา
คุณ ภาพของคนที่เปน กําลังสําคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ทั้ง นี้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคม
เปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการที่จะพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดนั้น สิ่งสําคัญ
คือ การพัฒนาดานการศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร
และวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒ นาที่สําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อเปนแนวทาง ใหสวน
ราชการ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องใช เป น แนวทางในการพั ฒ นาคุณ ภาพกระบวนการบริห ารจั ด การศึ กษาให เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวน
การบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยตองอาศัยความ
รวมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพื้นที่จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งต อการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิดรวมทํ ารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการพั ฒนา
กระบวนการทํ างาน และสร างนวั ต กรรม ใน การทํ า งาน ให เหม าะสม สอ ดคล อ งกั บ สภ าพ บริ บ ทและ
ความตองการของแตละพื้นที่ รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21
จากเหตุผลและความจําเปน ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการ IFTE (Innovation
For Thai Education) ซึ่ งเป นโครงการต อเนื่ อง โดยการนํ าผลการวิ เคราะห และการวิ จั ย การพั ฒ นารูป แบบและ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัย แนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน ผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ Teams For Education และโครงการ Coaching Teams เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการดําเนิน การตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใชในการพัฒนาการศึกษาและการที่จะพัฒ นาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นใน
อนาคตนั้ น จะต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเสริ ม สร า งทุ น ของประเทศที่ มี อ ยู ให เข ม แข็ ง และมี พ ลั ง เพี ย งพอ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การพัฒนาคน” ใหมี
การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและ
การเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒ นาคุณ ภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ทั้ง นี้
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒ นาอยางตอเนื่อง สัง คมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ง ยืน ” พั ฒ นาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการที่จะ
พัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดนั้น สิ่งสําคัญ คือ การพัฒนาดานการศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตาม
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กรอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได
มีการกําหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อ
เปน แนวทางใหสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือ กัน ของบุ ค ลากรที่เกี่ย วขอ งจากทุ กภาคส วน การสร างเครือ ขา ยในการทํ างานในแต ละพื้ นที่ จึ ง มี
ความสําคัญ อยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมคิด รวมทํารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการพัฒนา
กระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม ในการทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการ
ของแตละพื้นที่ รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21
จากความสําคัญ ดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินโครงการ Innovation For
Thai Education (IFTE) นวั ตกรรมการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาการศึ กษา เพื่ อเป นการส งเสริม การพั ฒ นาการเรีย นรูข อง
หนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทสงผลตอการพัฒ นาการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู มีทักษะจําเปนในการ
ดํารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีหนวยงานในระดับจังหวัด เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู การ
พัฒนา และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อนําไปสู
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ยั่งยืนในอนาคต หนวยงานทางการศึกษา เพื่อสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในดานกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่ อยกระดับคุณภาพของ
ผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะ ชีวิตในศตวรรษที่ 21
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อส งเสริม สนั บสนุ น พั ฒนา นวัตกรรมการบริ หารจั ดการ การจั ดการเรี ยนรู และการนิ เทศการศึ ก ษา
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 เพื่ อพั ฒ นาศูน ยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด
8.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จังหวัดสุราษฎรธานี
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รูปแบบ/
แนวทาง
การพัฒนา
นักเรียน
1 ผลงาน
ครอบคลุม
นวัตกรรม

ตรวจประเมิน
ความเหมาะสม
ความสอดคลอง
ความเปนไปได
และความมีประโยชน
ของรูปแบบ

แบบเก็บขอมูล
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ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
การจัดการศึกษา
3 ประเภท
9.1.2 จังหวัดสุราษฎรธานี
มีแหลงขอมูล
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สารสนเทศ
นวัตกรรม และการวิจัยทาง
ดานนวัตกรรม
การศึกษาในระดับจังหวัด
ทางการศึกษา
มีความครอบคลุม ชัดเจน
(ออนไลน)
เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช
1 แหลง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.1.3 จังหวัดสุราษฎรธานี
5 เครือขาย
มีเครือขายความรวมมือในการ
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
9.2 เชิงคุณภาพ
สามารถยกระดับคุณภาพ
คะแนนผล
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
การทดสอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ตรวจนับการเขาใช
แหลงเรียนรู

