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รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
 

 

 

 

 

 

 
กลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เอกสารลําดับที่ 5/2565 
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คํานํา 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจโครงการท่ีสําคัญตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎรธาน ี 
เพื่อใชประโยชนในการอางอิงและเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแก

สาธารณชนและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายตอไป  

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

บทสรุปผูบริหาร 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิ บัติการดําเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรคุณธรรม  

ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย จํานวน 6,443,845 บาท  

โดยแยกเปนงบดําเนินงาน จํานวน 5,277,130 บาท งบอุดหนุน จํานวน 163,750 บาท และ 
งบรายจายอื่น จํานวน 1,002,965 บาท จําแนกรายละเอียดดังนี้ 
 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 จําแนกตามหมวดรายจาย (บาท) 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏวา  
เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน คิดเปนรอยละ 99.99 

งบรายจาย งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ยอดใชงบประมาณ รอยละ 

งบดําเนินงาน 5,277,130.00 5,276,375.04 99.99 
งบลงทุน 0 0 0 
งบอุดหนุน 163,750.00 163,750.00 100.00 
งบรายจายอื่น 1,002,965.00 1,002,965.00 100.00 

รวม 6,443,845.00 6,443,090.04 99.99 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
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 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีการติดตามและรายงานผลความกาวหนา 
/ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณ 
ท่ีไดรับจัดสรร) ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรได 
3 ประเภท ดังนี ้
  1.  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดรับงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 17 โครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ใชงบประมาณ 
ในการดําเนินการ 1,099,300 บาท ปรากฏวา เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน คิดเปนรอยละ 
100.00 รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทรายจาย 
รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 
จัดสรรจริง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การเบิกจาย  
งปม.(%) 

ยุทธศาสตรท่ี 1   
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1.  จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

30,300.00  30,300.00  100% 

2.  ขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษา 
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

90,900.00 90,900.00 100% 

3.  สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการ
ปฏิบัติ ประจําป 2565 

160,000.00 160,000.00 100% 

ยุทธศาสตรท่ี 2   
พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4.  Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

86,000.00 86,000.00 100% 

5.  กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

290,000.00 290,000.00 100% 



ง 

 

ประเภทรายจาย 
รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 
จัดสรรจริง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การเบิกจาย  
งปม.(%) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

6.  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร (เชิงบูรณาการ
โดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

60,000.00 60,000.00 100% 

7.  ขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในพืน้ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

55,000.00 55,000.00 100% 

8.  ขับเคล่ือนการสรางองคความรูทางทะเล 
และมหาสมุทร และผลประโยชนของชาติทาง
ทะเล ไปสูการจัดการเรียนการสอน 

20,000.00 20,000.00 100% 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

9.  สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํา
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต อ เนื่ อง 
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

72,000.00 72,000.00 100% 

10.  ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี 

52,000.00 52,000.00 100% 

11.  จัดทําฐานขอมูลระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุน
การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ดานการศึกษา SDG 4 

32,000.00 32,000.00 100% 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

12.  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ
สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

40,000.00 40,000.00 100% 

13.  ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง  
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ  
การเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง 
และการขอเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

50,000.00 50,000.00 100% 
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ประเภทรายจาย 
รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 
จัดสรรจริง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การเบิกจาย  
งปม.(%) 

14.  การตรวจติดตามการบริหารจัดการและ
การใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
ประจําปงบประมาณ 2565     

37,100.00 37,100.00 100% 

15.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐาน
ทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐาน
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

4,000.00 4,000.00 100% 

16.  ขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตาน 
การทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของ
หนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

20,000.00 20,000.00 100% 

17.  สงเสริมและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

29,890.00 29,890.00 100% 

รวม 1,099,300.00  1,099,300.00 100% 

 2.  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานภายนอก 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก จํานวน 
2 โครงการ งบประมาณในการดําเนินการ 258,800 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ประเภทรายจาย 
รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 
จัดสรรจริง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การเบิกจาย  
งปม.(%) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

1.  พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

101,300.00 100,100.00 98.82% 



ฉ 

 

ประเภทรายจาย 
รายการ 

ยอดท่ีไดรับ 
จัดสรรจริง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การเบิกจาย  
งปม.(%) 

2.  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมดานทักษะอาชีพและ
การเปนผูประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูใน
จังหวัดสุราษฎรธานี 

157,500.00 151,500.00 96.19% 

รวม 258,800.00  251,600.00 97.22% 

 3.  โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ จํานวน  
4 โครงการ รายละเอียดดังนี ้

ท่ี โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

1. สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 
2. สงเสริมพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ

ทางพหุปญญาของเด็ก 
4. องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

 

สารบัญ 

 หนา 
คํานํา ก 

บทสรุปผูบริหาร ข 

สารบัญ ช 

สวนท่ี 1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 1 
 1.1  สถานท่ีต้ังและติดตอ 2 
 1.2  โครงสรางอํานาจหนาท่ี 3 
 1.3  หัวหนาสวนราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 10 
 1.4  ทําเนียบคณะดําเนินงานขับเคล่ือนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรและ

บูรณาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวดั 
11 

สวนท่ี 2 ทิศทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 
 2.1  วิสัยทัศน 15 
 2.2  คานิยมองคกร 15 
 2.3  พันธกิจ 15 
 2.4  ยุทธศาสตร 15 
 2.5  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 16 
 2.6  ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 16 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 
 3.1  งบประมาณ 29 
 3.2  ผลการดําเนินงานโครงการ 30 
       3.2.1  ผลการดําเนินโครงการท่ีไดรับงบประมาณจัดสรรจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
34 

       3.2.2  ผลการดําเนินโครงการท่ีไดรับงบประมาณจัดสรรจากหนวยงาน
ภายนอก 

101 

       3.2.3  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ 109 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 119 
 4.1  ปญหา อุปสรรค 120 
 4.2  ขอเสนอแนะ 122 



ซ 

 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

สวนท่ี 5 Best Practice ผลการปฏิบัติเดนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี 124 
    

ภาคผนวก  

 คําส่ังแตงต้ั งคณะทํางานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิ บั ติราชการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

   

 

เอกสารอางอิง 

 

   

คณะผูจัดทํา  

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1สวนที่ 1สวนที่ 1   
ขอมูลสภาพทั่วไปของ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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1.1  สถานท่ีต้ังและติดตอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 ขอ 11 กําหนดใหแตละจังหวัดมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด  
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย
และใหมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้  

 
สวนที่ 1  

ขอมูลสภาพทั่วไปของ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 ต้ังอยูท่ี 261/28  ถนนอําเภอ   
ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 

 โทรศัพท  077-203252 

 โทรสาร 077-203252 

 e-mail : suratpeo@gmail.com 

 http://www.new.suratpeo.go.th/ 

      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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  1.1.1  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงาน
ราชการ ท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  1.1.2  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  1.1.3  ส่ังการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให เปน ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1.4  จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
  1.1.5  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
  1.1.6  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.1.7  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.1.8  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ 
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1.9  สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา   
  1.1.10  สงเสริม สนับสนนุ และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  1.1.11  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
รวมท้ัง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ 
ในจังหวัด 
 
1.2  โครงสรางอํานาจหนาท่ี 
  ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2560  
ไดแบงการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 
  ขอ 3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบงหนวยงานภายในออกเปน 8 กลุม ดังนี้ 
    (1)  กลุมอํานวยการ 
    (2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
    (3)  กลุมนโยบายและแผน 
    (4)  กลุมพัฒนาการศึกษา 
    (5)  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    (6)  กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 
    (7)  กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
    (8)  หนวยตรวจสอบภายใน 
  ขอ 4 ใหแตละกลุม ตามขอ 3 มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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   4.1  กลุมอํานวยการ 
  4.1.1  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  
รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
  4.1.2  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานตางๆ  ในระดับจังหวัด 
  4.1.3  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป 
  4.1.4  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  4.1.5  ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
  4.1.6  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมและผลงานของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  4.1.7  ดําเนินงานเกีย่วกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และยานพาหนะ 
  4.1.8  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  4.1.9  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองคกร 
  4.1.10  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานตางๆ  ในระดับจังหวัด 
  4.1.11  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    4.2  กลุมบริหารงานบุคคล 
  4.2.1  รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทํางานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
ปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  4.2.2  เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง การเกล่ียอัตรา
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล  ระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด 
  4.2.3  เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ การยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่นของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.2.4  เสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสรางและ
การปกปองคุมครองระบบคุณธรรมของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.2.5  เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เชน การบรรจุ และการแตงต้ังผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับการคัดเลือก การยาย  
การโอน การเปล่ียนตําแหนง และการเล่ือนตําแหนง การบรรจุกลับเขารับราชการ  เปนตน 
  4.2.6  นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
  4.2.7  เสริมสรางขวัญกําลังใจ การยกยองเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชนอื่น
ของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.2.8  ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข
ของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
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  4.2.9  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด 
  4.2.10  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจังหวัด 
  4.2 .11  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กํ าหนดภาระงานข้ันตํ่า และเกณฑ 
การประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด 
  4.2.12  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหาร 
งานบุคคลเสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
  4.2.13  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2.14  ดําเนินการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผานระบบศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 
  4.2.15  ดูแลและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด รวมท้ังใหการสนับสนุน สงเสริม  
ยกยองและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  4.2.16  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    4.3  กลุมนโยบายและแผน 
  4.3.1  รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา และคณะทํางานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ี 
ของ  กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย รวมกับกลุมพัฒนาการศึกษา 
  4.3.2  จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
  4.3.3  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
  4.3.4  จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  4.3.5  วิเคราะหจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  4.3.6  จัดระบบ สงเสริมและประสานงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา  
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  4.3.7  ติดตามการใชจายงบประมาณ 
  4.3.8  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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    4.4  กลุมพัฒนาการศึกษา 
  4.4.1  รวมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา และคณะทํางานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ  
กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย รวมกับกลุมนโยบายและแผน 
  4.4.2  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
  4.4.3  จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการไดโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 
  4.4.4  สงเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ 
  4.4.5  ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัย และพัฒนาเพื่อสราง
องคความรูและนวัตกรรมการศึกษา 
  4.4.6  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  4.4.7  จัดระบบการประสาน สนับสนุน ชวยเหลือ และการรายงานเหตุภัย
พิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
  4.4.8  สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
  4.4.9  สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
เพื่อการศึกษา 
  4.4.10  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสาน
และสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา เพื่อสรางโอกาสความเสมอภาค  และ
ความเทาเทียมกันทางสังคม 
  4.4.11  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุม และเฉพาะพื้นท่ี 
  4.4.12  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    4.5  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  4.5 .1  รับ ผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร และคณะทํางานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ี
ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  4.5.2  ขับเคล่ือน ประสานงาน  เรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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  4.5.3  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ  การนิเทศ
และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ัง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 
  4.5.4  ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.5.5  ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  
จัดทําแผนการรองรับการตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของ
กระทรวง 
  4.5.6  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
  4.5.7  ส่ังการ กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวน
ราชการหรอืหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรชาติ 
  4.5.8  จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิ บั ติงานและกําหนดตัวช้ีวัด 
การดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  4.5.9  ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.5.10  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    4.6  กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  4.6.1  กํากับดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
  4.6.2  ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน และการ
เปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 
  4.6.3  ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนท่ีกฎหมายอื่นกําหนด 
  4.6.4  ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  4.6.5  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    4.7  กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  4.7.1  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  4.7.2  สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน
นักศึกษา โดยผานกระบวนการ ลูกเสือและยุวกาชาด 
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  4.7.3  สงเสริม สนับสนุนการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา  
พระราชปณิธาน พระราชกระแสดานการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา 
  4.7.4  สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท 
  4.7.5  สรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  4.7.6  สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน  
นักศึกษา 
  4.7.7  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    4.8  หนวยตรวจสอบภายใน 
  4.8.1  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการ
บัญชีของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  4.8.2  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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  โดยมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังและปฏิบัติงานจริงในแตละกลุม ดังนี้ 

