
 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1.  ดานความมั่นคง) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพฒันากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวดัและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
    ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 
กําหนดไววาการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ คือ (1) กอนจะ
ดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการ
ดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจหนวยงาน 
ประกอบกับคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีนโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาท่ีขอหนึ่งมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 
11 (2) คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ   
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาลแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของมาเช่ือมโยง 
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตการบูรณาการภารกิจดานการศึกษาเพื่อความ
เปนเอกภาพของจังหวัดสุราษฎรธาน ี
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
     8.2  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
     8.3  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธาน ี
     8.4  เพื่อรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

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

- คําส่ังแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน/
กล่ันกรอง/จัดทํา
แผนฯ 

       9.1.2 แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - มีกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัด 

- คําส่ังแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน 
/จัดทําแผนฯ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
       9.1.3 แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

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

       9.1.4 รายงานและประเมินผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

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

9.2  เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในสํานักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มาใชเปนกรอบทิศทาง
ในการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 100 ความสําเร็จของโครงการ แผนงาน/
โครงการ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
              - บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 45 คน 
              - ผูบริหารหนวยงานท่ีจัดการศึกษา/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานแผนของหนวยงาน จํานวน 25 คน 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      จัดประชุมหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 / / /         

13.2 ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี 

    / / /      

13.3 ประชุมจัดทํารายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี 

         / /   / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อเตรียมการประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
จังหวัดสุราษฎรธานี ในไตรมาส 3 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
15.1  เชิงปริมาณ      
       15.1.1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

จํานวน  
1 เลม 

จํานวน  
1 เลม 

100 

       15.1.2 แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

   

       15.1.3 แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

   

       15.1.4 รายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน  
1 เลม 

   

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

รอยละ 
100 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
- 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

30,300 12,210 12,210 3,000   
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   -  ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด 
      18.2 แนวทางแกไข 
    -  ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับมาตรการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เชน แจงเวียนความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา หรือการจัดประชุมกลุมเล็กไมเกิน 
10 – 20 คน เปนตน 
   - กําหนดสงใบตอบรับในการเขารวมประชุม  
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      ประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี ในไตรมาส 3 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีกรอบแนวทางท่ีใชในการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และบริบทของพื้นท่ี ท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา 
21. ผูรายงาน นางสาวรสุ  รุมจิตร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : ppolicysurat@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  

                       โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1.  ดานความมั่นคง) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพฒันากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

4.4 แผนปฏรูิปประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
    ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอการลดความ
เหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาส 
ในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิ เศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
  คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 กําหนดใหในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จั ง ห วั ด  (ก ศ จ .) มี อํ าน าจห น า ท่ี ใน ส ว น ข อ งก ารย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ ก าร เรี ย น รู 
ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงในพื้นท่ีจังหวัด โดยการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัด
รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  ตามยุทธศาสตรชาติ  และอํ านาจหน าท่ี ของคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด  เน น ใหประสาน 
และการบูรการดําเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานท่ีมีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ องคกร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพื้นท่ี ซึ่งจะตองดําเนินการโดยมีแนวทางท่ีผานการ
รวมกันกําหนด รวมกันขับเคล่ือน รวมกันประเมิน และรวมกันนําเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีการกําหนด 5 ยุทธศาสตร คือ (1) ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท (2) สงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทําและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข   (3) สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (4) สรางระบบและกลไกการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และ (5) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกรภาคีเครือขาย และทุกภาค
สวนของสังคมในการสรางคนดี จากเหตุผลและความจําเปนขางตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมี
โครงการประชุมสัมมนาขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผาน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก กศจ. ไดอยางเปนรูปธรรม 
     8.2  เพื่อส่ือสารนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
     8.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีโดยผานกลไก กศจ. 
     8.4  เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น
หรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

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 

- ประชุมสัมมนา 
จํานวน 1 ครั้ง 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั้ง 
- แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 
(พ.ศ.2566-2570) 
จํานวน 1 ฉบับ 
- แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ฉบับ
จัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัด 
สุราษฎรธานี จํานวน 
1 ฉบับ 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ 
- สังเกต 
 

แบบสอบถาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
 9.2.1  มีการส่ือสารยุทธศาสตร
ชาติ นโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก 
กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 
       9.2.2  มีกรอบทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี ท่ีเช่ือมโยง
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ              
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
แบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
อื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 

- - - 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ  
      10.1  เชิงปริมาณ 
            -  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 15 คน 
            -  คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 9 คน 
  -  คณะอนุกรรมการพัฒนาศึกษา จํานวน 9 คน 
  -  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร จํานวน 9 คน 
   -  ผูอํานวยการกลุม / เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 15 คน 
   -  ผูแทนสวนราชการในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร เขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดี ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      มกราคม - กันยายน 2565 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

7.1 การขับเคล่ือนแนวทาง 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผานกลไก กศจ. 
     1)  จัดเสวนาคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกคณะ 
เพื่อกําหนดทิศทางการศึกษาของจังหวดั
สุราษฎรธานี  
      2)  สงเสริม ความมั่นคง ใน
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 

 

   /         
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

      3)  ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
      4)  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
      5)  จัดเวทีสงเสริมสมรรถนะ
ผูเรียนตามชวงวัย 
      6)  สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 
การมีงานทํา 
7.2  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานีและแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

   /   / /     

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

          8 กุมภาพันธ 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวย นางอารยา จันทวี 
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมคณะทํางานซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคคณะบุคคล ผูแทนหนวยงาน
ทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ณ 
หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
15.1  เชิงปริมาณ      
       สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี จัดประชุม
จํานวน 2 ครั้ง มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
(พ.ศ.2566-2570)  
แผนปฏิบัติการประจําป

- ประชุม 
สัมมนา 
จํานวน  
1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

 
 

1 ครั้ง 
 

100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับ
จัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี 
จํานวน 1 ฉบับ และกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 
 -ประชุม 

เชิงปฏิบัติการ 
จํานวน  
1 ครั้ง 

1 ครั้ง   

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

1 ฉบับ   

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

1 ฉบับ   
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
15.2  เชิงคุณภาพ      
   15.2.1  มีการส่ือสาร
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผาน
กลไก กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด 

- - - - 

         15.2.2  มีกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี 
ท่ีเช่ือมโยงและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ นโยบาย 
และยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
แบบรวมมือและบูรณการกับ 
หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานอื่นหรือภาคสวนท่ี
เกี่ยวของในพื้นท่ี 

- - - - 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

90,900 0 0 1,120 - - 
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
   -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      18.2 แนวทางแกไข 
     -  วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการอยางชัดเจน 

    -  กําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 

    -  มีการช้ีแจงสรางความเขาใจอยางชัดเจนและท่ัวถึง 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
     ประชุมขับคณะทํางานโครงการขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรธานี ในไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2565 โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด          

สุราษฎรธานี 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ 2566 - 2570) ท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
 20.2  หนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี ไดรับทราบนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถ
นําไปบริหารการจัดการศึกษาใหมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ีในจังหวัดได  
  20.3  มีแนวทางขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผานกลไก กศจ. แกหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี
สามารถทํางานรวมกันแบบบูรณการ 

21. ผูรายงาน นายคทาวุธ  สมสวัสด์ิ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     โทรศัพท 077-203252 ตอ 125 โทรสาร 077-203252 E–mail : somsawat.kata@gmail.com 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาองคกรเปนทฤษฎีท่ีอาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร สรางความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับคานิยมและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคกร โดยมุงเนน 3 ดาน ดังนี้ 1) เพิ่มความสามารถในการทํางาน  2) ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาองคกร และ 3) ใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในองคกร กระบวนการท่ีจะ
เสริมสรางใหบุคลากรในองคการมีความรูความเขาใจ ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดี ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี
ในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน นอกจากการใหความรูทางวิชาการแลว  
ตองปลูกฝงใหทุกคนมีพื้นฐานและความพรอมในดานปญญา คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
การใฝ รู เรียนรูตลอดชีวิต และการใช เทคโน โลยี ท่ี ทันสมัย ไดอย างมีประ สิทธิภาพ  ด วยความ สําเร็จ 
ในการรวมกัน ทํางานเกิดจากการเสริมพ ลังความรู   ความสามารถจากบุคลากรในองคกร ทุกระดับ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีใหมีคุณภาพ และสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงไดจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ข้ึน 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อปลูกฝงทักษะความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนกลยุทธใหแกบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทุกดาน 
     8.2  เพื่อเสริมสรางการทํางานของบุคลากรใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานท่ี
มุงเนนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
     8.3  เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันท่ีดีกับองคกร 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  บุคลากรมีความรูความเขาใจ
การการขับเคล่ือนกลยุทธจากการศึกษาดูงาน
สํานักงานท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 
จํานวน 1 ครัง้ 

ศึกษาดูงาน  
จํานวน 2 ครั้ง 

 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ 
- สังเกต 
 

แบบสอบถาม 

       9.1.2  บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ
เพื่อเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการ
ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ครั้ง 

ประชุม/อบรม
เชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั้ง 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรมีความรู ความเขาใจและ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร 
เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากร 
มีขวัญกําลังใจท่ีดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 

- - - 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
               บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ทุกคน 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
     บุคลากรมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร เขาใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผลตอ
ความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีมีการพัฒนาการจัดการสํานักงานท่ีมีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  ประชุมช้ีแจง มอบหมายงาน 
ส่ือสารทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ
โครงการ 

 /           

13.2  แตงต้ังคณะทํางาน  /           
13.3  ประสานวิทยากร สถานท่ีการ
จัดอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน 

 /           

13.4  กําหนดปฏิทิน แนวทางการ
บริหาร/กิจกรรมในโครงการ 

 /           

13.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ 
พื้นท่ีเปาหมาย 

 /           

13.6  ดําเนินการ/ศึกษาดูงาน ณ พื้นท่ี
เปาหมาย         

  / /         

13.7 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ                

    /        

13.8 ติดตามและประเมินผล      /       
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  จัดประชุมมอบหมายงานทําความเขาใจกับผูรับผิดโครงการ คณะทํางาน ประสานสถานท่ีจัดอบรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานท่ีศึกษาดูงาน พรอมกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมตามโครงการระหวางเดือนตุลาคม 
2564 – กุมภาพันธ 2565  

      14.2  ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 1) ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทุบรี ระหวาง
วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2564 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุมสวนอาหารปอบอาย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
วันท่ี 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ3) ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร วันท่ี 
13 มกราคม 2565  

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  บุคลากรมีความรู
ความเขาใจการการขับเคล่ือน
กลยุทธจากการศึกษาดูงาน
สํานักงานท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพ จํานวน 1 ครั้ง 

ศึกษาดูงาน  
จํานวน  
2 ครั้ง 

 

2 ครั้ง 2 ครั้ง  

       15.1.2  บุคลากรไดรับ
การพัฒนาทักษะเพื่อเสริม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการ
ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั้ง 

ประชุม/
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน  
1 ครั้ง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง  

15.2  เชิงคุณภาพ      
      บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจและปฏิบัติงานสอดคลอง
กับนโยบายขององคกร เขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานทําใหงาน
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจ 
ท่ีดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผล
ตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 

-    
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

 
 

 
 

รูป
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

40,000 37,560 11,010 26,550   
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  -  ความรวมมือ/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณท่ีไดรับ 

      18.2 แนวทางแกไข 
    -  ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน/จํานวนวันท่ีใชในการดําเนินงาน 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  บุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานของกลุมงานทุกกลุมมีประสบการณและ
แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหการ
ขับเคล่ือนงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 20.2  บุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันท่ีดีกับองคกร 
  20.3  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความรูความเขาใจแนวการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบาย
ขององคกร 

 
21. ผูรายงาน นายวัฎนา ทองมณี ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : watsurat196912@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการ 

โดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (1.  ดานความมั่นคง) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานความมั่นคง) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการพฒันากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 
    4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
      โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของสวนกลางในระดับภูมิภาคตามคําส่ังคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 
11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอยมี
เอกภาพและสามารถประสานเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกจิ ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีนโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายใหเกิดความเปนเอกภาพ และเปนกลไกหลักในการบูรณาการการทํางานของทุกภาค
สวนท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหเกิดความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย สอดคลองกับระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน การประสานการทํางานในเชิงพื้นท่ีท่ีเปนอยูในปจจุบันใหเปนการทํางานในลักษณะยุทธศาสตรเชิงรุกและ
ประสานภารกิจรวมกันในแนวราบ การขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ีจะตองลงสูพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ ซึ่งเปาหมายสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือ การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีและสังคมพึงพอใจ 
ประเทศชาติไดคนหรือทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ สังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาวของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   
 การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ เปนการดําเนินงานเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีพลังขับเคล่ือนสูจุดหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และปรับปรุงพัฒนาเพื่อเตรียมการรับการติดตาม
และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาท่ีอยูในการกํากับ ดูแล 
รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
วัตถุประสงคของแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) พรอมท้ัง
จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการเปนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภายใต
บริบทการบริหารราชการแผนดินรวมสมัยท่ีมุงผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรและการเสริมสรางระบบบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีเปนการตรวจราชการฯ นโยบายสําคัญของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรกระทรวงและแผนงานโครงการสําคัญตาง ๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องท่ีเปนปญหาการศึกษาใน
พื้นท่ีหรือเรื่องท่ีกอความเดือดรอนเสียหายแกหนวยงานการศึกษา และประชาชนมุงเนน การรายงานผลงานท่ี
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานของผูรับการตรวจโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
การตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในประเด็นสําคัญภายใต แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
สอดคลองกับจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 6 ดานไดแก 1) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน  3) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 4) การพัฒนา
การศึกษาเพื่อความมั่นคง 5) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 6) การขับเคล่ือนนโยบายและ
จุดเนนสูการปฏิบัติ รวมท้ังการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีเนนการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันและประสานเช่ือมโยงทุกระดับท้ังแนวต้ังและแนวระนาบ (Vertical and Horizontal Integration) 
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ระหวางผูตรวจราชการกระทรวงหนวยงานท่ีปฏิบัติงานท้ังสวนกลางระดับภาคระดับจังหวัดและสวนราชการ 
ท่ีเกี่ยวของเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสําคัญตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดรวมท้ังแกไขปญหาการศึกษาใน
ระดับพื้นท่ีใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้ กําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตรวจราชการ ติดตาม 3 รูปแบบ โดย รูปแบบท่ี 1 และ 2 ไดแก รูปแบบปกติ และรูปแบบบูรณาการ 
กําหนดการตรวจราชการฯ เปน 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม 2565 (ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2564) และรอบท่ี 2 ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565) 
สวนรูปแบบท่ี 3 รูปแบบกรณีพิเศษ มิไดกําหนดระยะเวลาการตรวจราชการฯ ท่ีชัดเจนไว 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเรื่องการแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบดานการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติรายละเอียดแนวทาง การตรวจราชการ
และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหมีความชัดเจนดังนั้นเพื่อใหการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เปนระบบมีกรอบและมี
แนวทางเดียวกันในการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนแนวทางใน
การตรวจราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายจุดเนนของจังหวัดรวมท้ังการนําผลจากการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลมาใชเปนฐานขอมูลท่ีแสดงถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการ
ปรับปรุงแกไข ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
เปนหนวยงานการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี นโยบายและยุทธศาสตร
ของสวนราชการตางๆ ท่ีมอบหมายมีหนวยงานการศึกษาในความรับผิดชอบท่ีตองตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลดานคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปยุทธศาสตร จุดเนน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎรธานี จึงจัดทําโครงการ การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ข้ึนเพื่อใหการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสนับสนุนการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 และผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังการตรวจราชการแบบกรณีปกติ 
แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ 
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     8.2  เพื่อตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
     8.3  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบตามนโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1  รอยละของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดไดรับ 
การกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทาง

การศึกษา 
ในจังหวัด 

(จํานวน 8 สังกัด) 

- รายงาน 
การลงพื้นท่ี
ตรวจราชการ 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

       9.1.2  รอยละของสถานศึกษา 
ในจังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด 

รอยละของ
สถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(จํานวน 606 แหง) 

- รายงานผล
การนิเทศ 
ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

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

มีการประชุมการ
ดําเนินงานการ

รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ

จังหวัด         
(จํานวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- รายงาน 
การประชุม 
- ระเบียบวาระการ
ประชุม 

       9.1.4  มีการลงพื้นท่ีตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

มีการลงพื้นท่ีตรวจ
ราชการฯ          

(จํานวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบติดตามการ
ตรวจราชการฯ 

       9.1.5 มีการลงพื้นท่ีนิเทศ 
ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบาย
และจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตาม
นโยบาย ศธ.) 