สถิติการเขาใช
แหลงขอมูล
สารสนเทศ

ประเมินการเขารวม
โครงการ

บัญชีรายชื่อ
โรงเรียน
ที่เขารวม
โครงการ

ทดสอบ

ผลการทดสอบ

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 6 โรง
10.1.2 โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 โรง
10.1.3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 4 โรง
10.1.4 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 3 โรง
10.1.5 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร จํานวน 3 โรง
10.1.6 โรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จํานวน 3 โรง
10.2 เชิงคุณภาพ
-
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11. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 ประชุมปฏิบัติการแนวทาง
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาแก ศึกษานิเทศก
ผูบริหารโรงเรียน ครู และผูเกี่ยวของ
กลุมเปาหมายระดับจังหวัดและแตงตั้ง
คณะทํางาน ทีมนิเทศ นิเทศ ติดตาม
การดําเนินโครงการ (ผานวีดีทัศน
ทางไกล VDO Conference) ดวย
ระบบ Zoom Cloud Meetings
13.2 คณะทํางาน ทีมนิเทศ นิเทศ
ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาใหกับ
ผูเกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ (รอบที่ 1)
13.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคนิคการทําวิจัยเพื่อการพัฒนา
การศึกษาใหกับผูเกี่ยวของ
กลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
13.4 คณะทํางาน ทีมนิเทศแตละทีม
นิเทศ ติดตามและแนะนําการดําเนิน
โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหกับ
ผูเกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ (รอบที่ 2)
13.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด
13.6 รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับภาค
13.7 กิจกรรมสรุป/รายงานผล

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

/

/ /

/

/ /

/

/

/
/
/
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ชื่อกิจกรรม
การดําเนินโครงการ (รายงาน ศธภ./
สบย.สป)

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
-มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๕ ผานระบบ
ออนไลน แอพพลิเคชั่นซูม ใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูเกี่ยวของกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบและ
กําหนดใหโรงเรียนกลุมเปาหมายนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการใชงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม
-มีการนิเทศ ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ
ในระยะที่ ๑
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 จังหวัดสุราษฎรธานี
รูปแบบ/
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน
แนวทาง
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ การพัฒนา
บริหารจัดการ
นักเรียน
การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
1 ผลงาน
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
ครอบคลุม
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
นวัตกรรม
การจัดการศึกษา
3 ประเภท
15.1.2 จังหวัดสุราษฎรธานี
มีแหลงขอมูล
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สารสนเทศ
นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา ดานนวัตกรรม
ในระดับจังหวัด
ทางการศึกษา
มีความครอบคลุม ชัดเจน
(ออนไลน)
เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช
1 ผลงาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จํานวน
เปาหมาย
1 ผลงาน

1 ผลงาน

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ
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ตัวชี้วัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
15.1.3 จังหวัดสุราษฎรธานี
มีเครือขายความรวมมือในการ
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
15.2 เชิงคุณภาพ
สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

5 เครือขาย

5 เครือขาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ

5 เครือขาย

คะแนนผล คะแนนผล
การทดสอบ การทดสอบ
ทางการศึกษา
ทาง
ระดับชาติ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ
เพิ่มขึ้น
ขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
รูป

รูป
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
86,000
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ความรวมมือ/และเชื่อมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาของแตละสังกัด
18.2 แนวทางแกไข
- ความสอดคลองระหวางการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมที่ตองดําเนินการ และความ
มุงมั่น ความรวมมือ ความชวยเหลือ ความรู/ความเขาใจ/ประสบการณพื้นฐาน/ของคณะนิเทศ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
1. นําเสนอโครงการที่โรงเรียนกลุมเปาหมายเขียนเสนอเพื่อขออนุมัติโดยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
โรงเรียนละ 2,000 บาท
2. นิเทศ ติดตามการดําเนินโครงการ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 มีการบูรณาการดานการพัฒนาการเรียนรูระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาค และ
ระดับประเทศ ทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานการนิเทศ
20.2 เปนการบูรณาการที่สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ตาม
นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
20.3 สถานศึก ษามีความเขม แข็ งเกิด เปน โรงเรียนแห งชุ มชนการเรียนรูและมีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรูกั บ
สถานศึกษาอื่นตางสังกัด
20.4 ครูผูรับผิดชอบโครงการมีการพัฒนาตนเองในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
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20.5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21
21. ผูรายงาน นางเรณู สุชีวพลานนท ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : sraynoo@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง เชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนยอยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ การศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
นโยบายขอ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจ
ของสานั กงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุท ธศาสตรช าติด า นความมั่ น คง 2. ยุทธศาสตรช าติดา นการสรา ง
ความสามารถในการแขงขัน 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยุท ธศาสตรที่ 2 ดานการสรา งความสามารถในการแขงขัน มีเปา หมายการพัฒ นาที่มุ งเนน การยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการไดแก 1) “ตอยอดอดีต 2) “ปรับปจจุบัน” และ3) “สรางคุณคา
ใหมในอนาคต” และยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปา หมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 2580) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัช ญา 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
สอนอาชี วะ และการพั ฒ นาครู เพื่ อทํ าให การเรี ยนการสอนในสายอาชี พ มี ความน าสนใจมากขึ้ น 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
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐานเพื่อการมีงานทํา
เพื่อใหผูเรียนที่จบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัด

และความสนใจ
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8. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒ นาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่อยางบูรณาการ
2. เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นที่รวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
อยางยังยืนอันจะนาไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทํา
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบ
บูรณาการ จํานวน 1 หลักสูตร
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและบริบทในพื้นที
10. กลุมเปาหมายโครงการ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 การสรางการรับรูรวมกันอาชีพ
/
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
13.2 จัดทําหลักสูตรหลักสูตร / MOU
/ /
13.3 นิเทศติดตาม
/ / / / / / / /
13.4 นําเสนอผลงานระดับจังหวัด
/
13.5 การเผยแพรผลงาน
/
13.6 รายงานผลการดําเนินการ
/
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
กิจกรรมที่1
1.แตงตั้งคณะทํางานการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2.ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ 2
2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา คูพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ กับโรงเรียนขั้นพืน้ ฐาน จํานวน 6 โรงเรียน
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.จํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 14 โรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.นวัตกรรม รูปแบบและแนว
3
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มขึ้น
รอยละ 35

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

14 โรงเรียน

N/A

N/A

10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
72,000
แหลงงบประมาณ งบประมาณ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
17,440

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19
- โรงเรียนสอน online
- หนวยงาน Work for home
18.2 แนวทางแกไข
ไมมี
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการคูพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ประชุมเชิงปฏิบัติการคูพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการคูพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ทํา MOU กับโรงเรียนคูพัฒนา
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 สามารถเทียบโอนได
20.2 สามารถประกอบชีพตามความถนัดและความสนใจ
21. ผูรายงาน นางศุภัสตุตรี คําศรีสุข ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 0966357933 .โทรสาร 077 – 203251 E–mail : suppattri2506 @gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาเพื่อพัฒนารางกายจิตใจ วินัย อารณ สังคมและสติปญญาใหสมวัย)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ2 ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ในขอ 2.2 การ
ดูแลเด็กปฐมวัย ดวยการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดพัฒนาการสมวัย ไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา )
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
. ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ ท ธิ เด็ ก ได กํ า หนดไว เพื่ อ คุ ม ครองเด็ ก ในประเทศไทย
ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลา 12 ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง
ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒ นากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒ นารางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒ นา
เด็ ก ปฐมวั ย กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย เพื่ อ จั ดทํ า นโยบาย ยุ ท ธศาสตร แ ละ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ให เป น ไปตามแผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
มาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแหง ชาติ พ.ศ. 2562 และการพัฒ นาระบบฐานขอมูลสารเทศการพั ฒ นาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยกรมกิจการเด็กและเยาชนเปนผูดูแลรับผิดชอบระบบในสวนกลางระดับประเทศ ซึ่ง
ในปจจุบัน การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานัก งานส ง เสริม การศึ กษาเอกชน สํ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา รวมกับ หนวยงานของกระทรวง
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ ประกอบไปดวย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย สรางความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกันเปนอยางดี
จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ ขับเคลื่อนการ