ตําแหนง/กลุม 

จํานวนบุคลากร 

กรอบ
อัตรากําลัง 

บุคลากรปฏิบัติงานจริง 
ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

ศึกษาธิการจังหวัด 1 1 - - 1 
รองศึกษาธิการจังหวัด 2 1 - - 1 
กลุมอํานวยการ 10 5 - 6 11 
กลุมบริหารงานบุคคล 15 7 - - 7 
กลุมนโยบายและแผน 7 5 - - 5 
กลุมพัฒนาการศึกษา 6 3 - - 3 
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

23 12 - - 12 

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 10 6 1 - 7 
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

4 2 - - 2 

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

รวม 81 46 1 6 53 
 ขอมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2565 

หมายเหตุ  * สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการ 

คุรุสภาท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขตใน

แตละจังหวัดไปปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจคุรุสภาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอยูภายใตการ

กํากับ ดูแลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่ อรวมมือในการใหบริการงานตามภารกิจ 

ของคุรุสภา ดานการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด รวมท้ังใหการ

สนับสนุน สงเสริม ยกยอง และพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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1.3  หัวหนาสวนราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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1.4  ทําเนียบคณะดําเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 

       การดําเนินงานขับเคล่ือนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จัดต้ังข้ึนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของหนวยงาน สถานศึกษา 

องคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี และมีองคคณะบุคคลในการบริหารจัด

การศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวยคณะดําเนินงาน ดังนี้  

  1.4.1  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (กศจ.สุราษฎรธานี) (วาระการดํารงตําแหนง 
ตามคําส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ท่ี 677/2560 
ส่ัง ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และคําส่ังฯ ท่ี 43/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565) 
 

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

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎรธานี  
กรรมการ 

4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี กรรมการ 
5. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
6. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

7. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
8. ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัย และนวัตกรรม 
กรรมการ 

9. นายมนตรี  ชูพงศ  
ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10. นายธนาวุฒิ  รักษหนู 
ผูแทนองคกรวิชาชีพ     

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

11. นายชุมพล  ศรีสังข 
ผูแทนภาคประชาชน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

12. นางสมร  เผือกเดช 
ผูแทนภาคประชาชน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

13. นายมานะ  ชัยชนะ 
ผูแทนภาคประชาชน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

14. นายสมคิด  กษมาพันธุ 
ผูแทนภาคประชาชน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 
15. ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี กรรมการและเลขานุการ 
16. รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูชวยเลขานุการ 
17. ขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูชวยเลขานุการ 
18. ขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูชวยเลขานุการ 

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

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

 
  1.4.3  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (อกศจ.สุราษฎรธานี) ดานการพัฒนา
การศึกษา (วาระการดํารงตําแหนง ตามคําส่ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
ท่ี 235/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 
1. นายวิรัช  สาริพัฒน ประธานอนุกรรมการ 
2. นายมานะ  ชัยชนะ อนุกรรมการ 
3. นายมนตรี  ชูพงศ อนุกรรมการ 
4. นางเพียงแข  ชิตจุย อนุกรรมการ 
5. นายสัญญา  รอดดํา อนุกรรมการ 
6. นายสมปราชญ  เหล็กกลา อนุกรรมการ 
7. นายวิชัย  มาศศรี อนุกรรมการ 
8. นายประสิทธิ์  ชุมศรี อนุกรรมการ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 
9. ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อนกุรรมการและเลขานุการ 
10. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 
11. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 