มีการลงพื้นท่ีนิเทศ 
ติดตาม การ

ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ. 

(จํานวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
- แบบนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน
ผลฯ 



~ 6 ~ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.2  เชิงคุณภาพ 
       9.2.1 หนวยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณีปกติ 
(จํานวน 2 รอบ) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

       9.2.2 สถานศึกษาในจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณีปกติ  
(จํานวน 2 รอบ) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

       9.2.3 มีรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของจังหวัดสุราษฎรธานี 
(กรณีปกติ) 

รูปเลมรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ตามนโยบาย และ
จุดเนนของ ศธ.  

กรณีปกติ  
(จํานวน 2 เลม :   
1 รอบ : 1 เลม ) 

- รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ 
ศธ. 

- แบบตรวจติดตาม
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
               10.1.1  หนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ จํานวน 5 แหง ไดแก  
    1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    2)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
     3)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    4)  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    5)  ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 
       10.1.2  โรงเรียนในสังกัด/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 606 โรงเรียน ไดแก  
    1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 495 โรง 
      1.1)  สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119 โรง 
     1.2)  สพป. สุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 180 โรง 
     1.3)  สพป. สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 152 โรง 
     1.4)  สพม. สุราษฎรธานี ชุมพร จํานวน 44 โรง 
    2)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 77 โรง 
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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 ครบทุกพื้นท่ี อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      10.2.2  สถานศึกษาในจังหวัดไดรับการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก   
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      12 เดือน/ป (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      หนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 
  6.1  ระดับหนวยงาน ไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ 
  6.2  ระดับสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี 
ชุมพร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดสุราษฎรธานี 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1 รับทราบนโยบายและจุดเนนของ
ศธ. (ประสาน แจงสวนราชการท่ี
เกี่ยวของ) 

/ / /          

13.2 วางแผนการดําเนินงาน เสนอ
โครงการ 

  / /         

13.3 วิเคราะหรายละเอียดตัวช้ีวัด 
ตามนโยบาย ผูรับผิดชอบขอมูล 
กลุมเปาหมาย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    / /       

13.4 ประชุมจัดทําคูมือ/เครื่องมือฯ  
การตรวจ ติดตามและประเมินผล 

    / /       
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.5 ประชุมช้ีแจง/วางแผนผูมีสวน
เกี่ยวของของหนวยงานทางการศึกษา
การดําเนินงานการรายงานผลการตรวจ
ราชการฯระดับจังหวัด 

     /       

13.6 ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ  
(ถอดบทเรยีนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.)      

      / / /    

13.7 รับการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดฯ 

ระดับจังหวัด 

      / / / / /    / 

13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจ

ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับจังหวัด 

     / /   / /  

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดฯ ระดับจังหวัด 
 วันท่ี 23-25  มกราคม 2565 นายณัฐพงษ  นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการท่ี 5, 7 พรอมดวย นางวิมลมาลย รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตําแหนงศึกษาการใน
ตําแหนงศึกษาธิการภาค 5 และ นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ัง สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน พรอมคณะติดตาม ลงพื้นท่ีตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิ การ ประ จําป งบป ระมาณ  พ .ศ .25 6 5  และตรวจเยี่ ยมก ารเรียนการสอน 
และการดําเนินการตามมาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ภาคเรียนท่ี 2/2564 สถานศึกษาหนวยรับตรวจ จํานวน 5 แหง ประกอบดวย 
 1. โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
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 2. โรงเรียนบานเกาะเตา อําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 3. โรงเรียนบานหาดริ้น อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 4. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะพะงัน  สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
 5. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธาน ีสังกัดสํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
       15.1.1  รอยละของ
หนวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด 

รอยละ 100 
ของหนวยงาน
ทางการศึกษา 

ในจังหวัด 
(จํานวน 8 สังกัด) 

รอยละ 100 หนวยงานทางการ
ศึกษา 

ในจังหวัด 
(จํานวน 9 สังกัด) 

รอยละ 100 

       15.1.2  รอยละของ
สถานศึกษาในจังหวัดไดรับการ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
และนโยบายจุดเนนของจังหวัด 

รอยละของ
สถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(จํานวน 606 
แหง) 

รอยละ 100 สถานศึกษาใน
จังหวัดไดรับการ
กํากับ ติดตาม 
การดําเนินงาน
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษา
และนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด 

รอยละ 100 

       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 ประชุมการ
ดําเนินงานการ

รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ

จังหวัด         
(จํานวน 1 ครั้ง) 

1 ครั้ง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

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

มีการลงพื้นท่ี
ตรวจราชการฯ          
(จํานวน 1 ครั้ง) 

1 ครั้ง ลงพื้นท่ีตรวจ
ราชการฯ          

(จํานวน 1 ครั้ง) 

1 ครั้ง 

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

มีการลงพื้นท่ี
นิเทศ ติดตาม 
การดําเนินงาน

ตามนโยบาย ศธ. 
(จํานวน 1 ครั้ง) 

1 ครั้ง ลงพื้นท่ีนิเทศ 
ติดตาม การ

ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ. 

(จํานวน 1 ครั้ง) 

1 ครั้ง 

15.2  เชิงคุณภาพ      
       15.2.1 หนวยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ 

(จํานวน 2 รอบ) 

จํานวน 
2 รอบ 

หนวยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบาย
จุดเนนของจังหวัด 

จํานวน 
1 รอบ 

       15.2.2 สถานศึกษาใน
จังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ  

(จํานวน 2 รอบ) 

จํานวน 
2 รอบ 

2 สถานศึกษาใน
จังหวัดรายงานผล
การดําเนินงาน 
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษา 

จํานวน 
1 รอบ 

       15.2.3 มีรายงานผลการ
ตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวง 

รูปเลมรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

ตามนโยบาย 
และจุดเนนของ 

จํานวน 2 
เลม 

 

มีรายงานผลการ
ตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษา
ของกระทรวง 

จํานวน 1 เลม 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

ศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
จังหวัดสุราษฎรธานี (กรณีปกติ) 

ศธ.  
กรณีปกติ  

(จํานวน 2 เลม :   
1 รอบ : 1 เลม ) 

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

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประมวลภาพลงพื้นท่ีตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ 

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

60,000 37,937 15,925 22,012   
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แหลงงบประมาณ รายจายอื่น 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  -  การประสานดานขอมูลกับหนวยงานทางการศึกษา/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณท่ี
ไดรับ/การดําเนินการในการนําผลการติดตามไปปรับใชตามบริบทของหนวยงานสถานศึกษา  
  - การจัดสรรงบประมาณโครงการฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไมไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณโครงการฯ ในไตรมาสท่ี 1-2 (เดือนตุลาคม –เดือนมีนาคม 2565) 
  - สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังตองดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และควบคุมเพื่อเปนการหลีกเล่ียงการลงพื้นท่ีตรวจราชการท่ีตองรวมคนจํานวนมาก  
      18.2 แนวทางแกไข 
  -  การประชุมสรางความเขาใจเปนกรอบทิศทางเดียวกัน  
  -  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีดําเนินกิจกรรม/โครงการฯ ในรูปแบบยืมเงินงบทดรองฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปพลางกอน  
  - สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังตองดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และควบคุมเพื่อเปนการหลีกเล่ียงการลงพื้นท่ีตรวจราชการท่ีตองรวมคนจํานวนมาก สําหรับเก็บขอมูล รายงานผล
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 เปนไปในรูปแบบการลงพื้นท่ี และการวิเคราะห สงเคราะห จากสวนราชการตนสังกัด 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      - การลงพื้นท่ีตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบท่ี 2 (ระหวางเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2565) 
      - การดําเนินการเก็บขอมูลตามแบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบท่ี 2 กรณีปกติ 
      - การลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.) 
  
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
    20.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี หนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกัน  มี ข อมู ลสนับสนุน การตรวจราชการ การติดตาม ประ เมิน ผลของ ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาคและผูเกี่ยวของ ท้ังการตรวจราชการกรณีปกติ เฉพาะดาน กรณี
พิเศษและบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด เพื่อใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
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       20.2  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีระบบการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล การ
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญดานการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหกับหนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบตามเปาหมายท่ีกําหนด 
       20.3  จังหวัด สุราษฎรธานี มี ตัวอย างสถาน ศึกษาตนแบบในการดําเนิน งานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนระดับจังหวัด 
 
21. ผูรายงาน นางสาวศิริมา นุยไม ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการในตราสาร
จัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (4. ภาครัฐมีความทันสมัย) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  

     ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผูเรียนและโรงเรียน
เอกชน ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเปนการใชจายในการตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียน
การสอน การลมเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบกําหนด และเปนคาใชจายในการบริงานของ
สวนราชการท่ีจําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
     ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาวขางตน กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลง
รายการในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565 นี้ข้ึน 

8. วัตถุประสงค 
     เพื่อตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกจิการ การเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง 
การขอเลิกลมกิจการและการบริหารงานท่ีจําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  จํานวนโรงเรียนเอกชน 
ท่ีไดรับการตรวจติดตาม  
      (1)  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชน  
      (2)  การเปล่ียนแปลงรายละเอียด
กิจการโรงเรียน 
      (3)  การเปล่ียนแปลงตราสาร  
      (4)  การขอเลิกลมกิจการ 

 
 

6  โรงเรียน 
3  โรงเรียน 

 
1  โรงเรียน 
1  โรงเรียน 

ตรวจติดตาม แบบตรวจติดตาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       รอยละของโรงเรียนเอกชนท่ี
ไดรับการตรวจติดตาม สามารถ
ดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

 
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. สถานท่ีดําเนินการ 
      สถานท่ีขอจัดต้ังโรงเรียนเอกชน /โรงเรียนเอกชน 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

13.1   วางแผนการดําเนินงาน/

ประชุมคณะกรรมการฯ 

 /           

13.2  ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง  

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ 

การเปล่ียนแปลงรายการในตราสาร

จัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการของ

โรงเรียนเอกชน 

  / / / / / / / /   

13.3  สรุปผลและรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

          / / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  การตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท  
สุราษฎรธานี ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564  ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียน เลขท่ี 359/34-36 ถนนชนเกษม  
ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี ใชงบประมาณ จํานวน 1,000  บาท 
     14.2   ประชุมคณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ  ในวันท่ี 25 มกราคม 2565  ณ หอง
ประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏรธานี   ใชงบประมาณ 2,970 บาท 
     14.3   รวมงานเสวนาทางการศึกษา วันการศึกษาเอกชนภาคใต ประจําป พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 27-28 
กุมภาพันธ  ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี  อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  จํานวน 7,600 บาท 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      9.1.1  จํานวนโรงเรียน
เอกชนท่ีไดรับการตรวจติดตาม  
      (1)  การจัดต้ังโรงเรียน
เอกชน  
      (2)  การเปล่ียนแปลง
รายละเอียดกิจการโรงเรียน 
      (3)  การเปล่ียนแปลงตรา
สาร  
      (4)  การขอเลิกลมกิจการ 

 
 

6  โรงเรียน 
 

3  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 

 
 

6  โรงเรียน 
 

3  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 
 

1  โรงเรียน 

 
 
 

1 โรงเรียน 

 

15.2  เชิงคุณภาพ      
       รอยละของโรงเรียน
เอกชนท่ีไดรับการตรวจติดตาม 
สามารถดําเนินกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100    

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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7. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

50,000 11,670 1,100 10,570   
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

 -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 -  ภัยพิบัติ 

      18.2 แนวทางแกไข 
  -  การปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
   -  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จส้ินภายในไตรมาศท่ี 3 เพื่อลดความซ้ําซอนของการ
ดําเนินงาน 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      1. การพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ  
      2.  การตรวจติดตามการขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ  

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
    20.1  เพื่อใหการขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการในตรา
สารจัดต้ัง การขอเลิกลมกิจการโรงเรียนเอกชน ไดถูกตองตามท่ีระเบียบ/กฎหมายกําหนด  สามารถดําเนินกิจการได
อยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน   
      20.2  ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
 
21. ผูรายงาน นางสาวพิมพดาว  ศุภผล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : pim2385@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ  การตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565                         
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  

            สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรร

งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการตรวจติดตามการการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนและ

ตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ังการจัดการเรียนการสอนและการลมเลิกกิจการ ของโรงเรยีนเอกชน ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีกําหนด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสงเสริม

การศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนการจัดต้ังและเปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 

จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใหสอดคลองกับกฎหมาย 

นโยบาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ และเพื่อใหการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตองราบรื่นและ

พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะนําประโยชนไปสูนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดอยางเต็มท่ีตอไป 

8. วัตถุประสงค 
             เพื่อตรวจติดตามโรงเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล   เงินอุดหนุนเปนคาอาหาร  

เสริม (นม)  เงินอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิ    

ตํ่ากวาปริญญาตรี) และอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 อยางมีคุณภาพ  มีคุณสมบัติถูกตองและดําเนินการตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด    และเพื่อตรวจ นิเทศ

และติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนในระบบ     

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนเอกชนในระบบ 

จํานวน  45 โรงเรียน ไดรับการ

สงเสริม สนับสนุน  กํากับ ดูแลการ

บริหารจัดการ การเบิกจาย   และ

การใชจายเงินอุดหนุนใหเปนไป

อยางถูกตองเรียบรอย 

ครบทุกโรงเรียน ตรวจติดตาม

จากเอกสาร

หลักฐาน และ

สภาพจริง 

แบบติดตามฯ 

9.2  เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนเอกชน  มีการดําเนิน

กิจการ  การเบิกจายเงินและการใช

จายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตอง

ตามระเบียบ  

ครบทุกโรงเรียน ตรวจติดตาม

จากเอกสาร

หลักฐาน และ

สภาพจริง 

แบบติดตามฯ 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
            โรงเรียนเอกชนในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 45 โรง   

 10.2  เชิงคุณภาพ 
    - 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
     มกราคม – กันยายน 2565  

12. สถานท่ีดําเนินการ 
           โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

7.1 สํารวจขอมูลโรงเรียนกลุมเปาหมาย    /         

7.2 จัดทําโครงการ    /         

7.3 แตงต้ังคณะทํางาน    /         

7.4 ประสานโรงเรียน      /         

7.5 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการและ

จัดเตรียมเอกสาร   

    /        

7.6 ดําเนินงานติดตาม     / /   / / / / 

7.7 รายงานผลการติดตาม            / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควดิ 19 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      9.1.1  จํานวนโรงเรียน
เอกชนท่ีไดรับการตรวจติดตาม  
       
 

 
 

45 โรงเรียน 

 
 

-- โรงเรียน  
 

  

15.2  เชิงคุณภาพ      
       รอยละของโรงเรียน
เอกชนท่ีไดรับการตรวจติดตาม 
สามารถดําเนินกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100    

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 



~ 6 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

37,100 0 0 0 0 0 
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

 -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 -  ภัยพิบัติ 

      18.2 แนวทางแกไข 
  -  การปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
   -  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จส้ินภายในไตรมาศท่ี 3 เพื่อลดความซ้ําซอนของการ
ดําเนินงาน 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
             สํารวจขอมูลโรงเรียนกลุมเปาหมาย, จัดทําโครงการ, แตงต้ังคณะทํางาน, ประสานโรงเรียน  ประชุม

ช้ีแจงคณะกรรมการและจัดเตรียมเอกสาร   

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
   10.1  เชิงปริมาณ 

       โรงเรียนเอกชน สามารถดําเนินกิจการและการเบิกจายและใชจายเงินอุดหนุนไดถูกตองและเปนไป