พัฒ นาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้น ที่จังหวัดสุราษฎรธานี งบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่ อใหการดําเนิน งาน
ขับเคลื่อนการพัฒ นาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับพื้นที่จัง หวัดสุราษฎรธานี ไดมีการดําเนินงานพั ฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีความสอดคลองกับตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุงเนนพัฒ นา
เด็ก ปฐมวัยให ได รับการดูแลและพั ฒ นากอนเข ารับการศึ กษาเพื่อพัฒ นารางกาย จิตใจ วินั ย อารมณ สั งคม และ
สติ ป ญ ญาให สมกั บวั ย โดยมี การบู รณาการการทํ า งานร ว มกั น กั บ ทุ ก ภาคส ว นภายในจั ง หวั ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
แนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดจุดมุงหมายระดับปฐมวัย คือ มีการ
พัฒนาการรอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตาง ๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ พัฒนา
ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร (Executive Functions) ของเด็ ก ปฐมวั ย และเน น การพั ฒ นาด า น พหุ ป ญ ญ า
บนฐานวิถีชีวิตใหมสําหรับ เด็ก ปฐมวัย รวมถึงเพื่อเสริมสรางความตระหนัก สรางความรู ความเขาใจใหแกผูบริหาร
ครู ผูดูแลเด็ก และผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดสุราษฎร
ธานี มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ของหนวยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน ที่เกี่ยวของในพื้นที่เปน
สําคั ญ อั น สง ผลตอ การยกระดับ คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ ปฐมวัย สอดคล อ งตามยุ ท ธศาสตรช าติ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
16
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8. วัตถุประสงค
๘.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคน ไดรับการดูแลและพัฒนาดานการจัดการศึกษา อยางมีมาตรฐาน
เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ใหมีพัฒนาการสมวัย
๘.2 เพื่อสงเสริม 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 ใจ 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 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่
อยางบูรณาการทุกภาคสวน โดยสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๙.1.1 รอยเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาให
มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน (รอยละ ๙๐)
๙.๑.๒ จํานวนของผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครองผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรู
ความเขาใจ มีความตระหนัก 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 ก ปฐมวั ย (อายุ 3 - 6 ป ) ในสถานศึ กษา/สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ของทุ กสั งกั ด
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
๑๐.1.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาใหมีคุณภาพขั้นต่ําตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561
๑๐.1.3 ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดสุราษฎรธานี
๑ ๐ .1.4 หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใน พื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎ ร ธ านี
ทุกสังกัด ไดแก
1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2) สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 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. สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานที่จัดประชุม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
1. สํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีการดําเนินการสงแบบสํารวจความตองการจําเปนที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยไป
ยังโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่1)
๒.ลงพื้นที่โรงเรียน นิเทศ ติดตาม ดานการตองการจําเปนในโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัย (ไตรมาสที่1)
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
๓. การจัดทําแผน/ทบทวนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไตรมาสที่๒)
- จัดกิจกรรมประชุมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ.2565—2568 เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 256๕ เวลา 09.00-1๖.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
โดยมีผูเขารวมประชุมเปนผูรับผิดชอบงานพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 17 ทาน จากสังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต ๓ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่41 และ
ศึกษานิเทศกจากสํายักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