 
  1.4.4  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎรธานี (อกศจ.สุราษฎรธานี) ดานการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร (วาระการดํารงตําแหนง ตามคําส่ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี ท่ี 235/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 
1. นายชูศักด์ิ  ชูชวย ประธานอนุกรรมการ 
2. นายธนาวุฒิ  รักษหนู อนุกรรมการ 
3. นายสิรวิชญ  ธนเศรษฐวงศ อนุกรรมการ 
4. นายศุภชัย  เวชกุล อนุกรรมการ 
5. นายสมชาย  กิจคาม อนุกรรมการ 
6. นายบัญญัติ  สุขขัง อนุกรรมการ 
7. นายไพจิตร  รักษาสรณ อนุกรรมการ 
8. นายผัน  หอมเกตุ อนุกรรมการ 
9. ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อนกุรรมการและเลขานุการ 
10. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
11. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ สวนที่ สวนที่ 222   
ทิศทางการดําเนินงาน  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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2.1  วิสัยทัศน 
 
 
 

2.2  คานิยมองคกร 

    SS  =  Service Mind  จิตบริการ     

    UU  = Unity    งานเปนหนึ่ง        

    RR  =  Reliable    เช่ือถือได       

    AA  =  Accountability   รับผิดชอบ          

    TT  = Transparency   โปรงใส 

2.3  พันธกิจ 

 2.3.1  สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกประเภท 
และการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีคุณภาพ 
 2.3.2  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 2.3.3  สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง 
ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 2.3.4  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.3.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ  

 

2.4  ยุทธศาสตร 

 2.4.1  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  2.4.2  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  

 
สวนที่ 2  

ทิศทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

“เปนองคกรคุณธรรม ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21” 
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  2.4.3  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
  2.4.4  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 
  2.4.5  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

2.5  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

 2.5.1  ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง

เหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท 

  2.5.2  ผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ท่ีตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงาน และการแขงขันของประเทศ 
  2.5.3  ผูเรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  2.5.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะ 
ท่ีจําเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
  2..5.5  หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  2.5.6  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค ดวยรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย 
  2.5.7  หนวยงาน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.6  ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 2.6.1  จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  
          จังหวัดสุราษฎรธานี มีหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมีสถานศึกษา ในปการศึกษา 2564 จํานวน 749 แหง มีบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังหมด 13,125 คน และมีผูเรียนท้ังหมด 227,433 คน    

ตารางท่ี 2.6-1 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  

                จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2564 

สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา นักเรียน ครู หองเรียน 
รวม 749 227,433 13,125 9,024 

1. กระทรวงศึกษาธิการ         697   193,298  10,881     7,723  
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  
185 56,882 2,406 1,113 

    1.1.1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 

166 46,340 2,159 941 
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สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา นักเรียน ครู หองเรียน 
        - โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัด 
สุราษฎรธานี  

83 40,946 1,710 723 

        - โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

83 5,394 449 218 

          1) ประเภทวิชาชีพ 33 2,737 137 77 
          2) ประเภทวิชาชีพ, สรางเสริม
ทักษะชีวิต 

2 73 15 10 

          3) ประเภทกวดวิชา 32 1,760 176 80 
          4) ประเภทกวดวิชา, วิชาชีพ 4 308 25 25 
          5) ประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต 4 137 11 10 
          6) ประเภทศิลปะและกีฬา 8 379 85 16 
       1.1.2 สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

19 10,542 247 172 

         1) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 19 10,415 255 165 
         2) ปวช. 2 127 2 7 
1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

500 123,643 7,932 5,934 

     1.2.1 สพป.สุราษฎรธานี เขต  1 121 24,708 1,316     1,309  
1.2.2 สพป.สุราษฎรธานี เขต  2 179 30,232 2,120     1,777  

     1.2.3 สพป.สุราษฎรธานี เขต  3 152 26,965 1,941     1,567  
     1.2.4 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร 44 40,613 2,443    1,210  
        - โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

3 923 107 61 

     1.2.5 ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดสุราษฎรธานี 

1 76 38         17  

     1.2.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
สุราษฎรธานี 

1 770 49         24  

     1.2.7 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

1 77 20         20  

     1.2.8 สถานศึกษาในสถานประกอบการ 
            - ศูนยการเรียนปญญาภิวฒัน  
สุราษฎรธานี 

1 202 5 10 
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สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา นักเรียน ครู หองเรียน 
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

          12     12,773     543        676  

        - วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล             8     11,171      412        568  
     1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 1 3,957 107 134 
     1.3.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 1 640 32 34 
     1.3.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

1 3,415 118 124 

     1.3.4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
สุราษฎรธานี 

1 303 24 118 

     1.3.5 วิทยาลัยสารพัดชาง 
สุราษฎรธานี 

1 252 34 17 

     1.3.6 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 1,152 42 47 
     1.3.7 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 1,192 42 80 
     1.3.8 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 
การทองเท่ียวสมุย 

1 260 13 14 

        - วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน 4 1602 131 108 
     1.3.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
สุวรรณภูม ิ

1 511 34 24 

     1.3.10 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
สุราษฎร 

1 271 29 28 

     1.3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร
พาณิชยการ 

1 482 29 21 

     1.3.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนา
โพธิคุณ 

1 338 39 35 

2. สวนราชการอื่น 52 34,135 2,244 1,301 

2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

3 16848 1235 632 

2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 1 13,374 930 561 
    2.1.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