ตามจุดประสงคของเงินอุดหนุนแตละประเภททุกโรงเรียน 

รูป 



~ 7 ~ 

 

       10.2   เชิงคุณภาพ 

       โรงเรียนเอกชน  เบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ  แนวปฏิบัติและ

ตรงตามความเปนจริง พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 

 
21. ผูรายงาน นางทิพวรรณ  คงแปน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : omojeed@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 
                         ของโรงเรียนเอกชนในระบบในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. หวงเวลารายงาน     
      ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
       ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการบริหารราชการแผนดิน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
     ด วย สํานั ก งานคณ ะกรรมการส ง เสริมก าร ศึกษ าเอกชน  สํานั ก งานป ลัดกระทรวง ศึกษาธิก าร  
ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําและจัดสงแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบรายงานการออก
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) สําหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา และแบบรายงานผูสําเรจ็การศึกษา (รนช.) สําหรับ
โรงเรียนประเภทนานาชาติ ประจําปการศึกษาของทุกป โดยตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน กําหนดใหโรงเรียน 
มีหนาท่ีในการจัดทําและจัดสง และกําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ตรวจสอบและจัดเก็บ
หลักฐานทางการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาสําหรับผูจบการศึกษา โดยสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีหนาท่ี กํากับ ติดตาม โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภท
นานาชาติในกํากับ ให ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานให ถูกตอง และจัดสงถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ใหครบถวน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานใหครบถวนและเปนระบบ  
 ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาวขางตน กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐาน
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานข้ึีน 

8. วัตถุประสงค 
     เพื่อใหการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภท

นานาชาติเปนไปอยางถูกตอง และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติในกํากับของจังหวัดสุราษฎรธานีครบถวนและเปนระบบ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 

      9.1.1  จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา 

56 โรงเรียน ความถูกตอง
ของเอกสาร 

แบบตรวจเอกสาร
ทางการศึกษา 

      9.1.2  จํานวนโรงเรียนท่ีจัดสง

เอกสารหลักฐานทางการศึกษาเพื่อจัดเก็บ 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร

ธานี 

56 โรงเรียน ความครบถวน

ของเอกสาร 

ทะเบียนจัดเก็บ

เอกสารทางการ

ศึกษา 

9.2  เชิงคุณภาพ 

       เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

ของโรงเรียนท่ีจัดเก็บ ณ สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

เปนระบบและมีถูกตองครบถวน 

รอยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 
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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. สถานท่ีดําเนินการ 
      โรงเรียนเอกชนในระบบ /สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  วางแผนการดําเนินงาน/ประชุม
คณะกรรมการฯ 

    /        

13.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

     /       

13.3  ดําเนินการจัดระบบการจัดเก็บ
หลักฐานทางการศึกษา 

      / /     

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  จํานวนโรงเรียนท่ี
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา 

56 โรงเรียน 56 โรงเรียน - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

      15.1.2  จํานวนโรงเรียนท่ี

จัดสงเอกสารหลักฐานทาง

การศึกษาเพื่อจัดเก็บ ณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

56 โรงเรียน 56 โรงเรียน - - 

15.2  เชิงคุณภาพ      
       เอกสารหลักฐานทาง

การศึกษาของโรงเรียนท่ีจัดเก็บ 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุราษฎรธานี เปนระบบและ 

มีถูกตองครบถวน 

รอยละ 100 รอยละ 100 - - 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

4,000 - -    
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

  -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  -  ภัยพิบัติ 

      18.2 แนวทางแกไข 
  -  การปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      19.1  วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการฯ 

19.2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
      20.1  เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ 
มีความถูกตอง สงผลตอการนําไปใชเปนหลักฐานในการจบการศึกษาของนักเรียนสําหรับการศึกษาตอและการทํางานใน
อนาคต 

รูป 
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       20.2  การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 
และประเภทนานาชาติในกํากับของจังหวัดสุราษฎรธานีมีความสะดวกในการสืบคน และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
 
21. ผูรายงาน นางศิริพร นครพัฒน ตําแหนง นกัวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : .................................................. 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูใน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
    การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกรวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ของความเปนไทยมีระเบียบวินัยคํานึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในมาตรา 80 (3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งสอดรับกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ท่ีไดกําหนดความมุงหมายและหลักการกลาวคือ
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยโดยสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและมาตรา 7 กลาว
ไววาในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาท่ีเสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาค
และศักด์ิศรีความเปนมนุษยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของ
ประเทศชาติรวมท้ังสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและความรูอัน
เปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเองมี
ความริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดี 
มีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการประกอบอาชีพ รายได ประสิทธิภาพของการ
ทํางาน และการพึ่งพาตนเองไดในท่ีสุด ดังนั้น หากจะมุงหวังใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางสมบูรณราบรื่น ก็มี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึง อยางไรก็ตามปญหา
ความยากจนยังเปนอุปสรรคท่ีทําใหเด็กและเยาวชนไทยสวนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ตองออกจากโรงเรียน
กลางคันหรือไมไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ประกอบกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุงเนนให
หนวยงานตาง ๆ พิจารณาถึงปญหา ความจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนาในแตละชวงวัยอยางรอบดาน และการมีทักษะ
การงานไดถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาโดยการศึกษาภาคบังคับ ท้ังระดับประถมและมัธยม เพื่อใหเด็กเรียนรู 
เสริมสรางทักษะ มองหาความถนัด ท่ีจะพัฒนาเปนอาชีพตอไปในอนาคต นอกจากแนวทางดังกลาวท่ีดําเนินการ
ใหกับเด็กในระบบการศึกษาแลวนั้น ท้ังภาครัฐและเอกชนยังไดพัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอื่น ๆ ข้ึนมาสงเสริม 
สนับสนุนการเรียนทักษะการงานอาชีพ 

นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูเปนนักเรียนท่ีมีความผิดปกติในพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับความเขาใจและ
การใชภาษาทําใหบกพรองต้ังแตการพูดการคิดการอานการเขียนและคณิตศาสตรบางครั้งเรียกวา "เด็กเรียนยาก" 
หรือLearning Difficulty เกิดความบกพรองทางดานสติปญญาอารมณสังคมเด็กกลุมนี้จะมีIQ ปรกติหรืออาจ
มากกวาปกติมีสภาพรางกายปกติแตไมสามารถเรียนหนังสือไดเพราะไมสามารถนําขอมูลไปใชไดเหมือนเด็กปกติ
เราจึงเรียกเด็กกลุมนี้วาเด็กLearning Disabilities หรือ LD  

แนวคิดใหม ในการ จัดการศึกษาคือการให ชุมชนและทอง ถ่ิน และ ทุกส วน รวมของสังคม มีส วน 
ในการจัดการศึกษาการศึกษายังเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการประกอบอาชีพการมีรายไดเพิ่มประสิทธิภาพของ
การทํางานและการพึ่งพาตนเองไดในท่ีสุดการไดเรียนรูเสริมสรางทักษะอาชีพเปนการมองหาความถนัดท่ีจะเปนอีก
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ทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูสามารถพัฒนาเปนอาชีพตอไปใน
อนาคตจากเหตุผลดังกลาวทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงสงเสริมใหนักเรียนบกพรองทางการ
เรียนรูไดมีอาชีพระหวางเรียนเพื่อเปนการลดภาระคาใชจายของครอบครัวและไดสงเสริมใหนักเรียนบกพรอง
ทางการเรยีนรูไดมีความรูดานวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษาและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

จากความสําคัญดังกลาว หนึ่งในภารกิจหลักของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี คือ การสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข ประกอบกับ
การเห็นความสําคัญของการสงเสริมการจัดการเรียนรูดานทักษะอาชีพใหกับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัด
สุราษฎรธานี จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี” โดยคาดหวังวาครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพมีความรูความเขาใจในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด ทักษะการทํางานและทักษะอาชีพใหกับนักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรู และสามารถนํามาพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพไดตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพได
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสงเสริม พัฒนา ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการใหสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะ
อาชีพและจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
     8.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูมีทักษะ กระบวนการคิด และเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
     8.3  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
     8.4  เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best Practices ท่ีเกิด
จากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
     8.5  เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลครู และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  รอยละของครูผูสอน 
ท่ีเขารวมโครงการ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหนวยการเรียนรู 
แบบบูรณาการทักษะอาชีพและ 
การจัดการเรียนรูทักษะอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 80 ทดสอบและประเมิน แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
      9.1.2  รอยละของนักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวม
โครงการไดรับการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ มีทักษะ กระบวนการคิด 
และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูงข้ึน 
 

รอยละ 80 
 

สังเกตและประเมิน แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
ดานทักษะ 

กระบวนการคิด 
คุณลักษณะฯ 
แบบทดสอบ
ทักษะอาชีพ 

      9.1.3  รอยละของโรงเรียน 
ท่ีเขารวมโครงการ รวมแลกเปล่ียน
เรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best 
Practices ท่ีเกิดจากการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 
21 

รอยละ 100 สังเกตและการนําเสนอ
ผลงานผลิตภัณฑท่ีเปน 

Best Practices 

แบบบันทึกการ
แลกเปล่ียน

เรียนรู 
รายงานผลการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
Best Practices 
ของผลิตภัณฑ 

จากทักษะอาชีพ 
      9.1.4  รอยละของครู 
ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวม
โครงการ ไดรับการนิเทศ ติดตาม 
ผาน On-Site และ On-Line ดวย
กระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

รอยละ 100 นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 
ติดตาม 

ครูผูสอนท่ี
จัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 

21 
9.2  เชิงคุณภาพ 

      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 

มีความรู ความเขาใจในการพัฒนา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ

ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
หลังเขารวมโครงการสูงกวา 

กอนเขารวมโครงการ 

คะแนน 

หลังเขารวม
โครงการสูง

กวากอนเขา

รวมโครงการ 

ทดสอบกอนเขารวม

โครงการและหลังเขารวม
โครงการ 

แบบทดสอบ

กอนเขารวม
โครงการและ 

หลังเขารวม

โครงการ 

      9.2.2  นักเรียนบกพรอง

ทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ  

มีทักษะ กระบวนการคิด และเปน 

ระดับดีข้ึนไป ประเมินทักษะกระบวนการคิด 

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักปรัชญา

แบบประเมินทักษะ 

กระบวนการคิด 

และคุณลักษณะ
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
ผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับดีข้ึนไป 

ของเศรษฐกิจพอเพียง อันพึงประสงค

ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
                10.1.1  นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
      10.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ท่ีสอนนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
      10.1.3  ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และผูมีสวน เกี่ยวของ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา 
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
     สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีมีนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู และสนใจเขารวมโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง
โครงงานอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 

   /         

13.2  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ 

   /         
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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 หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการพฒันาทักษะอาชีพ
สูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี และประชาสัมพันธ
โครงการเพื่อรับสมัครผูสนใจเขาโครงการฯ โดยการคัดเลือกเพื่อเขาโครงการท้ังหมดจํานวน 10 โรงเรียนในทุก
สังกัด 

14.2 ไดโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวน 10 โรงเรียน  (สังกัด สพฐ. จํานวน 7 โรงเรียน/สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน 1 โรงเรียน/สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จํานวน 1 โรงเรียน และ
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 41  จํานวน 1 โรงเรียน) 

14.3 ดําเนินการท้ังหมด 6 กิจกรรม ไดแก 
 14.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่องโครงงานอาชีพสูการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 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. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  รอยละของครูผูสอน
ท่ีเขารวมโครงการ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการทักษะอาชีพและการ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 80 รอยละ 80 ครูผูสอนท่ีเขารวม
โครงการ มี
ความสามารถใน
การพัฒนาหนวย
การเรียนรูแบบ
บูรณาการทักษะ
อาชีพและการ
จัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

100 

      15.1.2  รอยละของนักเรยีน
บกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวม
โครงการไดรับการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพ มีทักษะ กระบวนการคิด 
และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูงข้ึน 
 

รอยละ 80 
 

รอยละ 80 
 

นักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูท่ี
เขารวมโครงการ
ไดรับการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพ 
มีทักษะ 
กระบวนการคิด 
และเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สูงข้ึน 

 
 
 
 
 

90 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

      15.1.3  รอยละของโรงเรยีน
ท่ีเขารวมโครงการ รวมแลกเปล่ียน
เรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best 
Practices ท่ีเกิดจากการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี21 

รอยละ 100 รอยละ 100 โรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการ รวม
แลกเปล่ียนเรียนรู
และมีผลิตภัณฑท่ี
เปน Best 
Practices ท่ีเกิด
จากการจัดการ
เรียนรูทักษะ
อาชีพในศตวรรษ
ท่ี21 

100 

      15.1.4  รอยละของครู 
ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวม
โครงการ ไดรับการนิเทศ ติดตาม 
ผาน On-Site และ On-Line ดวย
กระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

รอยละ 100 รอยละ 100 ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา 
นักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูท่ี
เขารวมโครงการ 
ไดรับการนิเทศ 
ติดตาม ผาน On-
Site และ On-
Line ดวย
กระบวนการ
นิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

100 

15.2  เชิงคุณภาพ      
      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ

มีความรู ความเขาใจในการพัฒนา

หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 หลัง

เขารวมโครงการสูงกวากอนเขา
รวมโครงการ 

 

คะแนน 

หลังเขารวม

โครงการสูง
กวากอนเขา

รวมโครงการ 

คะแนน 

หลังเขารวม

โครงการสูง
กวากอนเขา

รวมโครงการ 

ครูผูเขารวม

โครงการมีความรู 

ความเขาใจในการ
พัฒนาหนวยการ

เรียนรูแบบบูรณา

การทักษะอาชีพ
และการจัดการ

เรียนรูทักษะ

อาชีพในศตวรรษ

คะแนน 

หลังเขารวม
โครงการสูงกวา
กอนเขารวม
โครงการ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

ท่ี 21 หลังเขา

รวมโครงการสูง
กวากอนเขารวม

โครงการ 

      9.2.2  นักเรียนบกพรอง

ทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ มี
ทักษะ กระบวนการคิด และเปนผูมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีข้ึนไป ระดับดีข้ึนไป นักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรูท่ี
เขารวมโครงการ 
มีทักษะ 
กระบวนการคิด 
และเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับดีข้ึนไป 
 

ระดับดีข้ึนไป 

(คิดเปนรอยละ 
90) 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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ประมวลภาพกิจกรรมท่ี 1  

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเร่ืองโครงงานอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
วันท่ี 15  มกราคม  2565   ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ประมวลภาพกิจกรรมท่ี 2  

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานอาชีพสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ 
วันท่ี 19  มกราคม  2565   ณ โรงแรมบรรจงบุรี   อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี
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ประมวลภาพกิจกรรมท่ี 3  

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจัดการผลิตภัณฑสูแพลตฟอรมรานคาออนไลน 
วันท่ี 22  มกราคม  2565   ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี
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ประมวลภาพกิจกรรมท่ี 4  

การประกวดแขงขันเพือ่คดัเลือก Best Practices การพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับนกัเรียนบกพรองทางการเรียนรู 
วันท่ี 8  มีนาคม  2565   ณ โรงแรมบรรจงบรีุ  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี
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ประมวลภาพกิจกรรมท่ี 5  

นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
วันท่ี 8  กุมภาพันธ ถึง 31 มีนาคม  2565   ณ สถานท่ีต้ังของโรงเรียนในโครงการ 
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17. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

101,300 99,800 - 99,800   
แหลงงบประมาณ หนวยงานภายนอก 

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

 - สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบูรณาการนิเทศการศึกษากับหนวยงานตนสังกัดของ
ผูรับการนิเทศ 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      สรุปผลการดําเนินงานในโครงการฯ ในกิจกรรมท่ี 6 
 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพและจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
   20.2 นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ มีทักษะ กระบวนการคิดและเปนผูมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 20.3  สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีหนวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพ มีครูท่ีสามารถ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
  20.4  ผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพฒันาการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 
  20.5  ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best Practices  ท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 