๔. จัดเก็บขอมูลสารเทศเด็กปฐมวัย (ไตรมาสที่ ๒-๓)
๕. ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานเด็กปฐมวัย เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทและความตองการของแตละพื้นที่และสอดคลองกับนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย (ไตรมาสที่ ๒-๓)
๕.๑ จัดอบรมออนไลน หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการอยางเต็ม
ศึกยภาพ สําหรับผูเรียนปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ (ศธจ.สุราษฎรธานีรวมกับบริษัท อจท. จํากัด ผูจัด)
มีผูเขารวมอบรมจาก โรงเรียนสังกัดสพป.สุราษฎรธานี เขต ๒ โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน
ทั้งสิ้น 600 คน
๕.๒ จั ดอบรมออนไลน หลั กสู ตร “Executive Functions-EF เพื่ อการพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนการสอน
และฝ กทั กษะสมอง “สํ าหรับเด็กปฐมวัย วั นที่ ๒๘ กุ มภาพั นธ 2565 ผ านระบบออนไลน (ระบบ Google meet)
(ศธจ.สุราษฎรธานีรวมกับบริษัท อจท. จํากัด ผูจัด) มีครูผูสอนปฐมวัย ผูเขารวมอบรมจาก โรงเรียนสังกัดสพป.สุราษฎร
ธานี เขต 1-3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่41 จํานวนทั้งสิ้น 1,198 คน
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๖.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยระบบ
On-line และ On-side (ไตรมาสที่ ๒-๓)
ดําเนินงานกิจกรรมนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในอําเภอเกาะสมุย ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ มีนาคม 256๕ ณ โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุย,โรงเรียนไออุน,
โรงเรียนอุนรักเกาะสมุย โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข, โรงเรียนการกุศลวัดละไม, โรงเรียนธัญวรัตมเลิศวิชญ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
โรงเรียนบานหนาคาย ไดใหคําแนะนําชี้แนะ ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก การรายงานระบบขอมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ระบบของกรมพัฒนาเด็กและเยาวชน) และการนิเทศ
ติดตามครูปฐมวัยในการนําความรูจากการอบรมนําไปใชจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรียนรูพัฒนาเด็กปฐมวัย
๗. คัดเลือกและนําเสนอเผยแพรผลงานนวัตกรรม รูปแบบแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ระดับ
ปฐมวัย จํานวน 2 ชิ้น/ผลงาน ไดแก
1) ดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับผูบริหาร)
2) ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย (สําหรับครูผูสอน)ในระดับจังหวัดและระดับภาค
(ไตรมาสที่ ๓-๔)
๘. ประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ (ไตรมาสที่ ๔)
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
๑๔.1 ผูบริหาร และครูใหความรวมมือในการตอบรับการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาการจัด
การศึก ษาปฐมวัย ในดานพั ฒ นาการเด็กดานสัง คม (เรื่องของวินั ยเชิง บวก ) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสาน การเนน การสงเสริมพหุปญ ญาในเด็กปฐมวัย สงเสริมใหเด็กมีการบริหารจัดการในตนเองสมตามวัย
สงผลทําให คณะการดําเนินงานโครงการมีแนวทางในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดตอไป
๑๔.๒ ผู บ ริ ห ารและครู ให ค วามร วมมื อ ในการลงนิ เทศ ติ ดตาม การจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อ สํา รวจ
ความต อ งการจํ า เป น ในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ให ส มวั ย มี ค วามสนใจในการจั ด ทํ า ผลงาน
Best Practices และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
๑๔.๓ ครู ผู ส อนระดั บ ปฐมวั ย ได นํ า ความรู จ ากการอบรมพั ฒ นาสมรรถนะเด็ ก ปฐมวั ย โดยการจั ด
ประสบการณเรียนรูแบบผสมผสาน พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ การสรางวินัยเชิงบวกใหแกเด็กปฐมวัย
๑๔.๔ ผูบริหาร และครูใหความสําคัญตอการประเมินพัฒนาการเด็ก และใหความรวมมือในประชุม PLC
สําหรับครูปฐมวัยโยวิเคราะหจากการประเมินพัฒนาการเด็กวามีจุดเดนจุดดอยอะไรบาง แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหา
ผลงานที่ เป น เลิ ศดานการจัดประสบการณ เรีย นรูจัด me Best Practicesของโรงเรียน เพื่ อสรางสัง คมแห งการ
เรียนรูในเครือขายตอไป และยังเปนการรองรับการประเมินภายนอกในรอบที่4 ตอไป
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1 รอยเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล
พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู
และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ
สมวัยในทุกดาน
2 จํานวนของผูบริหาร
ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง
ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกภาคสวน มีความรู ความเขาใจ
มีความตระหนัก และมีสวนรวม
ในการดูแล พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
3 จํานวนรูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (ระดับจังหวัด)

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 90

N/A

N/A

N/A

100 คน

100

สรางการับรู 2 ครั้ง
ผูเขารวมอบรม
จํานวน๑,๗๙๖คน
เฉลี่ย899 คน/ครั้ง

100

2 ผลงาน
ประกอบดวย
- ผูบริหาร
- ครู

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
1รอยละของเด็กปฐมวัยที่ รอยละ 85
จบการศึกษาระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูใน
ระดับดี
2 รอยละของสถานศึกษา/ รอยละ 85
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
คุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
นิเทศติดตามการจัดการการศึกษาปฐมวัย

~9~
ประชุมจัดทําแผนพัฒนาการจัดศึกษาปฐมวัย

~ 10 ~
อบรมครู ผานระบบออนไลน

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
52,000
21,210
๐
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
21,210