1 2,915 254 5 

    2.1.3 มหาวิทยาลัยตาป 1 559 51 66 
2.2 กระทรวงมหาดไทย : องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

40 16,002 872 611 
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สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา นักเรียน ครู หองเรียน 
     2.2.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 39 15,645 832 585 
     2.2.2 ปวช. 1 357 40 26 
2.3 สํานักนายกรัฐมนตรี 
     - โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

4 98 30 18 

     2.3.1 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม 1 12 10 5 
     2.3.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ
วัดโฉลกศิลาราม 

1 19 5 6 

     2.3.3 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทยา 

1 12 5 4 

       2.3.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ
ศึกษาปญญาทีปวิทยานุสรณ 

1 55 10 3 

  2.4 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนจังหวัดสุราษฎรธาน ี

4 628 52 35 

     2.4.1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 1 

1 162 13 8 

     2.4.2 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานยางโพรง 

1 193 14 9 

     2.4.3 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานกอเตย 

1 127 11 9 

     2.4.4 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานคลองวาย 

1 146 14 9 

2.5 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรม
ราชชนก   
   - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด
สุราษฎรธานี 

1 559 55 5 

 2.6.2  การจัดการศึกษา 
      หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 749 แหง มีการ
จัดการศึกษา 5 ระดับ ไดแก 1) กอนประถมศึกษา 2) ประถมศึกษา 3) มัธยมศึกษา 4) อาชีวศึกษา และ  
5) อุดมศึกษา โดยสวนใหญจะเปดในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับกอนประถมศึกษา  
ดังแสดงในตารางท่ี 2.6-2 
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ตารางท่ี 2.6-2  จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  

                    ปการศึกษา 2564 

สังกัด 

ระดับการศึกษา 

กอน

ประถม 
ประถม มัธยมตน 

มัธยม

ปลาย 
ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 423 452 125 50 0 0 0 

เอกชน 74 46 21 13 0 0 0 

ตชด. 4 4 0 0 0 0 0 

พศ. 0 0 4 4 0 0 0 

อปท. 35 26 10 5 2 0 0 

กศน. 0 19 19 19 0 0 0 

สอศ. 0 0 0 0 12 11 0 

สบช. 0 0 0 0 0 0 1 

อว. 0 0 0 0 0 0 3 

รวม 536 547 179 91 14 11 4 

ที่มา  ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

 2.6.3  จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 

      จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 749 แหง มีนักเรียน/นักศึกษา ในปการศึกษา 2564 จํานวน

ผูเรียนท้ังหมด 227,433 คน โดยสวนใหญเปนนักเรียนระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 2.6-3 

 

ตารางท่ี 2.6-3  จํานวนนักเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  

                    ปการศึกษา 2564 

สังกัด 

ระดับการศึกษา 

กอน

ประถม 
ประถม มัธยมตน 

มัธยม

ปลาย 
ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 15,117 58,239 32,726 17,359 202 0 0 
เอกชน 10,846 22,424 4,856 2,820 0 0 0 
ตชด. 192 436 0 0 0 0 0 
พศ. 0 0 74 24 0 0 0 
อปท. 3,542 7,391 3,639 1073 357 0 0 
กศน. 0  460 4,127 5,828 127 0  0  
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สังกัด 

ระดับการศึกษา 

กอน

ประถม 
ประถม มัธยมตน 

มัธยม

ปลาย 
ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สอศ. 0  0  0  0  9,076 3,446 260 

สบช. 0  0  0  0  0  0  559 

อว. 0  0  0  0  0  0  16,848 

รวม 29,697 88,950 45,422 27,104 9,762 3,446 17,667 

ที่มา  ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

 

 2.6.4  สถานการณการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

   1)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET (Ordinary National 

Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัด

ความรูและความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 
51 มาตรฐานการเรียนรู ครอบคลุม ๔ กลุมสาระการเรียนรู ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และ ๕ กลุมสาระการ
เรียนรู  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบความรูและความคิดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพื่อ 1) นําผลการทดสอบ
ไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 2) นําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 3) นําผลการ
ทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ 4) นําผลการทดสอบไปใชใน
วัตถุประสงคอื่น กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรียนรูของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษา
ตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารับการทดสอบระดับชาติเพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการสามารถใชผลการ
ประเมินในการกําหนดนโยบายและวางแผน การศึกษาของประเทศ แตในปการศึกษา 2563 -2564 
การทดสอบใหเปนไปตามความสมัครใจของผูเรียนเนื่องดวยสถานการณ โรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019  
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ตารางท่ี 2.6-4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                ปการศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 ภาษาไทย 2561 55.90 9.32 58.82 8.83 

  2562 49.07 -6.83 51.77 -7.05 

 2563 56.2 7.13 59.46 7.69 

  อังกฤษ 2561 39.24 2.90 35.48 -1.63 

  2562 34.42 -4.82 34.48 -1.00 

 2563 43.55 9.13 44.91 10.43 

 คณิตศาสตร 2561 37.50 0.38 40.55 0.89 

  2562 32.90 -4.60 34.61 -5.94 

 2563 29.99 -2.91 31.52 -3.09 

 วิทยาศาสตร 2561 39.93 0.81 41.82 2.35 

  2562 35.55 -4.38 41.22 -0.60 

 2563 38.78 3.23 40.60 -0.62 

ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

 