21. ผูรายงาน นางสาวศุภมาศ  คงคาชวย  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : supamaskongkachuay88@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาการเรียนรู) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสรมิระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
     ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนา 
อยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ   อินเทอรเน็ตในทุกส่ิง 
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน  
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําให
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการ
ติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแขงขันท่ีคาด
วารุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม  
 การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปนหนวยงานหลักท่ี
เปนผูรับผิดชอบ มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ การจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน นับเปนการเตรียมคนท่ีอยูในชวงระยะท่ีสําคัญและยาวนานท่ีสุด กลาวคือ เปนการจัด
การศึกษาท่ีตองใชระยะเวลานานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยไดถูกขับเคล่ือนผานการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
การเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558) 
 วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย การเรียนรูวิทยาศาสตร เปน
กระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มี
ทักษะ ท่ีสําคัญในการคนควาความรู มีความสามารถในการแก ปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ี 
หลากหลายและมีประจักษพยานตรวจสอบไดความรู ทางวิทยาศาสตรชวยใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึนรวมถึงการนํา ความรูไปใชอยางสรางสรรค มีเหตุผล มีคุณธรรม นอก จากนั้นยังชวยใหมี
ความรูความเขาใจท่ี ถูกตองเกี่ยวกับ การใชประโยชน  การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน 
 วิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีอยูในความเครียดและถูกเนนย้ําเสมอในความมีสวนรับผิดชอบท่ีสูงในขณะเดียวกัน
สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหวิชาชีพครูถูกเพิ่มระดับความตึงเครียดอยางท่ีไมเคยมีมา
กอน อยางไรก็ตามการนิเทศการศึกษาตองหันมาใสใจสุขภาวะของครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and 
Burns, 2021) ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ เทคโนโลยี การ
แขงขัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ท้ังภายในและภายนอก ทําใหทุกภาคสวน ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 
ซึ่งเปนผลมาจากกระแสใหญของโลก 3 กระแส อันไดแก 1) กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) คือ กระแสของ
การหลอมรวมสังคมข้ึนเปนสังคมเดียว เช่ือมโยงโลกท้ังใบเขาดวยกัน ทุกคนสามารถติดตอส่ือสารหรือเดินทางถึงกันได
ท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็ว 2) กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) คือ กระแสของการท่ีเทคโนโลยีมี
การพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วและกาวกระโดด ทําใหเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนบนโลกอยางมากมาย และทําให
โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  3) กระแสความเปนใหญของเงินทุน (Financialization) คือ กระแส
แหงทุนนิยม การเติบโตของทุนนิยมแบบธุรกรรมการเงิน (Financialization) ท่ีธุรกิจภาคการเงินมีบทบาทและสัดสวน
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สูงข้ึนในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหเกิดจากนวัตกรรมทางการเงินท่ีแปลงทรัพยสินตาง ๆ เปนเงินทุน แตเดิมคําวา 
VUCA เปนคําท่ีทางกองทัพสหรัฐอเมริกาใชเรียกสถานการณในสงครามท่ีอัฟริกาและอิรัก ซึ่งส่ือถึงความสับสนและผัน
ผวนภายในประเทศ ณ ขณะนั้น กอนจะถูกนํามาใชเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจ โดยคําวา VUCA นั้นประกอบดวย คํา 4 คํา 
คือ V (Volatility) คือ ความผันผวน การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ไมสามารถคาดเดาได U (Uncertainly) คือ ความไม
แนนอน ยากตอการตัดสินใจ C (Complexity) คือ ความซับซอนท่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ ในเชิงระบบ  A (Ambiguity) คือ 
ความคลุมเครือไมชัดเจน ไมสามารถคาดเดาผลไดชัดเจน อีกท้ังสถานการณโควิด-19 เองทําใหนักการศึกษาตองปรับตัว 
จากคล่ืนของการเปล่ียนแปลงขนานใหญ ดังนั้น ตองสรางทักษะใหเด็กอยูในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ มีทัศนคติ มี
อุปนิ สัย อาทิ เด็กตองใฝหาความรู  อดทน มี ทักษะความคิดเชิงวิพากษ  การส่ือสาร และการทํางานเปนทีม  
และตองมีทักษะพื้นฐานอยางนอย 3 อยาง คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อาจ
ไมเพียงพอ ตองเปนทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยคนท่ีอยูรอดตองมีใจเปดกวาง พรอมรับการเปล่ียนแปลงเสมอ โจทยของ
โลกการศึกษา คือ คนตองกลาทดลอง กลาลมเหลว กลามีความผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาดได และมีใจแหง
การเติบโต และทามกลางสถานการณวิกฤตตาง ๆ การท่ีจะผานวิกฤตไปไดดวยดี อยางไรนั้นพลังสุขภาพจิตเปนส่ิง
สําคัญยิ่งท้ังในระดับบุคคลครอบครัวชุมชน และสังคม พลังสุขภาพจิตเปนความสามารถทางอารมณและจิตใจใน
การปรับตัว และฟนตัวกลับสูภาวะปกติประกอบดวย  I am ,I have ,I can ครูและนักเรียนจําเปนตองความรู
ความเขาใจและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและผูอื่นในการเสริมสรางพลังสุขภาพจิตเพื่อผานพน 
วิกฤตโควิด-19 ภายใตวิถีชีวิตใหม (new normal) ไปไดอยางราบรื่น 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2) เพื่อติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1   เพื่ อส ง เสริม  สนั บสนุ น  และพัฒ นาให สถาน ศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษา ใน สังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคล่ือนการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในประเด็นของ 
    8.1.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8.1.2  การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -
19  

8.1.3  RQ ความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 8.2  เพื่อติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของการ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  รอยละของสถานศึกษา 
ท่ีเขารวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ตอคูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลง 
อยางพลิกผัน 

รอยละ 80 สํารวจประเมิน แบบสอบถาม 

      9.1.2  ระดับความคิดเห็น 
ของสถานศึกษาเปาหมายในการใช
สารสนเทศในคูมือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุค
ของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 

รอยละ 80 สํารวจประเมิน แบบสอบถาม 

      9.1.3  ครูมีความรูความ
เขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับดี 

รอยละ 80 ทดสอบ แบบทดสอบ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
      9.1.4  ครูมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง  
พลังสุขภาพจิต ของนักเรียน 
ท่ีเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 ทดสอบ แบบทดสอบความรู
เกี่ยวกับความสามารถ 
ในการฟนพลัง พลัง

สุขภาพจิต ของนักเรียน 
ท่ีเรียนวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี ในระดับ
ดีข้ึนไป 

9.2  เชิงคุณภาพ 
      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 
มีความรูความเขาใจในการพัฒนา
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

มีรูปเลม
รายงานผล 

การ
ดําเนินงาน 

 

ติดตามและ
ประเมิน 

แบบทดสอบ 
แบบติดตาม 
แบบสัมภาษณ   

      9.2.2  ครูผูเขารวมโครงการ 
มีความรูเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต  
ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
                10.1.1  สถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายของครูผูสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
      10.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสอนผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือ
การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในโลกพลิกผัน 

 / / /         

13.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีน
สถานการณโควิด -19 

   /         

13.3  ติดตาม ประเมินผล ผลการ
สงเสริม สนับสนุนของโครงการ 

     / / / / / /            / 

13.4  ประชุมสรุปรายงานผล 
การดําเนินงานตามโครงการ 

               / 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกพลิกผัน 
ไดทําการรางหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมถึงการประสานงานกับคณะครูและผูเช่ียวชาญ อยูระหวาง
ประสานงานรวบรวมขอมูล ผูเช่ียวชาญ  

 

     

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  รอยละของ
สถานศึกษาท่ีเขารวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ตอคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ยุคของการเปล่ียนแปลง อยางพลิกผัน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.2  ระดับความคิดเห็น 
ของสถานศึกษาเปาหมายในการใช
สารสนเทศในคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในยุคของการเปล่ียนแปลงอยาง
พลิกผัน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.3  ครูมีความรูความ
เขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับดี 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.4  ครูมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง  
พลังสุขภาพจิต ของนักเรียน 
ท่ีเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

15.2  เชิงคุณภาพ      
      15.2.1  ครูผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจในการ

รายงานผล 

การ

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

- - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

พัฒนาจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ดําเนินงาน 

      15.2.2  ครูผูเขารวม
โครงการมีความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟนพลัง  
พลังสุขภาพจิตของนักเรียน 
ท่ีเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายงานผล 

การ
ดําเนินงาน 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

- - 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 

รูป 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  

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

 - สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบูรณาการการศึกษากับหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาเปาหมาย 

 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      จัดประชุมกิจกรรม 13.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโลกพลิกผัน และ 13.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -19 ใหทันภายในไตรมาสท่ี ๓  
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  สถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของท่ีเขารวมโครงการไดรับความรู เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   20.2  สถานศึกษา ครูและผูเกี่ยวของมีแนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานการณโควิด -19 
 20.3  สถานศึกษา ครูและผูเกี่ยวของมีแนวทางในการสงเสริมความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต 
ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
21. ผูรายงาน นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
      โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : npassmall@gmail.com 
 



~ 10 ~ 

 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    สงเสริมพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การพัฒนาการเรียนรู) 

4.4 แผนปฏรูิปประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 

    4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสรมิระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



~ 3 ~ 

 

 
7. หลักการและเหตุผล  
     ความ เป ล่ียนแปลงจากโลกาภิ วัตน และความก าวหน าทางวิทยาศาสตรและ เทคโน โลยี ท่ี ได รับ 
การพัฒนาอยางกาวกระโดดและกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผันอาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ   อินเทอรเน็ตใน
ทุกส่ิง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน 
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําให
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการ
ติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแขงขันท่ีคาด
วารุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม  
 การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปนหนวยงานหลักท่ี
เปนผูรับผิดชอบ มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ การจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน นับเปนการเตรียมคนท่ีอยูในชวงระยะท่ีสําคัญและยาวนานท่ีสุด กลาวคือ เปนการจัด
การศึกษาท่ีตองใชระยะเวลานานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยไดถูกขับเคล่ือนผานการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
การเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป (เอนก ตรีภูมิ และคณะ, 2558) 
 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เปนการจัดการเรียนรู ท่ีมุงให ผูเรียนไดเช่ือมโยงความรูระหวางวิชา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร เพื่อนําไปแกปญหาในชีวิตจริงและชวย
ใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของการเรียนรูแตละวิชา (วินินทร สุภาพ, 2561) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังไดระบุวา ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู สวนหนึ่งตอง “ใชระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ
วิชาใหมีความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  
 ยุทธศาสตรท่ี 7 ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผูเรียนท่ีเนนการพัฒนาครูประจําการใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดประเมิน
ผลลัพธการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถและสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2553) และยังใหความสําคัญในการพัฒนาครูเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา รวมท้ังสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาและสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาครูโดย
สงเสริมและพัฒนาครูผูสอนในระดับประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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  ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
พบวา ดานการออกแบบการเรียนรูบูรณาการ มีความตองการจําเปนมากท่ีสุด (PNImodified =0.33) รองลงมาคือ 
ดานการประเมินกระบวนการทํางานและผลงานของผูเรียน (PNImodified =0.32) และ ดานอํานวยความสะดวก
และให คําปรึกษาแก ผู เรียน (PNImodified =0.16) และความตองการรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ พบวาครู
ประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความตองการในพัฒนาตนเองผานรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เรียงลําดับ
ความตองการมาก ดังนี้ พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ 
ท่ีต้ังของผูรับการพัฒนา) ในชวงวันหยุดโดยมีการใหคําแนะนําชวยเหลือ นิเทศ ติดตามจากผูจัด ในวันหยุด รอยละ 
74.50 รองลงมาไดแก พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน (ออนไลนและ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ท่ีต้ัง
ของผูจัด) ในวันทําการ รอยละ 66.00 และ พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน ในวันทําการ รอยละ 57.40 
และ ขอท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน ในวันทําการ รอยละ 57.40 (รายงานการสํารวจสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู ของครูจังหวัดสุราษฎรธานี, 2564)  
  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีอยูในความเครียดและถูกเนนย้ําเสมอในความมีสวนรับผิดชอบท่ีสูง ในขณะเดียวกัน
สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหวิชาชีพครูถูกเพิ่มระดับความตึงเครียดอยางท่ีไมเคยมีมา
กอน อยางไรก็ตามการนิเทศการศึกษาตองเห็นมาใสใจสุขภาวะของครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู (Glickman and 
Burns, 2021) การจัดการศึกษาทุกระดับช้ัน มีเปาหมายท่ีสําคัญคือพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร โดยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดนั้นจําเปนตองอาศัยกระบวนการท้ังในเรื่องของ
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการท่ีใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความหมายครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา โดยอาศัยความรวมมือของผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อมฤดา พงษศักด์ิ, 2562) โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 การนิเทศตองมุงเนนการนิเทศท่ีเกิดจากความสมัครใจของ
ครูผูสอนท่ีตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตน ท้ังในลักษณะของการมีผูสอนงาน (coach) หรือการมีพี่เล้ียง 
(mentor) เปนผูคอยสนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจตลอดกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหครูสามารถพัฒนาบทเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังการนิเทศในศตวรรษท่ี 21 ตองมุงเนนในการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยสนับสนุนใหการนิเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชนการใชส่ือสังคมออนไลน (social networking) มาประยุกตใชในการ
นิเทศการศึกษา ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสาร การใหคําปรึกษา การเสนอแนะแหลงเรียนรู และการนิเทศออนไลน  
(ศุภวรรณ สัจจพิบูล, 2560)   
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมพัฒนาครู
ผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
ของครู ใหครูสามารถจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ และสามารถการออกแบบการเรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษา ใน
ดานการอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาแกผูเรียน รวมไปดานการประเมินกระบวนการทํางานและผลงานของ
ผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดข้ันสูงของผูเรียนกลุมเปาหมาย  
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8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสงเสริม พัฒนา ครูกลุมเปาหมายเปนครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
     8.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหผูเรียนกลุมเปาหมายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
     8.3  เพื่อใหผูบริหาร ครู พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนชวยในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
     8.4  เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของผูเขารวม
โครงการและผูมีสวนเกี่ยวของ 
     8.5  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครูผูเขารวมโครงการ ประเด็นการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  รอยละของครู
ผูเขารวมโครงการมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

รอยละ 80 ทดสอบ 
และประเมิน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

      9.1.2  รอยละของนักเรยีน 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะ
การคิดวิเคราะหสูงข้ึน 

รอยละ 80 ทดสอบ 
และประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบทักษะการคิด

วิเคราะห 

      9.1.3  รอยละของครูมีหนวย
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาท่ีมี
คุณภาพผานเกณฑในระดับดี 

รอยละ 70 ประเมิน แบบประเมินหนวยการ
จัดการเรียนรูบูรณาการ

สะเต็มศึกษา 
      9.1.4  จํานวนของผูบริหาร 
ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

100 คน ประเมิน แบบบันทึกการมีสวนรวม
ของผูบริหาร ครู ผูปกครอง

และผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุน 
การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

      9.1.5  จํานวนครั้งของการ
แลกเปล่ียนเรียนรูไมตํ่ากวา 4 ครั้ง
ตอภาคเรียน 

4 ครั้ง สังเกต แบบบันทึก 
การแลกเปล่ียนเรียนรู 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
      9.1.6  ครูผูเขารวมโครงการ
รับการนิเทศติดตาม ผานระบบ
ออนไลนและ ณ สถานศึกษา  
ผานกระบวนการนเิทศท่ีพัฒนาข้ึน 

12 ครั้ง นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศติดตามครูผูนํา
การจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี   

9.2  เชิงคุณภาพ 
      9.2.1  ครูผูเขารวมโครงการ 
มีความรูความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

มีรูปเลม
รายงานผล 

การดําเนินงาน 
หลักฐานการ
จัดการเรียนรู
ของครูท่ีสงผล
ไปยังคุณภาพ

ผูเรียน 

นิเทศ กํากับ 
ติดตาม 

แบบนิเทศติดตามครูผูนํา
การจัดการเรียนรู 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี   