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
๐
๐
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
การนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการจัดการศึก ษาปฐมวัยไมสามารถลงพื้ นที่ต รวจเยี่ยมครบตามจํานวน
โรงเรียนที่ทั้งเปาหมายไว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-1๙) โรงเรียนยังไม
สามารถเปดเรียน On- site ครบทุกชั้นได
18.2 แนวทางแกไข
วางแผนการนิเทศรวมกับโรงเรียน จัดทําตารางนิเทศที่ชัดเจนและนัดหมายการนิเทศในรูปแบบผสมผสาน
คือนิเทศผาน On-line และ On-site เพื่อเปนชองทางในการแนะนําชวยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
จัดทํานวัตกรรมปฐมวัยของโรงเรียนได
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
๑๙.๑ จัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2565
๑๙.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดสุราษฎรธานีและ
จัดประชุมจัดเก็บขอมูลสารสนเทศปฐมวัยในเดือนเมษายน ๒๕๖๕และ สรุปขอมูลการจัดเก็บขอมูลปฐมวัยในเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑๙.๓ ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานเด็กปฐมวัย เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทและความตองการของแตละพื้นที่และสอดคลองกับนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕
๑๙.๔ นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย และนิเทศติดตาม รร.ตนแบบปฐมวัย ในเดือนมีนาคมกันยายน 2565
๑๙.๕ จัดกิจกรรมคัดเลือก Best Practices ปฐมวัย ในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2565
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูบริหารฯ และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สงเสริมสมรรถนะพัฒนาเด็กปฐมวัยให
มีพัฒนาการสมวัยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัยในขณะที่เด็กปฐมวัยไดเรียนรูผานนิทาน ผานสื่อออนไลน สื่อเทคโนโลยี และเปนการสราง
มิตรภาพสัมพันธอันดีระหวาพอแมผูปกครอง ครู ไดรวมทําPLC พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่ดีตอไป
21. ผูรายงาน นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ
โทรศัพท ๐๘๗- ๒๗๑๙๙๔๖ โทรสาร................................... E–mail : snjitra.srt@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช วางแผน
พัฒนาพันธุพืช สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
โดยการนําพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทําอยางไรใหชุมชน โดยเฉพาะ
นักเรียน และประชาชนไดมีสวนรวม ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการศึกษา
และอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย
เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว การดําเนินงาน "สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน" จะเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้น ไดใกลชิดกับพืช
พรรณไม เห็ น คุ ณ ค า ประโยชน ความสวยงาม อัน จะก อ ให เกิ ด ความคิด ที่ จ ะอนุ รัก ษ พื ช พรรณ โดยสามารถ
ดํ าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร ในพื้ น ที่ ข องโรงเรีย นและชุ ม ชน เพื่ อ สร างจิ ต สํ านึ ก ให เด็ ก และเยาวชน รวมถึ ง
ประชาชน สามารถถายทอดสูการอนุรักษพันธุพืชในทองถิ่นของตน
ป จ จุ บั น สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี มี จํ า นวน 650 แห ง สมั ค รเข า ร ว มโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 132 แหง คิดเปนรอยละ 20.31 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎรธานี
ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร ซึ่งมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุก
สังกัดในพื้น ที่จัง หวัดสุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และสงเสริมสถานศึกษาที่เปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรแลวไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเยาวชนในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในพืช
พรรณ รูจักทรัพยากรในทองถิ่น หวงแหนและรูจักนํามาใชประโยชน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค จึ ง จั ด ทํ า โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร โรงเรีย น
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อส งเสริม สนั บสนุ นสถานศึ กษาที่ เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน อยางตอเนื่อง
8.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มขึ้น
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มี
ความสนใจสมัครเขารวมเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
9.1.2 สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
สามารถเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนได
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนและบริหารจัดการ
และดําเนินการตามแนวทางของ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
9.2.2 รอยละ 80 ของครู
มีความรู ความเขาใจ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนโดยใชสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนฐาน
9.2.3 รอยละ 80 ของ
นักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร
การใชประโยชน มีจิตสํานึก
อนุรักษผานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
9.2.4 รอยละ 80 ของ
ทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุน ในการบริหารจัดการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษา

คาเปาหมาย
สถานศึกษา เขารวมสมัคร
เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
อยางนอย อําเภอละ
1 โรงเรียน
สถานศึกษาที่เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
อยางนอยอําเภอละ 1 โรงเรียน
สามารถเปนตนแบบ
ในการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนได

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ตรวจเอกสาร
ใบสมัคร

ใบสมัครสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

นิเทศ ติดตาม
การดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

แบบนิเทศ
ติดตาม
การดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

รอยละ 80

ประเมิน

แบบประเมิน

รอยละ 80

ประเมิน

แบบประเมิน

รอยละ 80

ประเมิน

แบบประเมิน

รอยละ 80

ประเมิน

แบบประเมิน
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10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 สรางความรูความเขาใจ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
13.2 ขับเคลื่อน สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
13.3 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย
13.4 สงเสริม สรางขวัญกําลังใจ
สถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนตามเกณฑ
13.5 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2565
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ /
/

/ /

/

/

/ /

/
/

/

/
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
จัดประชุมสรางความรูความเขาใจงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ หอง
ประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มี
ความสนใจสมัครเขารวมเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
15.1.2 สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
สามารถเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนได

15.2 เชิงคุณภาพ
15.2.1 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผน
และบริหารจัดการ
และดําเนินการตามแนวทางของ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
15.2.2 รอยละ 80 ของครู
มีความรู ความเขาใจ และออกแบบ
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโดย
ใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
ฐาน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

สถานศึกษา เขารวม
สมัครเปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
อยางนอย อําเภอละ
1 โรงเรียน
สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน อยางนอย
อําเภอละ 1 โรงเรียน
สามารถเปนตนแบบ
ในการดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนได

อําเภอละ
1 โรงเรียน

-

-

อําเภอละ
1 โรงเรียน

-

-

รอยละ 80

รอยละ 80

-

-

รอยละ 80

รอยละ 80

-

-

~7~

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

15.2.3 รอยละ 80 ของ
นักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร
การใชประโยชน มีจิตสํานึกอนุรักษ
ผานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
15.2.4 รอยละ 80 ของ
ทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุน ในการบริหารจัดการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษา

รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน
รอยละ 80
-

รอยละ 80

รอยละ 80

-

รอยละ
-

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)
15,000
700
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
700

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ขับเคลื่อน สนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 สถานศึกษาที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อยางตอเนื่อง
20.2 โรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มขึ้น
20.3 เยาวชนในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในพืชพรรณ รูจักทรัพยากรในทองถิ่น หวงแหนและรูจ ักนํามาใช
ประโยชน
21. ผูรายงาน นางรัชนีวรรณ ชอบผล ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : ..................................................
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

แบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับ สป.(เดิม)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทาง
การศึกษาในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. หลักการและเหตุผล
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดถูกกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ดานที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเด็น “แกปญหาการทุจริต” เปน 1 ใน 15
ประเด็ น การพั ฒ นาเร ง ด ว นในช ว งระยะ 5 ป แ รกของแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ โดยมี สํ านั กงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเปน
แนวทางใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐไปสูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 –
2565) ดานการป องกั น และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ และแผนแม บทบู รณาการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า น
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยใหความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ของสํ านั ก งาน ป.ป.ช. ให แ ก บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
และสํานักงาน กศน. ในพื้นที่ของสํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร ตลอดจนสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได ดังนั้น จึงไดกําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร
เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแนวทางที่ 1 การปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต สํานักงานศึกษาธิการภาคใต ในฐานะภาคภูมิศาสตรซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น
11 จังหวัด ประกอบดวยพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 (จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา) พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (จังหวัด
กระบี่ จัง หวัด ตรัง จัง หวัดพั ง งา จัง หวัด ภูเก็ต จัง หวัด ระนองและจัง หวัด สตู ล) ดําเนินงานโครงการขั บ เคลื่อ น
การปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้น ที่สํานักงาน
ศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวย
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตามแนวทางที่ 1 การปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต และจัดทํา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานและคา
เปาหมายตัวชี้วัดสําหรับการดําเนินโครงการกิจกรรมภายใตโครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให
ความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหแกบุคลากรของ

~4~
สถานศึ กษาในสั ง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน และสํ านั ก งาน กศน. ในพื้ น ที่ ของสํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ตลอดจนสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาได จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน หรือ สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
8.2 เพื่อใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน กศน.ในพื้นที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได
8.3 เพื่อใหบุคลากรในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตในภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน หรือ
สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

9.1.2 สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน
กศน. ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานีที่นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
9.1.3 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตอตานการ
ทุจริตและสงเสริมคุณธรรม สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละ 65

- บัญชี
ลงเวลาผูเขารวม
ประชุม
-แบบทดสอบ
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
และ
ไมพึงพอใจ

-บัญชีลงเวลา
ผูเขารวมประชุม
-แบบทดสอบ
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ

รอยละ 70

นิเทศ/ติดตาม
-แบบนิเทศ/
การใชหลักสูตร ติดตามการใช
ตานทุจริตศึกษา หลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา

45 คน

- บัญชี
- บัญชี
ลงเวลาผูเขารวม ลงเวลาผูเขารวม
ประชุม
ประชุม
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ตัวชี้วัดโครงการ
9.2 เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย
-

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
หนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

วิธีประเมินผล
-

เครื่องมือที่ใช
-

จํานวน (แหง)
สช.

กศน.

รวม

77

19

96

รอยละ 70
ของสถานศึกษา
(แหง)
68

หมายเหตุ - จํานวนสถานศึกษาสังกัด กศน. เฉพาะ กศน.อําเภอ
- จํานวนสถานศึกษาสังกัด สช. เฉพาะ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ
10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
12. สถานที่ดําเนินการ
ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาคใต(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี)
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานจัดทํา
/
(ราง) กรอบแนวทางการดําเนินงาน
วางแผนดําเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
/ /
ดําเนินงานในระดับภาคใต
(ศธจ.รับฟงการประชุม)
กิจกรรมที่ 3
/ /
3.1 อบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
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ชื่อกิจกรรม
สําหรับบุคลากรภาครัฐ
3.2 ประชุมชี้แจงคูมือหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษาสูสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนสูสถานศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
กิจกรรมที่ 5 บุคลากรของ ศธจ.ใน
พื้นที่ภาคใตเขารวมกิจกรรมตอตานการ
ทุจริตและสงเสริมคุณธรรม
กิจกรรมที่ 6 กํากับ ติดตาม

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

/
/

/

กิจกรรมที่ 7 ประชุมสรุปและจัดทํา
รายงานผล

/

/ / /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวยนาง
อารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขาราชการและบุคลากรสํานักงานสุราษฎรธานี รวมกันประกาศ
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ประจําป
งบประมาณ 2565 โดยพรอมเพรียงกัน ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้ บุคคลากรทุกคนรวมแสดง
สัญลักษณตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14.2 วันที่ 19 มกราคม 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวยนางอารยา
จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํ า นั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี ตามแนวทางการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2565 เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจใหแก
บุ คลากรในการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบในทุ กรู ป แบบ ณ ห องประชุ มสํ านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
15.1 เชิงปริมาณ
15.1.1 บุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชน หรือ
สถานศึกษา กศน. และบุคลากร
ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี
มีความรูความเขาใจในหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา
15.1.2 สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนและสํานักงาน
กศน. ในพื้นที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ที่นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน
15.1.3 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมตอตานการทุจริตและ
สงเสริมคุณธรรม สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
15.2 เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย

จํานวนเปาหมาย

รอยละ 65

รอยละ 65

รอยละ 70

รอยละ 70

45 คน

45 คน

-

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)

นายโชคดี ศรัทธากาล

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

นางอารยา จันทวี

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
20,000
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
18.2 แนวทางแกไข
- เตรียมวางแผนการจัดประชุมทางไกลผานระบบโปรแกรม ZOOM
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
กิจกรรมที่ 3
1 อบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสําหรับบุคลากรภาครัฐ
2 ประชุมชี้แจงคูมือหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูสถานศึกษา
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน หรือ สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
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20.2 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน กศน. ในพื้น ที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได
20.3 บุ คลากรของสํานั ก งานศึ กษาธิก ารจัง หวัด สุราษฎรธานี ตระหนั ก ถึง การมี สว นรว มในการต อตา น
การทุจริตในภาครัฐ
21. ผูรายงาน นายวัฎนา ทองมณี ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
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