ตารางท่ี 2.6-5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                 ปการศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 ภาษาไทย 2561 54.42 6.13 55.93 6.57 

  2562 55.14 0.72 56.53 0.60 

 2563 54.29 5.22 55.11 3.34 

 อังกฤษ 2561 29.45 -1.00 28.59 1.35 

  2562 33.25 3.8 32.49 3.9 

 2563 34.38 0.04 34.24 -0.24 

 คณิตศาสตร 2561 30.04 3.74 29.67 3.38 

  2562 26.73 -3.31 26.54 -3.13 

 2563 25.46 -1.27 25.14 -1.40 

 วิทยาศาสตร 2561 36.10 3.82 36.58 4.28 

  2562 30.07 -6.03 29.97 -6.61 

 2563 29.89 -0.18 29.77 -0.20 

ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 2.6-6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                 ปการศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 ภาษาไทย 2561 47.31 -1.94 47.78 -1.63 

  2562 42.21 -5.10 42.21 -5.57 

 2563 44.36 2.15 42.25 0.04 

สังคม 2561 35.16 0.46 34.94 4.61 

 2562 35.7 0.54 35.8 0.86 
 2563 35.93 0.23 35.90 0.10 

  อังกฤษ 2561 31.41 3.10 29.51 3.23 
  2562 29.20 -2.21 27.23 -2.28 
 2563 29.94 0.74 27.80 0.57 

 คณิตศาสตร 2561 30.72 6.19 29.71 6.63 
  2562 25.41 -5.31 23.71 -6.00 
 2563 26.04 0.63 25.17 1.46 

  วิทยาศาสตร 2561 30.51 1.14 30.15 1.43 
  2562 29.20 -1.31 26.68 -3.47 
 2563 32.68 3.48 32.14 5.46 

ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
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  2)  สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอผูเรียนสามัญศึกษา 

ระดับพื้นท่ี 

จํานวนผูเรียน (คน) 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 

อาชีวะ สามัญ อาชีวะ สามัญ อาชีวะ สามัญ 

ประเทศ 609,916 1,596,333 701,053 1,490,006 675,589 2,055,249 

สัดสวน 28 72 32 68 25 75 

ศธภ.5 50,246 89,449 46,143 133,663 52,204 138,534 

สัดสวน 36 64 26 74 27 73 

ชุมพร 4,661 8,536 5,077 11,505 4,767 13,832 

สัดสวน 35 65 31 69 26 74 

สุราษฎรธานี 9,864 18,881 10,122 24,518 9,661 30,348 

สัดสวน 34 66 29  71 24 76 

นครศรีธรรมราช 17,309 25,467 17,881 41,038 18,607 40,139 

สัดสวน 40 59 30 70 32 68 

พัทลุง 4,129 9,283 4,306 13,556 4,721 6,517 

สัดสวน 31 69 24 76 58 42 

สงขลา 14,283 27,282 8,757 43,046 14,448 47,698 

สัดสวน 34 66 17 83 23 77 

ท่ีมา  *ขอมูล EDU statistics ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

       **ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ปการศึกษา 2562-2564 

หมายเหตุ  

สายสามัญ หมายถึง จํานวนผูเรียนท่ีศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายอาชีพ หมายถึง จํานวนผูเรียนท่ีศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 

 

 

 

 

 

http://www.edustatistics.moe.go.th/app/about.php#pablo
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  3)  ขอมูลปการศึกษาเฉลี่ย 

    ปการศึกษาเฉล่ีย หมายถึง จํานวนปท่ีไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเทา 

ของประชากรโดยเฉล่ีย ท่ีคํานวณแบบถวงน้ําหนัก ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดผลการศึกษาปการศึกษา

เฉล่ียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

กลุมอายุ/จังหวัด 
15-59 ป 

ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 

ประเทศ 9.57 9.65 9.86 

ศธภ.5 9.4 9.54 9.73 

ชุมพร 9.1 8.97 8.90 

สุราษฎรธานี 9.1 9.36 9.67 

นครศรีธรรมราช 9.3 9.57 9.70 

พัทลุง 9.5 9.75 10.00 

สงขลา 10.0 10.05 10.40 

 

 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 จากการทดสอบระดับชาติ ONET ในชวง 3 ปท่ีผานมามีคะแนนเฉล่ียท้ังประเทศ
อยูในเกณฑตํ่ามาตลอด โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่งมีการวิเคราะห
หาสาเหตุ ไดดังนี้  

  - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมไดเนนใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห และการ
แกปญหาซึ่งขอทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐานเปนการทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน
ท่ีไดเรียนส่ังเสริมมาต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6 ถายทอดสูกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผลและการแกปญหา 

 - จํานวนสถาบันการศึกษา และผูเขาเรียนระดับตางๆ เพิ่มข้ึน แตเด็กวัยเรียนยังไดเรยีน
ระดับอนุบาลถึงการศึกษาบังคับ (ม.3) ไดไมท่ัวถึง มีปญหาออกกลางคันสูงมาตลอด สวนใหญคือเด็ก
วัยท่ีควรไดเรียนระดับมัธยมปลาย (ท้ังสายสามัญและอาชีวศึกษา) แตไมไดเรียน สาเหตุมาจาก 
ความยากจน เรียนไมไดดี เบ่ือหนาย มีปญหาดานตางๆ 

  