      9.2.2  ครูผูเขารวมโครงการ
สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาได 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
   10.1.1  ผูเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายของครูผูสมัครเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
  10.1.2  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร ท่ีสอนผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
  10.1.3  ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา 

 / / / / /  /     

13.2  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
ผานกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

   / / / / / / / /     / 

13.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เกณฑการประเมินครูสะเต็มศึกษา
คุณภาพระดับจังหวัด 

   / / / / /     

13.4  ประเมินครูสะเต็มศึกษาคุณภาพ
ระดับจังหวัด 

      /    /    

13.5  ประชุมสรุปรายงานผล 
การดําเนินงานตามโครงการ 

               / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา     วันเสาร ท่ี 8 
มกราคม 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมอบหมายให ดร.ธีติมา ถาวรรัตน
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ เปนประธานในพิธีเปดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูนําการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี การออกแบบการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มและบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง การเปนครูผูนําสะเต็มศึกษา เพื่อสรางแรง
บันดาลใจและทบทวนความเปนภาวะผูนําทางวิชาการให แกครูท่ีสมัครเขาโครงการสงเสริมพัฒนาครูผูนําการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยครูท่ีสมัครเขาโครงการท้ังส้ิน 151 คนผานการ
คัดเลือกท้ังส้ิน 21 คน โดยโครงการ ฯ ไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีเขา
รวม รวมไปถึงผูเช่ียวชาญท่ีเปนครูดีเดนสะเต็มศึกษา แหงประเทศไทยและครูวิทยาศาสตรดีเดนระดับประเทศ และ
ผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

                ซึ่งในวันนี้ วิทยากรหลัก คือ อจ.กฤษขจร ศรีถาวร ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานหนองรี 
“มิตรภาพท่ี 225” ประเด็นหลักในการบรรยาย คือการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย
มี ผูเขารวมประชุมท้ังหมด 25 ทาน โดยเปนการประชุมผานระบบออนไลน 

 



~ 8 ~ 

 

 

 -                วันเสาร ท่ี 15 มกราคม 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ
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 ผูเขารวมประชุมท้ังหมด 25 
ทาน โดยเปนการประชุมผานระบบออนไลน 
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- นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  ผานกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน ดําเนินการนิเทศติดตาม ครูท่ีเขารวม
โครงการท้ังหมด ตามรายละเอียดการอนุมัติปฏิทินนิเทศดังนี้  

ปฏิทินการนิเทศ 
ประเด็น การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ระหวางวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ถึง 1 มีนาคม ๒๕๖๕  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

ท่ี วัน/เดือน/ป เร่ืองนิเทศ โรงเรียน ผูรับผิดชอบ รูปแบบการ
นิเทศ 

๑ ๒๔ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

บานเกาะมุกด สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 
ศุภมาศ คงคาชวย 
ภัคนัย ชุมชะนะ 

ออนไลน 
 

๒ ๒๕ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

วัดเดิมเจา สุทธิแดน  
  พลวัติจรสัวัฒน 
จิตรา เผือกสวัสด์ิ 

ณ ท่ีต้ัง 

๓ ๒๔ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

บานบอพระ สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 
พริ้มเพรา บุบผา 
จิตติพร ปรีชา  

ณ ท่ีต้ัง 

๔ ๒๔ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

บานควนสูง 
(สพป.สฎ ๓) 

สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 
พริ้มเพรา บุบผา 
จิตติพร ปรีชา 

ณ ท่ีต้ัง 

๕ 1 มี.ค. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

บานน้ําราด สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 
จิตรา เผือกสวัสด์ิ 

ณ ท่ีต้ัง 

๖ 1 มี.ค. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

บานตนมะพราว
มิตรภาพท่ี ๙๑ 

สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 
จิตรา เผือกสวัสด์ิ 

ณ ท่ีต้ัง 

๗ ๒๘ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

ดรุโณทัยพุนพิน สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 
ศุภมาศ คงคาชวย 

ออนไลน 

๘ ๒๘ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

วัดพรุศร ี สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน  

ออนไลน 
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๙ ๒๘ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

บานบางสาน สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 

ออนไลน 

๑๐ ๒๘ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

บานบางหิน สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 

ออนไลน 

๑๑ ๒๘ ก.พ. ๖๕ การจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา 

วัดขจรบํารุง สุทธิแดน  
  พลวัติจรัสวัฒน 

ออนไลน 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  รอยละของครู
ผูเขารวมโครงการมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

รอยละ 80 รอยละ 80 21 100 

      15.1.2  รอยละของนักเรียน 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะ
การคิดวิเคราะหสูงข้ึน 

รอยละ 80 รอยละ 80 50 50 

      15.1.3  รอยละของครูมี
หนวยการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาท่ีมีคุณภาพผานเกณฑใน
ระดับดี 

รอยละ 70 รอยละ 70 21 100 

      15.1.4  จํานวนของผูบริหาร 
ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนชวยในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการตาม
แนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

100 คน 100 คน 100 100 

      15.1.5  จํานวนครั้งของการ
แลกเปล่ียนเรียนรูไมตํ่ากวา 4 ครั้ง
ตอภาคเรียน 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 2 50 

      15.1.6  ครูผูเขารวม
โครงการรับการนิเทศติดตาม ผาน
ระบบออนไลนและ ณ สถานศึกษา  
ผานกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

12 ครั้ง 12 ครั้ง 6 50 

15.2  เชิงคุณภาพ      
      15.2.1  ครูผูเขารวม รายงานผล รายงานผล - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

โครงการ 
มีความรูความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 

การ

ดําเนินงาน 

การดําเนินงาน 

      15.2.2  ครูผูเขารวม
โครงการสามารถปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางบูรณาการสะ
เต็มศึกษาได 

รายงานผล 

การ
ดําเนินงาน 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

- - 

 

 

 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 

รูป รูป 



~ 16 ~ 

 

 

 

17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  

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

 - ส ร า งค วาม ร ว ม มื อ กั บ ห น วย ง าน ท่ี เกี่ ย ว ข อ ง  ก าร บู รณ าก ารก าร ศึ กษ ากั บ ห น ว ย ง าน 
ตนสังกัดของผูรับการนิเทศ 

 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      19.1 ดําเนินการนิเทศติดตาม ในไตรมาส ถัดไป  
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  นักเรียนกลุมเปาหมายในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของครูไดสัมผัสประสบการณการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาอันจะเปนการพัฒนาทักษะท่ีผูเรียนพึ่งมีในศตวรรษท่ี 21 
   20.2  ครูผูสอนไดพัฒนาตนเองเพื่อเปนครูแกนนําในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 20.3  สถานศึกษา มีหนวยการจัดการเรียนรู มีครูท่ีมีสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
  0.4  เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาจาก
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
นักเรียน 
 
21. ผูรายงาน นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
      โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : npassmall@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การพัฒนาการเรียนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
     การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนคนท่ีสมบูรณ ซึ่งผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของชาติ ตองตระหนักและหาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาไปพรอม ๆ กัน สําหรับการศึกษา
ในระดับปฐมวัยก็เชนกัน ถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเปนวัยเริ่มตนของชีวิตและพัฒนาการใน
ทุกดาน เปนชวงวัยท่ีพัฒนาการทางดานตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วท่ีสุดและเปนฐานรากท่ีสําคัญสําหรับพัฒนาการ
ในชวงวัยตอ ๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ
ดูแลอยางเหมาะสมตามชวงวัยจะสามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพและจะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต ดังคํากลาวของ ศ.ดร.เจมส เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล ป พ.ศ. 2542 ท่ีวา “การ
ลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนท่ีคุมคาใหผลตอบแทนแกสังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว” (สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค, 2564, น.3) ดังนั้นผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาปฐมวัยอันไดแก ผูบริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง จําเปนตองรวมมือกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะครู
ปฐมวัยถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยจึงตองมีหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือการคนควาหา
วิธีการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของเด็กปฐมวัย เพราะแกนแท 
ของการจัดประสบการณระดับปฐมวัย คือ การเรียนรูของเด็ก และความสําเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยก็ข้ึนอยู
กับผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัยนั้นเอง โดยในการจัดประสบการณการเรียนรูครูจะตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
คําวาผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนการสอนท่ียึดธรรมชาติของผูเรียนเปนสําคัญ 
เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเปนไปตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งนอกจากครูปฐมวัยจะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดโดยตรงแลว 
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยก็เปนอีกบุคคลหนึ่งท่ีสําคัญในดานการพัฒนาครูปฐมวัย
ใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู โดยใหครูมีความรูความเขาใจ มีความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ี
ดีตอวิชาชีพ มีศักยภาพในการทํางานอยางสูงสุด ดังนั้นขาพเจาในฐานะศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบในการนิเทศการการศึกษาในระดับปฐมวัยสําหรับโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีหนาท่ีสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดประสบการณการเรียนรู สงเสริมพัฒนาใหครูไดพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู 
เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ปรับเปล่ียนวิธีการจัดกิจกรรมใหสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลจากการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในปงบประมาณ 2564 ท่ีผานมา ซึ่งเปนชวงท่ีทุกสถานศึกษาประสบปญหาสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบวามีการจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัยท้ังในรูปแบบ 
On line , On Demand และ On Hand ผสมผสานกัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรการการปองการการแพรระบาด
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แตจากการเยี่ยมโรงเรียนและนิเทศการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัยตามแผนการนิเทศในชวงสถานการณ Covid 19 ยังพบวามีปญหาต้ังแตการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
ประสบการณการการเรียนการรูท่ีเนนการพัฒนาพหุปญญาอยางครบถวน อันเนื่องมาจากครูยังไมมีความรูความ
เขาใจดีพอในการนําหลักสูตรสูการจัดประสบการณการการเรียนการรู การผลิตส่ือ การวัดและประเมินผล
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พัฒนาการ ท่ีเนนการพัฒนาพหุปญญาเด็กปฐมวัย ดังนั้นในการทําขอตกลงในการพัฒนางานของขาพเจา 
ในป งบประมาณ  2565 (1  ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 ) จึงได เสนอประเด็นท าทาย  
เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพ การจัดการเรียน รู เด็ กปฐมวัย  การ จัดการศึกษาของครูป ฐมวั ย ผู รับการนิ เทศ  
ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในหนวยงานการศึกษาท่ีรับผิดชอบของผูจัดทําขอตกลง ท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติ
ท่ีคาดหวังของวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คือ การริเร่ิม พัฒนา เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หรือมี
การพัฒนามากข้ึน ในประเด็น การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก โดยมีความคาดหวังวา ชุดฝกอบรม จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาครูได
เปนอยางดี ใชเวลาและการลงทุนนอยแตเกิดประโยชนในดานการพัฒนามาก และเปนรูปแบบการพัฒนาท่ีนิยมใช
มากท่ีสุด เพราะการฝกอบรมสามารถนําผลมาใชไดตรงกับความตองการของหนวยงาน เปนกระบวนการท่ีชวยให
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหดีข้ึน ท้ังในดานความรู ความสามารถ ความชํานาญและความคิดสรางสรรค โดยในการพัฒนาชุด
ฝกอบรมครูปฐมวัยในครั้งนี้ ขาพเจาเนนการริเริ่ม พัฒนา ครูปฐมวัยใหสามารถจัดประสบการณการเรียนรูโดย
ประยุกตทฤษฎีพหุปญญา ท่ีจะสงผลตอการสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาเด็กปฐมวัย โดยในปงบประมาณนี้ 
ขาพเจาเริ่มพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก และนําไปทดลองใชกับครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  
ท่ีสนใจเขารวมพัฒนา เปนกลุมตัวอยางในการพัฒนาสูการสรุปรายงานการนิเทศการศึกษาตามขอตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) และใชเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตลอดจนพัฒนาสูการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญตอไป 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
     8.2  เพื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจกอนและหลังจากการอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวยัดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.4  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.5  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินความสามารถของครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
     8.6  เพื่อทดสอบความสามารถเด็กปฐมวัย หลังจากท่ีไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูกับครูปฐมวัยท่ีเขา
รับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็ก 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
  

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 

      9.1.1  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม

ครูปฐมวัยดานการจัดประสบ 

การณการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  
ในรูปแบบเอกสาร และ E-Book 

มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

80/80 

ประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 

ชุดฝกอบรม 

      9.1.2  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขา

รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ

ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา

ของเด็ก 

รอยละ 80 ทดสอบ 

กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

แบบทดสอบ 

กอนอบรม 

และหลังอบรม 

      9.1.3  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความ 
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
ของเด็ก 

รอยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

      9.1.4  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การเขียนแผน 

การจัด
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ 

      9.1.5  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

รอยละ 80 นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

การจัด
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดประสบการณ 

      9.1.6  เด็กท่ีไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู 
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
มีความสามารถทางพหุปญญา 
 

รอยละ 80 ประเมิน 
ความสามารถ 
ทางพหุปญญา 

แบบประเมิน
ความสามารถ 
ทางพหุปญญา 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.2  เชิงคุณภาพ 
      9.2.1  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรม
ครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ 
ทางพหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบ
เอกสาร และ E-Book 

มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ท่ีต้ังไว 

ประเมิน 
ประสิทธิภาพ 
ชุดฝกอบรม 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
ชุดฝกอบรม 

      9.2.2  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขา
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจ
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรม 

คะแนน 
หลังการฝก 
อบรมสูงกวา
กอนการฝก 

อบรม 

ทดสอบ 
กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

แบบทดสอบ 
กอนอบรม และ 

หลังอบรม 

      9.2.3  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความ 
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา
ของเด็กในระดับมากข้ึนไป 

ระดับ 
มากข้ึนไป 

สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

      9.2.4  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็กในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การเขียนแผน 

การจัด
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ 

      9.2.5  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรมมีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล

การจัด 
ประสบการณ 

แบบบันทึกนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การจัดประสบการณ 

      9.2.6  เด็กท่ีไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อ 
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา  
มีความสามารถ ทางพหุปญญา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

ประเมินความ 
สามารถทาง 
พหุปญญา 

แบบประเมิน
ความสามารถ 
ทางพหุปญญา 

10. กลุมเปาหมายโครงการ     



~ 7 ~ 

 

      10.1  เชิงปริมาณ 
                ครูปฐมวัยและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกํากับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีมีความตองการในการเขารวมอบรมพัฒนาครูปฐมวัย ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
       โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีสนใจสงครู

ปฐมวัยเขารวมการฝกอบรม การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

13.1  ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณการเรียนรูโดยประยุกต

ทฤษฎีพหุปญญาเด็กปฐมวัย ไดแก  

1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเนนการ

พัฒนาพหุปญญาผูเรียน 3) การเขียน

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ระดับปฐมวัยท่ีสงเสริมศักยภาพทาง 

พหุปญญาเด็กปฐมวัย 4) การสราง 

แบบวัดและประเมินความสามารถ 

ทางพหุปญญาเด็กปฐมวัย 5) การ

พัฒนาชุดฝกอบรม เปนตน 

/ /           

13.2  พัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย   /          
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ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

ดานการจัดประสบการณการเรียนรู 

เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

ของเด็ก โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 
13.3  ศึกษารูปแบบ ข้ันตอนกระบวนการ 
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 โดยการประชุมอบรมท้ังแบบ 
On sit และ Online โดยใช
กระบวนการวิจัยเปนฐาน 

   /         

13.6  นิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  
(ครูและเด็กปฐมวัย) โดยใชรูปแบบ 
การนิเทศทางการศึกษาท่ีสังเคราะห/
พัฒนาข้ึน 

    /   /  /   

13.7  วิเคราะหขอมูลการนิเทศติดตาม           /  
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ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

และประเมินผลการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง 
พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) 
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 
13.8  สรุปรายงานการนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง 
พหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) 
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

          /  

13.9  สรุปรายงานวิจัย การพัฒนา 
ชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

               / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 
  หาประสิทธิภาพชุดฝกโดยการทดลองใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก โดยการประชุมอบรมท้ังแบบ On sit และนิเทศทาง Online โดยใช

กระบวนการวิจัยเปนฐาน 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรมครู
ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการ

เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ

ปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร  
และ E-Book 

มี

ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

80/80 

มี

ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

80/80 

มีการพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบ
เอกสาร จํานวน  
4 เลม 

96.05/97.33 

      15.1.2  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขา
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจใน

การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของ
เด็ก 

รอยละ 80 รอยละ 80 ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขารวมฝกอบรม
มีจํานวน 20 คน มีผลการทดสอบ
หลังอบรมสูงข้ึนทุกคน 

100 

      15.1.3  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความพึงพอใจ
ตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 รอยละ 80 ครูปฐมวัยท่ีเขารวม 
การฝกอบรม มีความ 
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมในระดับดี
ถึงดีมากทุกคน 

100 

      15.1.4  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
พหุปญญาของเด็ก 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.5  ครูปฐมวัยท่ีสนใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.1.6  เด็กท่ีไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญา มี
ความสามารถทางพหุปญญา 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

 
 
15.2  เชิงคุณภาพ      
      15.2.1  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรมครู
ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทาง 
พหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร 
และ E-Book 

มี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ที่ต้ังไว 

มี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ที่ต้ังไว 

มีการพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ
ปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร 
จํานวน 4 เลม 

96.05/97.33 

      15.2.2  ครูปฐมวัยทีส่นใจเขา
รวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจใน
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก
หลังการฝกอบรมสูงกวากอนอบรม 

คะแนน 
หลังการฝก 
อบรมสูงกวา
กอนการฝก 

อบรม 

คะแนน 
หลังการฝก 
อบรมสูงกวา
กอนการฝก 

อบรม 

ครูปฐมวัยทีส่นใจเขารวมฝกอบรม
มีจํานวน 20 คน มีผลการทดสอบ

หลังอบรมสูงข้ึนทุกคน 

100 

      15.2.3  ครูปฐมวัยทีส่นใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีความพงึพอใจ
ตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กใน
ระดับมากข้ึนไป 

ระดับ 
มากข้ึนไป 

ระดับ 
มากข้ึนไป 

ครูปฐมวัยทีเ่ขารวม 
การฝกอบรม มีความ 
พึงพอใจตอชุดฝกอบรมในระดับดี

ถึงดีมากทุกคน 

100 

      15.2.4  ครูปฐมวัยทีส่นใจ 
เขารวมการฝกอบรม มีทักษะ 
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ
ปญญาของเด็กในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

- - 

      15.2.5  ครูปฐมวัยทีส่นใจ 
เขารวมการฝกอบรมมีทักษะ 
ในการจัดประสบการณการเรียนรูเพือ่
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

- - 

      15.2.6  เด็กที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อ 
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา  
มีความสามารถทางพหุปญญา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

ระดับ 
ดีข้ึนไป 

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

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  - ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนจะไมคอยมีแรงจูงใจในการเขียนแผนท่ีจะสงเสริมพหุปญญาเด็ก เนื่องจาก
ครูเอกชนสวนใหญจะใชแผนการจัดประสบการณท่ีสามารถจัดหาจากแหลงตาง ๆ ทําใหไมมีจุดเนนในการสงเสริม
พัฒนาพหุปญญาเด็ก 
   - ในการนิเทศของศึกษานิเทศกเพียงอยางเดียวจะไมสามารถทําใหครูปฐมวัยพัฒนาความสามารถไดดี
เทาท่ีควร ศึกษานิเทศกจะตองทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาสายช้ันปฐมวัย ไดรวมรับรูการพัฒนา
ครู รวมกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรวมนิเทศภายใน ในเรื่องเดียวกันนี้ดวย 
      18.2 แนวทางแกไข 

    - ศึกษานิเทศกตองคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา และเปนพี่เล้ียงใหเปนรายบุคคล ต้ังแตการวิเคราะห
ผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร การเลือกกิจกรรมท่ีจะสงเสริมพหุปญญาใหเหมาะกับเด็กเปนรายบุคคล การเขียนแผน 
การจัดประสบการณ การวัดและประเมินผล โดยศึกษานิเทศกตองใหตัวอยางเพิ่มเติมหาแหลงเรียนรูใหครูเพิ่มเติม 
จนครูปฐมวัยสามารถเช่ือโยงบูรณาการกิจกรรมกับหลักสูตร และความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก ในทาง
สรางสรรคกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กได 

    - การอบรมพัฒนาครูปฐมวัยโดยใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก ของศึกษานิเทศกในครั้งนี้ ศึกษานิเทศกควรสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร
ไดรับทราบ และมีสวนรวมในการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปวิเคราะหการพัฒนารวมกัน  
โดยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งจะทําใหครูปฐมวัย ลดความกังวลลงได ในกรณีท่ีสามารถจัด
ประสบการณไดตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา 

 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

 

แผนท่ีจะดําเนินการในไตรมาสท่ี ๓ ไดแก 
 1)  นิเทศติดตามการเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 2)  นิเทศติดตามการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

แผนท่ีจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 4 ไดแก 
 3)  ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาความสามารถกาทางพหุปญญาของเด็ก 
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 4)  สรุปรายงานวิจัย รายงานผลการนิเทศ และรายงานโครงการ 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  ครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
   20.2  ผูบริหารของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ  
ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 
 20.3  เด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพดานพหุปญญาและ 
มีความสามารถทางพหุปญญาเหมาะสมกับวัย 
  20.4  สถานศึกษามีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานพหุ
ปญญาเด็ก 
 
21. ผูรายงาน นางเดือนเพญ็ อนนัตพัฒนกุล  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
      โทรศัพท 0612543868 โทรสาร 077203252 E–mail : ..dueanpen868@gmail.com........ 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2565 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต

สาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นําโดยผูวาราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทําคูมือการขับเคล่ือน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และมีมติในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 ใหมีการดําเนินการขับเคล่ือนตอไป
ในปงบประมาณ 2565 โดยไดใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกหนวยงานในจังหวัด 
สุราษฎรธานี ไดรวมกันขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสาระสําคัญใน
การขับเคล่ือนท่ีกําหนดในคูมือการขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม จํานวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 
1 สงเสริมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับของสังคม ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล 
ในองคกรทุกระดับ ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาหนวยงาน องคกร ท่ีทําหนาท่ีสงเสริมคุณธรรมใหดําเนินงานดาน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของการบูรณาการการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย และกําหนดประเภทการประเมิน ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
ประเภทชุมชนคุณธรรม ประเภทองคกรคุณธรรม ประเภทอําเภอคุณธรรม แตละประเภทแบงการประเมินออกเปน 
3 ระดับ ซึ่งในเรื่องนี้ ทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะหนวยงานการจัดการศึกษาท่ีดูแล
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมจังหวัด
สุราษฎรธานี จึงไดรวมกันระดมความคิดวา ประสงคจะเขารวมกิจกรรมดังกลาวในประเภทองคกรคุณธรรม ระดับ
ท่ี 2 คือ “องคกรคุณธรรม” จึงจัดทําโครงการองคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ข้ึน โดยมี
สาระสําคัญของกิจกรรมท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทย กลยุทธขอท่ี (1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีเนนเกี่ยวกับกิจกรรม 1) กิจกรรมออมทรัพยเพื่อสวัสดิการสํานักงาน มาบูรณาการการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และสถานศึกษา
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหลัก และยังคงกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมของปกลาย (ปงบประมาณ 2564) อันไดแก 2) กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมทางศาสนา 3) กิจกรรมสงเสริมการแตงกายชุดขาราชการในวันจันทรและชุดผาไทยในวันอังคารและวัน
ศุกร 4) กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 5) กิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 6) 
กิจกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA (มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก) ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมท่ีสามารถบูรณา
การการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในกลยุทธขอท่ี (1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดท้ัง 6 กิจกรรม และเปนกิจกรรมท่ีตอบสนองตอเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม ท่ีจังหวัด
สุราษฎรธานีกําหนด 
 
8. วัตถุประสงค 
     2.1  เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผานการประเมินองคกรสงเสริมคุณธรรม (ระดับ 2) 
ของจังหวัดสุราษฎรธานี 
     2.2  เพื่อใหบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ ผูบริหาร/ครู/นักเรียน ของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูกิจกรรม
องคกรสงเสริมคุณธรรมท่ีรวมกันกําหนดข้ึนมา 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 

      9.1.1  มีการประกาศเจตนารมณ
รวมกันเปนลายลักษณอักษร 

รอยละ 80 ข้ึนไป ตรวจนับ/
สอบถาม 

บัญชีรายช่ือ/
แบบสอบถาม 

      9.1.2  รวมกันกําหนดคุณธรรม
เปาหมายอยางนอย 3 เรื่อง 

รอยละ 80 ข้ึนไป สอบถาม แบบสอบถาม 

      9.1.3  ดําเนินงานตามแผน
สงเสริมคุณธรรมไดประสบความสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

      9.1.4  ประชากรกลุมเปาหมาย
สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการเขารวม
กิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรม  
ท่ีรวมกันกําหนดข้ึนมาได 

ระดับดีข้ึนไป  
เกินกวา 

รอยละ 60 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมินการ
ถอดบทเรียน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
      9.2.1  องคกรหลักและองคกร
ภาคีเครือขายมีแผนสงเสริมคุณธรรม
แบบมีสวนรวม/มีการมอบหมายการ
ดําเนินการ 

ครอบคลุมกิจกรรม
ขับเคล่ือนท่ีองคกร

คุณธรรมหลัก
กําหนด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

      9.2.2  มีผลการประเมินและ
สามารถรายงานผลสําเร็จของแผนได 

ระดับดีข้ึนไป  
เกินกวารอยละ 60 

ตรวจ

เอกสารรายงาน 

แบบเก็บขอมูล

ผลสําเร็จ 

      9.2.3  องคกรหลักและองคกร
ภาคีเครือขายมีบุคลากรท่ีไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูท่ีทําความดีจน
เปนแบบอยางได 

มีบุคลากรท่ีทําความดี
จนเปนแบบอยางได
และไดรับการยกยอง
เชิดชู (รอยละ 10 
ของกลุมเปาหมาย

ท้ังหมด) 

ประเมินผลการ
รายงาน Best 

Practice 

แบบประเมินผล
การรายงาน Best 

Practice 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
 

ช่ือหนวยงานในสังกัดท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

ในแผนปฏิบัติการป 2565 

จํานวนบุคลากร 
ในหนวยงาน 

จํานวน
กลุมเปาหมายและ

ภาคีเครือขาย 

จํานวน
ประชาชน
เปาหมาย 

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี 

44 1 44  
(รอยละ 
100) 

2. โรงเรียนเอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ ในกํากับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

41,513 77 4,151  
(รอยละ 10) 

รวม 4,195 
 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      12.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
      12.2  โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.1  กิจกรรมประชุมวางแผนและ
ประชุมสรางการรับรูในการขับเคล่ือน
องคกรคุณธรรม 

/ / /          

13.2  กิจกรรมขับเคล่ือนองคกร
คุณธรรม 

/ / / / / / / / / / /     / 
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

13.3  กิจกรรม PLC ประชุมสรุป
รายงานผลการดําเนินงาน องคกร
คุณธรรม 

         / /     / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

  1)  ตรวจสอบความสอดคลอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ของ แนวทางการดําเนินงาน  
             องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  2)  บันทึกเสนอผูบริหาร เพื่อแจงเวียนคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานฯ และขออนุญาตนําเสนอเอกสาร 
             แนวทางการดําเนินงานองคกรคุณธรรม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ  
             พ.ศ. 2565 เขาสูระบบ My Office ใหบุคลากรในสํานักงาน ทุกคนไดศึกษาและใชเปนเอกสาร                           
             ประกอบการประชุมช้ีแจงการดําเนินงานและการรายงานกิจกรรมโครงการท่ีเกี่ยวของกับภารกิจท่ี 
             แตละคนรับผิดชอบ  
  ๓)  เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานแตละกิจกรรมดวยเครื่องมือท่ีกําหนดไวในเอกสารแนวทางการ 
            ดําเนินงานองคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  มีการ
ประกาศเจตนารมณ
รวมกันเปนลายลักษณ
อักษร 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

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

86.36 

      15.1.2  รวมกัน รอยละ 80 รอยละ 80 รวมกันกําหนดคุณธรรม 100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

กําหนดคุณธรรมเปาหมาย
อยางนอย 3 เรื่อง 

ข้ึนไป ข้ึนไป เปาหมาย ในคราวประชุมจัด
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี (ฉบับตาม
งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร) 
วันอังคารท่ี 16-17 
พฤศจิกายน 2564 

      15.1.3  ดําเนินงาน
ตามแผนสงเสริมคุณธรรม
ไดประสบความสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

 

   - 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 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

   -  รวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาศ
ตางๆ (ทําบุญตักบาตร ฟงเทศน 
ฟงธรรม เนื่องในวันปใหม / 
รวมกิจกรรมเนื่องในวัน
มาฆบูชา และสมโภชนผา แห
ผาข้ึนพระธาตุศรีสุราษฎร) 
   - รวมกิจกรรมการตอตานการ
ทุจริต การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
   - รวมกิจกรรมปลูกพืชผัก
สวนครัว เก็บผลผลิต 
แจกจายผลผลิต ของ
สํานักงาน และนําไปปลูกท่ี
บานของตนเอง นําผลผลิตมา
ขายในราคาถูก 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

80 

      15.1.4  ประชากร
กลุมเปาหมายสามารถถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการเขารวมกิจกรรม
องคกรสงเสริมคุณธรรม  
ท่ีรวมกันกําหนดข้ึนมาได 

ระดับดีข้ึนไป  
เกินกวา 

รอยละ 60 

ระดับดีข้ึนไป  
เกินกวา 

รอยละ 60 

- - 

15.2  เชิงคุณภาพ      
      15.2.1  องคกรหลัก
และองคกรภาคีเครือขายมี
แผนสงเสริมคุณธรรมแบบ
มีสวนรวม/มีการ
มอบหมายการดําเนินการ 

ครอบคลุม
กิจกรรมขับ
เคล่ือนท่ี
องคกร

คุณธรรมหลัก
กําหนด 

ครอบคลุม
กิจกรรมขับ
เคล่ือนท่ี
องคกร

คุณธรรมหลัก
กําหนด 

 

- - 

      15.2.2  มีผลการ ระดับดีข้ึนไป  ระดับดีข้ึนไป  - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

ประเมินและสามารถ
รายงานผลสําเร็จของแผน
ได 

เกินกวารอย
ละ 60 

เกินกวารอยละ 
60 

      15.2.3  องคกรหลัก
และองคกรภาคีเครือขายมี
บุคลากรท่ีไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูท่ีทํา
ความดีจนเปนแบบอยาง
ได 

มีบุคลากรท่ีทํา
ความดีจนเปน
แบบอยางได
และไดรับการ
ยกยองเชิดชู 
(รอยละ 10 

ของ
กลุมเปาหมาย

ท้ังหมด) 

มีบุคลากรท่ีทํา
ความดีจนเปน
แบบอยางได
และไดรับการ
ยกยองเชิดชู 
(รอยละ 10 

ของ
กลุมเปาหมาย

ท้ังหมด) 

- - 

 

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

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

- - - - - - 
แหลงงบประมาณ  
         - 

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

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ใชการระดมทุนในการดําเนินกิจกรรมองคกร
สงเสริมคุณธรรม กันเองในหนวยงาน   

 - สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคีเครือขาย ตองขอรับการสนับสนุนผูใหญใจดีจาก
ภาคเอกชน และตองปรับรูปแบบการส่ือสาร รูปแบบเอกสาร ใหเปนรูปแบบส่ือออนไลน 100 % 

 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 แผนท่ีจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 3 ไดแก 

1)  จัดทําแนวทางการดําเนินงานองคกรคุณธรรมสําหรับเครือขายโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ  
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

2)  ประชุมช้ีแจงสรางการรับรู เชิญชวน แจงวัตถุประสงคการดําเนินงาน / การวัดและประเมินโครงการ  
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การสรางเครือขาย / การบูรณาการงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / บูรณาการ17กิจกรรมการประเมิน
ชุมชน องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม 17ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 1 7 ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ / 17บูรณาการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของ 17สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ17 / บูรณาการโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวง
ช้ัน สําหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดสุราษฎรธานี (งบประมาณ 7,000 บาท) และบูรณาการ
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖517 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 
  3)  ติดตามการดําเนินกิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูลผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการท้ัง
ของสํานักงานเองและของเครือขาย 