26 

การศึกษาไทยในปจจุบันยังคงมุงเนน การผลิตคนใหรับใชสังคมเทานั้น เนื่องจากหลักสูตร 
ท่ีจัดทําออกมาไมไดสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ทําใหคนเหลานั้นกาวจากสังคมชนบท 
ไปต้ังหลักแหลงในสังคมเมืองแทนท่ีจะกลับไปพัฒนาทองถ่ินตนเอง ตลอดระยะเวลากวาหนึ่งทศวรรษ
ท่ีมีการจัดระบบการศึกษาไทย การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาถาเปล่ียนแปลงโดยยึดถือ 
แต โรงเรียน ครู นักเรียน และเนื้อหาวิชาเปนหลัก โดยไมไดใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมอื่น 
อยางเทาเทียมเปนเพียงการปรับเปล่ียนเฉพาะ รูปแบบดังนั้น ผลเสียจะเกิดตอ นักเรียน จิตสํานึก
ความเปนครู และสังคม นักเรียนจะกลายเปนผูท่ีมีความรูแตปฏิบัติไมได เนื่องจากเขาไปไมถึงปญหา 
ท่ีแทจริงหลักสูตร ยังคงเนนการวัดผลใหนักเรียนจดจําเนื้อหา กําหนดเวลาสอบผูเรียนก็ตองทองจํา 
กวดวิชาทํา ใหเสียเวลาสวนนี้ไปมากจนไมมีโอกาสไดเรียนรู ชีวิตและประสบการณนอกหองเรียน  

องคประกอบหรือปจจัย ตางๆ เพื่อขับเคล่ือนไปสูเปาหมายปลายทาง ประกอบดวย  

1. ผูบริหารหรือผูนํา นับเปนปจจัย สําคัญท่ีจะนําโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูได นั้นผูนํา
ตองมีนโยบาย และวิสัยทัศนท่ีเนนการเรียนรูเปนหลัก ตองขจัดสภาวะท่ีสรางความกดดันนักเรียน 
รวมท้ังผูปกครอง ครูอาจารยและชุมชน ควรรวมมือสรางสรรคพัฒนานักเรียน อยางมุงมั่นต้ังใจ ซึ่งความ
มุงมั่นต้ังใจ (Commitment) เปนกุญแจแหงความสําเร็จท้ังปวง ขณะเดียวกันความไววางใจจะชวย
เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานแบบมิตรภาพ ทําใหเกิดความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ และเกิดการ 
ยอมรับซึ่งกันและกัน การบริหารและการจัดการ ดวยความรักความผูกพันชวยมัดใจ ผูรวมงานและ
นักเรียนใหมีความสุข อีกท้ังสามารถกระตุนศักยภาพของบุคลากรออกมา พัฒนาสรางสรรคงานอยาง
เต็มความสามารถ  

2. ครูหรือผูสอน มีความสําคัญตอ การพัฒนาการเรียนรู ครูตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมแหง
การเรียนรูจากผูส่ังการ ถายทอด เปนผูใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก ทําตัวเหมือนพี่เล้ียง
และโคช ครูตองมีความรูอยาง กวางขวางและช้ีแนะใหแนวทางแกนักเรียนได รวมท้ังพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อใชใน การเรียนการสอน มียุทธศาสตรในการสอน ปรับปรุงการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ตองรักลูกศิษยเหมือน ลูกของตนเอง ใชวิธีการเรียนการสอนดวย
ความ รักและความเมตตา โดยหวานเมล็ดพืชแหงความรักใหท่ัวถึงเพราะพลังแหงความรักจะชวย
สรางความเช่ือมั่นคุนเคยใหความอบอุนใกลชิด ขณะเดียวกันครูหรือผูสอนตองหมั่นฝกฝน ยกระดับ
การสอนของตนใหกาวหนาอยูเสมอ ตองศึกษาหาความรูตลอดชีวิตและตอเนื่อง จึงเรียกวา ครู
คุณภาพ ซึ่งเปน ครูท่ีมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู คํานึงถึง คุณภาพนักเรียนเปนสําคัญ  

3. ระบบการบริหารและการจัดการ เปนอีกหนึ่งความสําคัญและความจําเปน ตอการสราง
โรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งระบบการบริหารและการจัดการท่ี สอดคลองกับโรงเรียนใน
ลักษณะนี้ ไดแก การ จัดการคุณภาพ ซึ่งเปนทฤษฎีการบริหารและการจัดการคุณภาพ โดยเนนคุณภาพ
เปนสําคัญ โดยเฉพาะคุณภาพ การเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย การเนนนักเรียนเปนสําคัญ การ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย คือ การจัดการคุณภาพถือวา มนุษยเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญตองพัฒนาตองเริ่มท่ี ครู กอน  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการทํางาน 
และสุดทายการจัดสภาพการเรียนรู สงเสริมใหครูปรับปรุงยุทธศาสตรการสอน ปฏิรูปการเรียนการ
สอนโดยมุงสูโรงเรียน แหงการเรียนรูจัดสภาพโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศ แหงการเรียนรู  
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4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญในการเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ รวบรวม 
ประเมินผล เพื่อใหไดขอมูลหรือผลท่ีถูกตองเท่ียงตรง โรงเรียนแหงการเรียนรูจึงเนนการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและการเรียนการสอน  