แผนท่ีจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 4 ไดแก 
  4) ประชุมกลุมยอยเพื่อคนหาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศขององคกร 
             5) สรุปรายงานโครงการ / รายงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
             6) มอบเกียรติบัตรบุคล/องคกร คุณธรรมตนแบบ  
              
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีผานการประเมินองคกรคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
ประเภทองคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับ 2 
   20.2  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีสถานศึกษาเอกชนในกํากับ ประเภทสามัญ เปนภาคี
เครือขายการขับเคล่ือนองคกรสงเสริมคุณธรรม 
 20.3  ประชาชนกลุมเปาหมาย มีทักษะในการดําเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง 
  20.4  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมองคกรคุณธรรมตามท่ีไดกําหนดไวรวมกัน และใหความสําคัญ
สนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรของตนเอง 
  20.5  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรวมกิจกรรมและใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ตามกิจกรรมท่ีองคกรคุณธรรมกําหนดไวรวมกัน ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานการณการ
แพรระบาดของเช้ือของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
 
21. ผูรายงาน นางเดือนเพ็ญ อนนัตพัฒนกุล  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
      โทรศัพท 0612543868 โทรสาร 077203252 E–mail : ..dueanpen868@gmail.com........ 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
     การพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตองใหความสําคัญกับการ
เสรมิสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะ
กลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพของคนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคม
เปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการท่ีจะพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดนั้น ส่ิงสําคัญ 
คือ การพัฒนาดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษา  
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร
และวางเปาหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีสําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อเปนแนวทาง  ใหสวน
ราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวน 
การบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยตองอาศัยความ
รวมมือกันของบุคลากรท่ีเกี่ยวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพื้นท่ีจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิดรวมทํารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการพัฒนา
กระบวนการทํ างาน และสร างนวัตกรรม ในการทํางาน ให เหมาะสม สอดคลอ งกับสภาพบริบทและ 
ความตองการของแตละพื้นท่ี รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  จากเหตุผลและความจําเปนตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการ IFTE (Innovation 
For Thai Education) ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง โดยการนําผลการวิเคราะห และการวิจัย การพัฒนารูปแบบและ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัย แนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ Teams For Education และโครงการ Coaching Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ใชในการพัฒนาการศึกษาและการท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนใน
อนาคตนั้น จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยู ให เขมแข็งและมีพลังเพียงพอ 
ในการขับเคล่ือนกระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การพัฒนาคน” ใหมี
การเตรียมความพรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทักษะการเรียนรูและ
การเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติ  
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการท่ีจะ
พัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดนั้น ส่ิงสําคัญ คือ การพัฒนาดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตาม
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กรอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได
มีการกําหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีสําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อ
เปนแนวทางใหสวนราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนเิทศการศึกษา ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือกันของบุคลากรท่ีเกี่ยวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพื้นท่ีจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมคิด รวมทํารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการพัฒนา
กระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม ในการทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการ 
ของแตละพื้นท่ี รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อเปนการสงเสริม การพัฒนาการเรียนรูของ
หนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู มีทักษะจําเปนในการ
ดํารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหนวยงานในระดับจังหวัด เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู การ
พัฒนา และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อนําไปสู
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ียั่งยืนในอนาคต หนวยงานทางการศึกษา เพื่อสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในดานกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะ ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา
รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
     8.2  เพื่อพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
     8.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียน หรือแนวทางการพฒันา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษา รวมท้ังการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

รูปแบบ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา
นักเรียน  
1 ผลงาน 
ครอบคลุม
นวัตกรรม  

ตรวจประเมิน 
ความเหมาะสม  
ความสอดคลอง  
ความเปนไปได 

และความมีประโยชน 
ของรูปแบบ 

แบบเก็บขอมูล 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
การจัดการศึกษา 3 ประเภท 
       9.1.2 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด  
มีความครอบคลุม ชัดเจน 
เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีแหลงขอมูล
สารสนเทศ 

ดานนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

(ออนไลน) 
1 แหลง 

 
 

ตรวจนับการเขาใช 
แหลงเรียนรู 

 

สถิติการเขาใช
แหลงขอมูล
สารสนเทศ 

       9.1.3 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีเครือขายความรวมมือในการ 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพื้นท่ี 

5 เครือขาย 
 

ประเมินการเขารวม
โครงการ 

บัญชีรายช่ือ
โรงเรียน 
ท่ีเขารวม
โครงการ 

9.2  เชิงคุณภาพ 
      สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คะแนนผล 
การทดสอบ 

ทางการศึกษา
ระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐาน

เพิ่มข้ึน 

ทดสอบ ผลการทดสอบ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
           10.1.1  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 6 โรง 
   10.1.2  โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 4 โรง 
   10.1.3  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 4 โรง 
   10.1.4  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 3 โรง 
   10.1.5  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร  จํานวน 3 โรง 
   10.1.6  โรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 41 จํานวน 3 โรง  
  10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
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11. ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

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

  /          

13.2 คณะทํางาน ทีมนิเทศ นิเทศ 
ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาใหกับ
ผูเกี่ยวของในพื้นท่ีรับผิดชอบ (รอบท่ี 1) 

   / / /       

13.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคนิคการทําวิจัยเพื่อการพัฒนา
การศึกษาใหกับผูเกี่ยวของ
กลุมเปาหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบ          

    /        

13.4 คณะทํางาน ทีมนิเทศแตละทีม 
นิเทศ ติดตามและแนะนําการดําเนิน
โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหกับ
ผูเกี่ยวของในพื้นท่ีรับผิดชอบ (รอบท่ี 2) 

      / / / /   

13.5 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด 

          /  

13.6 รวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
ระดับภาค 

          /  

13.7 กิจกรรมสรุป/รายงานผล                / 
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

การดําเนินโครงการ (รายงาน ศธภ./
สบย.สป) 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      -มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2๕๖๕ ผานระบบ
ออนไลน แอพพลิเคช่ันซูม ใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูเกี่ยวของกลุมเปาหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบและ
กําหนดใหโรงเรียนกลุมเปาหมายนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการใชงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม 

      -มีการนิเทศ ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการเพื่อการพฒันาการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ในระยะท่ี ๑  

       15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
       15.1.1 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษา รวมท้ังการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 

รูปแบบ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา
นักเรียน  
1 ผลงาน 
ครอบคลุม
นวัตกรรม  
3 ประเภท 

1 ผลงาน   

       15.1.2 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด  
มีความครอบคลุม ชัดเจน 
เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีแหลงขอมูล
สารสนเทศ 

ดานนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

(ออนไลน) 
1 ผลงาน  

1 ผลงาน   
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       15.1.3 จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีเครือขายความรวมมือในการ 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพื้นท่ี 

5 เครือขาย 
 

5 เครือขาย 
 

5 เครือขาย 
 

 

15.2  เชิงคุณภาพ      
      สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คะแนนผล 
การทดสอบ 

ทางการศึกษา
ระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐาน

เพิ่มข้ึน 

คะแนนผล 
การทดสอบ 

ทาง
การศึกษา
ระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐาน

เพิ่มข้ึน 

  

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รูป 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

86,000 - - -   
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

     -  ความรวมมือ/และเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาของแตละสังกัด 

      18.2 แนวทางแกไข 
       -  ความสอดคลองระหวางการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ และความ
มุงมั่น ความรวมมือ ความชวยเหลือ ความรู/ความเขาใจ/ประสบการณพื้นฐาน/ของคณะนิเทศ 

 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      1. นําเสนอโครงการท่ีโรงเรียนกลุมเปาหมายเขียนเสนอเพื่อขออนุมัติโดยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
โรงเรียนละ 2,000 บาท 
      2. นิเทศ ติดตามการดําเนินโครงการ 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1 มีการบูรณาการดานการพัฒนาการเรียนรูระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาค และ
ระดับประเทศ ท้ังในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานการนิเทศ  
  20.2 เปนการบูรณาการท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 ตาม
นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ      
  20.3 สถานศึกษามีความเขมแข็งเกิดเปนโรงเรียนแหงชุมชนการเรียนรูและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอื่นตางสังกัด 
 20.4 ครูผูรับผิดชอบโครงการมีการพัฒนาตนเองในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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 20.5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงในโลกศตวรรษท่ี 21    
 
21. ผูรายงาน นางเรณู  สุชีวพลานนท ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : sraynoo@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ     สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง เช่ือมโยง 
                       การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ   ดานยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

    4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  

                        แผนยอยท่ี 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  

                                    (Local Economy) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ การศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

                           อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
4.7.1 นโยบายหลัก ขอท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

 4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
                     นโยบายขอ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก

ชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจ

ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของ

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

ใหมในอนาคต” และยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ี

สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 -

2580) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน“ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดย

มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะท่ีเปนไปตาม

ความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพ

ไดตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ ใหได 50 ตอ 50 และในป

การศึกษา 2563 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูท่ี 60 ข้ึนไป และสายสามัญ 40แตท้ังนี้ตองปรับหลักสูตรการเรียนการ

สอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพื่ อทําใหการเรียนการสอนในสายอาชีพมีความนาสนใจมากข้ึน 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

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีความเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนสูงข้ึน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา

เพื่อใหผูเรียนท่ีจบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัด

และความสนใจ 
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8. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีอยางบูรณาการ 

2. เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีรวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา

อยางยังยืนอันจะนาไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทํา 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   

     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบ

บูรณาการ  จํานวน  1 หลักสูตร 

     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

    ผูสําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับ

ท่ีสูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและบริบทในพื้นที 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2564  - 30กันยายน  2565 

12. สถานท่ีดําเนนิการ   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี   จังหวัดสุราษฎรธาน ี

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

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)  
กิจกรรมท่ี1 

1.แตงต้ังคณะทํางานการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

2.ประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 
กิจกรรมท่ี 2 

2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา คูพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ กับโรงเรียนข้ันพืน้ฐาน จํานวน  6 โรงเรียน 
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
1.จํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14 โรงเรียน 14  โรงเรียน N/A N/A 

2.นวัตกรรม รูปแบบและแนว

ปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับอาชีพ 

3 10 N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

ผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึน รอยละ 35 N/A 
 

N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

72,000 - - 17,440   

แหลงงบประมาณ งบประมาณ 

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

 ประชุมเชิงปฏิบัติการคูพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคูพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

ทํา MOU กับโรงเรียนคูพัฒนา 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1 สามารถเทียบโอนได 
 20.2 สามารถประกอบชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 
21. ผูรายงาน  นางศุภัสตุตรี    คําศรีสุข  ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท  0966357933   .โทรสาร 077 – 203251 E–mail : suppattri2506 @gmail.com 
 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนษุย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (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  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ2 ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกนัทางสังคม ในขอ 2.2 การ
ดูแลเด็กปฐมวัย ดวยการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดพัฒนาการสมวัย ไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังใน
และนอกระบบการศึกษา ) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
.     ตามบทบัญญั ติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิเด็ก ไดกําหนดไวเพื่ อคุมครองเด็กในประเทศไทย                     
ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลา 12 ป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง
ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจัดทํา นโยบาย ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 และการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยกรมกิจการเด็กและเยาชนเปนผูดูแลรับผิดชอบระบบในสวนกลางระดับประเทศ  ซึ่ง
ในปจจุบันการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับหนวยงานของกระทรวง 
ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ประกอบไปดวย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย สรางความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกันเปนอยางดี  
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ ขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี งบประมาณ 2565 ข้ึน เพื่อใหการดําเนินงาน
ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีการดําเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีความสอดคลองกับตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุงเนนพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาใหสมกับวัย โดยมีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวนภายในจังหวัดเพื่อขับเคล่ือน
แนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มีการกําหนดจุดมุงหมายระดับปฐมวัย คือ มีการ
พัฒนาการรอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําส่ิงตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ 16พัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหาร  (Executive Functions) ของเด็ก 16ปฐมวัย และเนนการพัฒนาดาน 17พหุปญญา 17 
บนฐานวิถีชีวิตใหมสําหรับ 17เด็ก 17ปฐมวัย รวมถึงเพื่อเสริมสรางความตระหนัก สรางความรู ความเขาใจใหแกผูบริหาร 
ครู ผูดูแลเด็ก และผูท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการจัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดสุราษฎร
ธานี มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ของหนวยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ี เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีเปน
สําคัญอันสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
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8. วัตถุประสงค 
     ๘.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคน ไดรับการดูแลและพัฒนาดานการจัดการศึกษา อยางมีมาตรฐาน 
เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ใหมีพัฒนาการสมวัย 
     ๘.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมท้ังผูปฏิบัติงาน ดานการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  ให มี ค ว า ม รู ค ว า ม เข า ใ จ แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ส ถ า น พั ฒ น า 
เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 
     ๘.3  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นท่ี
อยางบูรณาการทุกภาคสวน โดยสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

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

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

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

            ๑ ๐ .1 .1   เด็ กปฐมวั ย (อายุ  3 - 6 ป ) ในสถานศึกษา/สถานพั ฒนาเด็ กปฐมวั ยของทุ กสั งกั ด 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
   ๑๐.1.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาใหมีคุณภาพข้ันตํ่าตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 
   ๑๐.1.3  ผูบริหาร ครู  ผูดูแลเด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดสุราษฎรธานี 
   ๑๐ .1.4  หน วยงาน ท่ี เกี่ ย วข อ งกับการ จัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้ น ท่ี จั งหวัด สุราษฎรธ านี  
ทุกสังกัด ไดแก 
      1)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
         2)  สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 
           3)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1-3 
           4)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (รร.เอกชน) 
              5) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
     6) สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี (ศพด.) 
             7)  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (รร.เทศบาล) 
     8)  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 41 (รร.ตชด.) 
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     9)  สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎรธานี   
     10)  สํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 
11. ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 

12. สถานท่ีดําเนินการ  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี 

จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานท่ีจัดประชุม/สัมมนา/แลกเปล่ียนเรียนรู 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 1. สํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีการดําเนินการสงแบบสํารวจความตองการจําเปนท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยไป
ยังโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาสท่ี1) 
 ๒.ลงพื้นท่ีโรงเรียน นิเทศ ติดตาม ดานการตองการจําเปนในโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัย (ไตรมาสท่ี1) 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 ๓. การจัดทําแผน/ทบทวนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไตรมาสท่ี๒) 

              - จัดกิจกรรมประชุมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี  
พ.ศ.2565—2568  เมื่อวันท่ี 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  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี41 และ
ศึกษานิเทศกจากสํายักงานศึกษาธิการจงัหวัดสุราษฎรธานี 

๔. จัดเก็บขอมูลสารเทศเด็กปฐมวัย (ไตรมาสท่ี ๒-๓) 

  ๕. ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานเด็กปฐมวัย เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทและความตองการของแตละพื้นท่ีและสอดคลองกับนโยบาย 

การจัดการศึกษาปฐมวัย (ไตรมาสท่ี ๒-๓) 

  ๕.๑ จัดอบรมออนไลน หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการอยางเต็ม

ศึกยภาพ สําหรับผูเรียนปฐมวัย เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕   (ศธจ.สุราษฎรธานีรวมกับบริษัท อจท. จํากัด ผูจัด) 
มีผูเขารวมอบรมจาก โรงเรียนสังกัดสพป.สุราษฎรธานี เขต ๒ โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน
ท้ังส้ิน 600 คน 
 ๕.๒ จัดอบรมออนไลน   หลักสูตร “Executive Functions-EF เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน              
และฝกทักษะสมอง “สําหรับเด็กปฐมวัย วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 2565 ผานระบบออนไลน (ระบบ Google meet)     
(ศธจ.สุราษฎรธานีรวมกับบริษัท อจท. จํากัด ผูจัด) มีครูผูสอนปฐมวัย ผูเขารวมอบรมจาก โรงเรียนสังกัดสพป.สุราษฎร
ธานี เขต 1-3  โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี41  จํานวนท้ังส้ิน 1,198 คน 
  
 



~ 6 ~ 

 

 ๖.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยระบบ 

On-line และ On-side (ไตรมาสท่ี ๒-๓) 

      ดําเนินงานกิจกรรมนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในอําเภอเกาะสมุย ระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๖ มีนาคม  256๕ ณ โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุย,โรงเรียนไออุน,
โรงเรียนอุนรักเกาะสมุย โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข, โรงเรียนการกุศลวดัละไม, โรงเรียนธัญวรัตมเลิศวิชญ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
โรงเรียนบานหนาคาย ไดใหคําแนะนําช้ีแนะ ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก การรายงานระบบขอมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ระบบของกรมพัฒนาเด็กและเยาวชน) และการนิเทศ
ติดตามครูปฐมวัยในการนําความรูจากการอบรมนําไปใชจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรียนรูพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๗. คัดเลือกและนําเสนอเผยแพรผลงานนวัตกรรม รูปแบบแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ระดับ
ปฐมวัย จํานวน 2 ช้ิน/ผลงาน ไดแก  
               1) ดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับผูบริหาร)  
              2) ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย (สําหรับครูผูสอน)ในระดับจังหวัดและระดับภาค 
(ไตรมาสท่ี ๓-๔) 

    ๘. ประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ (ไตรมาสท่ี ๔) 

 

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

 ๑๔.๒ ผูบริหารและครูใหความรวมมือในการลงนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อสํารวจ               
ความตองการจําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหสมวัย  มีความสนใจในการจัดทําผลงาน                 
Best Practices  และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

 ๑๔.๓ ครูผูสอนระดับปฐมวัยไดนําความรูจากการอบรมพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยโดยการจัด
ประสบการณเรียนรูแบบผสมผสาน พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ การสรางวินัยเชิงบวกใหแกเด็กปฐมวัย 

 ๑๔.๔ ผูบริหาร และครูใหความสําคัญตอการประเมินพัฒนาการเด็ก และใหความรวมมือในประชุม PLC 
สําหรับครูปฐมวัยโยวิเคราะหจากการประเมินพัฒนาการเด็กวามีจุดเดนจุดดอยอะไรบาง แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อหา
ผลงานท่ีเปนเลิศดานการจัดประสบการณเรียนรูจัดme Best Practicesของโรงเรียน เพื่อสรางสังคมแหงการ
เรียนรูในเครือขายตอไป และยังเปนการรองรับการประเมินภายนอกในรอบท่ี4 ตอไป 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

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

รอยละ 90 N/A 

 
N/A N/A 

  2 จํานวนของผูบริหาร  
ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง
ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกภาคสวน มีความรู ความเขาใจ 
มีความตระหนัก และมีสวนรวม
ในการดูแล พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

100 คน 100 

 
สรางการับรู 2 ครั้ง 

ผูเขารวมอบรม
จํานวน๑,๗๙๖คน 
เฉล่ีย899 คน/ครั้ง 

100 

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

2 ผลงาน 
ประกอบดวย 
- ผูบริหาร 

- ครู 

N/A 

 
N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      
      1รอยละของเด็กปฐมวัยท่ี
จบการศึกษาระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูใน
ระดับดี 

รอยละ 85 N/A 

 
N/A N/A 

     2 รอยละของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
คุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 

รอยละ 85 N/A 
 

N/A N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

นิเทศติดตามการจัดการการศึกษาปฐมวัย 
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ประชุมจัดทําแผนพัฒนาการจัดศึกษาปฐมวัย 
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อบรมครู ผานระบบออนไลน 

 
 

 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

52,000 21,210 ๐ 21,210 ๐ ๐ 
 
แหลงงบประมาณ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยไมสามารถลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมครบตามจํานวน
โรงเรียนท่ีท้ังเปาหมายไว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ( COVID-1๙)  โรงเรียนยังไม
สามารถเปดเรียน On- site ครบทุกช้ันได  
      18.2 แนวทางแกไข 
 วางแผนการนิเทศรวมกับโรงเรียน จัดทําตารางนิเทศท่ีชัดเจนและนัดหมายการนิเทศในรูปแบบผสมผสาน  
คือนิเทศผาน On-line และ On-site เพื่อเปนชองทางในการแนะนําชวยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
จัดทํานวัตกรรมปฐมวัยของโรงเรียนได 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 ๑๙.๑ จัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2565 
 ๑๙.๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดสุราษฎรธานีและ
จัดประชุมจัดเก็บขอมูลสารสนเทศปฐมวัยในเดือนเมษายน ๒๕๖๕และ สรุปขอมูลการจัดเก็บขอมูลปฐมวัยในเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  ๑๙.๓ ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานเด็กปฐมวัย เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทและความตองการของแตละพื้นท่ีและสอดคลองกับนโยบาย 

การจัดการศึกษาปฐมวัย เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕ 

 ๑๙.๔ นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย และนิเทศติดตาม รร.ตนแบบปฐมวัย ในเดือนมีนาคม-

กันยายน 2565 

 ๑๙.๕ จัดกิจกรรมคัดเลือก Best Practices ปฐมวัย ในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2565 

 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ผูบริหารฯ และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สงเสริมสมรรถนะพัฒนาเด็กปฐมวัยให
มีพัฒนาการสมวัยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัยในขณะท่ีเด็กปฐมวัยไดเรียนรูผานนิทาน ผานส่ือออนไลน ส่ือเทคโนโลยี  และเปนการสราง
มิตรภาพสัมพันธอันดีระหวาพอแมผูปกครอง ครู ไดรวมทําPLC พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีดีตอไป 
 
21. ผูรายงาน นางสาวจิตรา  เผือกสวัสด์ิ  ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศัพท ๐๘๗- ๒๗๑๙๙๔๖ โทรสาร................................... E–mail : snjitra.srt@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
     ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 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 และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษา
และอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว การดําเนินงาน "สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน" จะเปนส่ือในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้น ไดใกลชิดกับพืช
พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ โดยสามารถ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในพื้นท่ีของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชน สามารถถายทอดสูการอนุรักษพันธุพืชในทองถ่ินของตน  

  ปจจุบันสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี  มี จํานวน 650 แห ง สมัครเขารวมโครงการ 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 132 แหง คิดเปนรอยละ 20.31 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด   สุราษฎรธานี 
ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร ซึ่งมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุก
สังกัดในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และสงเสริมสถานศึกษาท่ีเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรแลวไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเยาวชนในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในพืช
พรรณ รูจักทรัพยากรในทองถ่ิน หวงแหนและรูจักนํามาใชประโยชน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บรรลุวัตถุประสงค  จึงจัดทําโครงการนี้ ข้ึนเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน อยางตอเนื่อง 
     8.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มี
ความสนใจสมัครเขารวมเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถานศึกษา เขารวมสมัคร
เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร 
อยางนอย อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

ตรวจเอกสาร 
ใบสมัคร 

ใบสมัครสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

       9.1.2 สถานศึกษาท่ีเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
สามารถเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนได 

สถานศึกษาท่ีเปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
อยางนอยอําเภอละ 1 โรงเรียน 
สามารถเปนตนแบบ 
ในการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนได 

นิเทศ ติดตาม 
การดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

แบบนิเทศ 
ติดตาม  
การดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
      9.2.1 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนและบริหารจัดการ  
และดําเนินการตามแนวทางของ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

      9.2.2 รอยละ 80 ของครู 
มีความรู ความเขาใจ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนโดยใชสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนฐาน 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

      9.2.3 รอยละ 80 ของ
นักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร  
การใชประโยชน มีจิตสํานึก
อนุรักษผานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

      9.2.4 รอยละ 80 ของ 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสริม 
สนับสนุน ในการบริหารจัดการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษา 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      มกราคม 2564 – กันยายน 2565 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      หนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

13.1 สรางความรูความเขาใจ  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

   / /        

13.2 ขับเคล่ือน สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

    /  / / /    

13.3 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย 

    /  / / /    

13.4 สงเสริม สรางขวัญกําลังใจ
สถานศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนตามเกณฑ 

          /  

13.5 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

     /         / 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      จัดประชุมสรางความรูความเขาใจงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565 ณ หอง
ประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

15.1  เชิงปริมาณ      
       15.1.1 สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มี
ความสนใจสมัครเขารวมเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถานศึกษา เขารวม
สมัครเปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร 

อยางนอย อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

- - 

       15.1.2 สถานศึกษาท่ีเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
สามารถเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนได 

สถานศึกษาท่ีเปน
สมาชิกสวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน อยางนอย

อําเภอละ 1 โรงเรียน 
สามารถเปนตนแบบ 
ในการดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนได 

อําเภอละ  
1 โรงเรียน 

- - 

15.2  เชิงคุณภาพ      
      15.2.1 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผน
และบริหารจัดการ  
และดําเนินการตามแนวทางของ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.2.2 รอยละ 80 ของคร ู
มีความรู ความเขาใจ และออกแบบ
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโดย
ใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
ฐาน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

      15.2.3 รอยละ 80 ของ
นักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร  
การใชประโยชน มีจิตสํานึกอนุรักษ
ผานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

      15.2.4 รอยละ 80 ของ 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสริม 
สนับสนุน ในการบริหารจัดการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษา 

รอยละ 80 รอยละ 80 - - 

 

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

 งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

15,000 700 - 700   
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

  -   
      18.2 แนวทางแกไข 

 -   
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      ขับเคล่ือน สนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  สถานศึกษาท่ีเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อยางตอเนื่อง 
  20.2  โรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
  20.3  เยาวชนในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในพืชพรรณ รูจักทรัพยากรในทองถ่ิน หวงแหนและรูจักนํามาใช
ประโยชน 
 
21. ผูรายงาน นางรัชนีวรรณ  ชอบผล ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : .................................................. 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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



 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทาง
การศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอกชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
    การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดถูกกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ดานท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นท่ี 6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ท้ังนี้  ไดกําหนดใหประเด็น “แกปญหาการทุจริต” เปน 1 ใน 15 

ประเด็นการพัฒนาเรงดวนในชวงระยะ 5 ปแรกของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  โดยมี สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเปน

แนวทางใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐไปสูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ  (พ.ศ. 2561 – 

2565) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแมบทบูรณาการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  

  ในป งบประมาณ  พ .ศ. 2565 สํานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ  โดยศูนยปฏิ บั ติการต อต าน 

การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยใหความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหแก บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

และสํานักงาน กศน. ในพื้นท่ีของสํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร ตลอดจนสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได ดังนั้น จึงไดกําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร

เปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนการดําเนินการตามแนวทางท่ี 1 การปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต สํานักงานศึกษาธิการภาคใต ในฐานะภาคภูมิศาสตรซึ่งมีพื้นท่ีรับผิดชอบ จํานวนท้ังส้ิน 

11 จังหวัด ประกอบดวยพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 (จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา) พื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (จังหวัด

กระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัดสตูล) ดําเนินงานโครงการขับเคล่ือน 

การปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  เขารวมโครงการขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวย

หลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ตามแนวทางท่ี 1 การปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต  และจัดทํา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานและคา

เปาหมายตัวช้ีวัดสําหรับการดําเนินโครงการกิจกรรมภายใตโครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให

ความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหแกบุคลากรของ
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สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสํานักงาน กศน. ในพื้นท่ีของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ตลอดจนสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษาได จึงไดจัดทําโครงการขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

ของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน 

 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน หรือ สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา    
     8.2  เพื่อใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน กศน.ในพื้นท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได 
     8.3  เพื่อใหบุคลากรในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตในภาครัฐ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน  หรือ 
สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

รอยละ 65 - บัญชี 
ลงเวลาผูเขารวม
ประชุม 
-แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
และ 
ไมพึงพอใจ 
 

-บัญชีลงเวลา
ผูเขารวมประชุม 
-แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ 
 

       9.1.2  สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน 
กศน. ในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานีท่ีนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 

รอยละ 70 นิเทศ/ติดตาม
การใชหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา 

-แบบนิเทศ/
ติดตามการใช
หลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา 

      9.1.3  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตอตานการ
ทุจริตและสงเสริมคุณธรรม สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี  

45 คน   - บัญชี 
ลงเวลาผูเขารวม
ประชุม 
 

- บัญชี 
ลงเวลาผูเขารวม
ประชุม 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.2  เชิงคุณภาพ 
- - - - 
 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
      10.1  เชิงปริมาณ                

หนวยงาน จํานวน (แหง) รอยละ 70 

ของสถานศึกษา 

(แหง) สช. กศน. รวม 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี 77 19 96 68 

      หมายเหตุ - จํานวนสถานศึกษาสังกัด กศน. เฉพาะ กศน.อําเภอ 

                   - จํานวนสถานศึกษาสังกัด สช. เฉพาะ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบ 

  10.2  เชิงคุณภาพ 
     - 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  
      ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 

 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      ในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาคใต(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี) 

 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทํางานจัดทํา 
(ราง) กรอบแนวทางการดําเนินงาน 
วางแผนดําเนินงานโครงการฯ 

  
 

/          

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานในระดับภาคใต 
(ศธจ.รับฟงการประชุม) 

  / /         

กิจกรรมท่ี 3 
3.1 อบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

    
 

/ /       
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

สําหรับบุคลากรภาครัฐ 
3.2 ประชุมช้ีแจงคูมือหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษาสูสถานศึกษา 

    / 
 

/       

กิจกรรมท่ี 4 ขับเคล่ือนสูสถานศึกษา
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

     
 

/ / / / / /  

กิจกรรมท่ี 5 บุคลากรของ ศธจ.ใน
พื้นท่ีภาคใตเขารวมกิจกรรมตอตานการ
ทุจริตและสงเสริมคุณธรรม 

 / / / / / 
 

/ / / /   

กิจกรรมท่ี 6 กํากับ ติดตาม        / 

 

/    

กิจกรรมท่ี 7 ประชุมสรุปและจัดทํา
รายงานผล 

         
 

/ /  

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

      14.1  วันพุธท่ี 19 มกราคม 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  พรอมดวยนาง
อารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขาราชการและบุคลากรสํานักงานสุราษฎรธานี รวมกันประกาศ
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ประจําป
งบประมาณ 2565 โดยพรอมเพรียงกัน ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ังนี้ บุคคลากรทุกคนรวมแสดง
สัญลักษณตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      14.2  วันท่ี 19 มกราคม 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวยนางอารยา 
จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมขับเคล่ือนการดําเนินงานปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ตามแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2565 เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจใหแก
บุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ณ หองประชุมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
15.1  เชิงปริมาณ      
      15.1.1  บุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชน  หรือ 
สถานศึกษา กศน. และบุคลากร
ในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีความรูความเขาใจในหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา 

รอยละ 65 รอยละ 65   

      15.1.2  สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนและสํานักงาน 
กศน. ในพื้นท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ท่ีนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
ไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน 

รอยละ 70 รอยละ 70   

      15.1.3  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมตอตานการทุจริตและ
สงเสริมคุณธรรม สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

45 คน   45 คน     

15.2  เชิงคุณภาพ      
- -    
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

นายโชคดี ศรัทธากาล  
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

นางอารยา จันทวี  
รองศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎรธานี 
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

20,000  - -   
แหลงงบประมาณ รายจายอื่น 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  -  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      18.2 แนวทางแกไข 
    -  เตรียมวางแผนการจัดประชุมทางไกลผานระบบโปรแกรม ZOOM 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      กิจกรรมท่ี 3  
 1 อบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสําหรับบุคลากรภาครัฐ 
 2 ประชุมช้ีแจงคูมือหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูสถานศึกษา 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน หรือ สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
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 20.2  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน กศน. ในพื้นท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได 
  20.3  บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตอตาน 
การทุจริตในภาครัฐ 

 
21. ผูรายงาน นายวัฎนา ทองมณี ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 077203252 โทรสาร 077203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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