5. หลักสูตร เปนส่ิงสําคัญเพราะถือเปนคูมือในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนจะตองยืดหยุน ไมเนนเนื้อหาสาระจนแนนเกินไป โดยไมเปดโอกาสให นักเรียนได
สรางสรรค คนควา หรือสรางองค ความรูดวยตนเอง 

นอกจากจากองคประกอบพื้นฐาน ดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีจึงควรสงเสริมความกาวหนา 
ท้ัง 5 องคประกอบ นอกจากนั้นตองสงเสริม ดานเทคโนโลยีเพื่อการเขาถึงแหลงขอมูลการเรียนรูได
สะดวกรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มศักยภาพดานการคมนาคม การส่ือสาร การสาธารณูปโภค และพื้นท่ีใหมี
ความพรอมเอื้อตอการพัฒนาการศึกษา การเปดเสรีทางการศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีความหลากหลายสงผลตอโอกาสทางการศึกษามากข้ึน และเพิ่มโอกาส 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ สวนที่ สวนที่ 333   
ผลการดําเนินงาน  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 
 
 
       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. 2565 จํานวน 6,443,845 บาท โดยแยกเปนงบดําเนินงาน จํานวน 5,277,130 บาท งบอุดหนุน 
จํานวน 163,750 บาท และงบรายจายอื่น จํานวน 1,002,965 บาท จําแนกรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 จําแนกตามหมวดรายจาย (บาท) 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

  หากพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับ 
พ.ศ. 2564 ปรากฏวา ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณลดลง ประมาณรอยละ 33.65 

งบรายจาย 
งบประมาณ 
ป พ.ศ. 2565 

สัดสวน 
งบประมาณ 
ป พ.ศ. 2564 

สัดสวน 
(+เพิ่ม-ลด) จากป 2564 

จํานวน รอยละ 

งบดําเนินงาน 5,277,130.00 81.89 5,635,995.00 65.44 -358,865.00 -6.80 
งบลงทุน 0 0.00 606,600.00 7.04 -606,600.00 n/a 
งบอุดหนุน 163,750.00 2.54 78,100.00 0.91 85,650.00 52.31 
งบรายจายอื่น 1,002,965.00 15.56 2,291,248.00 26.61 -1,288,283.00 -128.45 

รวม 6,443,845.00 100.00 8,611,943.00 100.00 -2,168,098.00 -33.65 

 
สวนที่ 3  

ผลการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

   3.1  งบประมาณ 
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  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏวา  
เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน คิดเปนรอยละ 99.99 

งบรายจาย งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ยอดใชงบประมาณ รอยละ 

งบดําเนินงาน 5,277,130.00 5,276,375.04 99.99 
งบลงทุน 0 0 0 
งบอุดหนุน 163,750.00 163,750.00 100.00 
งบรายจายอื่น 1,002,965.00 1,002,965.00 100.00 

รวม 6,443,845.00 6,443,090.04 99.99 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 
 
 

      3.2.1  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณ 
ท่ีไดรบัจัดสรร) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว เปนการลวงหนา 
และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช
ในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
ภารกิจหนวยงาน โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีการติดตามและรายงานผล
ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณ 
ท่ีไดรับจัดสรร) ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 17 โครงการ จําแนกตาม
ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ใชงบประมาณในการดําเนินการ 1,099,300 บาท รายละเอียดดังนี ้
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 1,099,300 

ยุทธศาสตรท่ี 1   
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

281,200 

1. จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 30,300 

   3.2  ผลการดําเนินงานโครงการ 
 



31 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. ขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

90,900 

3. สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา
สูการปฏิบัติ ประจําป 2565 

160,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2   
พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

376,000 

4. Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการศึกษา 

86,000 

5. กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎรธาน ี 290,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

135,000 

6. ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
(เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

60,000 

7. ขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

55,000 

8. ขับเคล่ือนการสรางองคความรูทางทะเล และมหาสมุทร และ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ไปสูการจัดการเรียนการสอน 

20,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

156,000 

9. สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่อง เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

72,000 

10. ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี 52,000 
11. จัดทําฐานขอมูลระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG 4 
32,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

151,100 

12. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี 40,000 
13. ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ  

การเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ังและการขอเลิกลมกิจการ 
ของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565 

50,000 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

14. การตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจายเงินอุดหนุน 
โรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565     

37,100 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา และการจัดเก็บ
หลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบในกํากับของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

4,000 

16. ขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาคใต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

20,000 

17. สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

29,890 

3.2.2  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานภายนอก 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก จํานวน 
2 โครงการ งบประมาณในการดําเนินการ 258,800 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปงบประมาณ 2565  
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

258,800 

1. พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน
บกพรองทางการเรียนรูในจังหวัดสุราษฎรธานี 

101,300 

2. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมดานทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ 
ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

157,500 
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3.2.3  โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีไมใช
งบประมาณ จํานวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี ้

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 
 

1. สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของ 
การเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน 

- 

2. สงเสริมพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 

- 

3. การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

- 

4. องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ปงบประมาณ 2565 

- 
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      3.2.1  ผลการดําเนินโครงการท่ีไดรับงบประมาณจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

   โครงการ  

1.  จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนโยบายและแผน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 2.  ดานความมั่นคง 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 2.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 

     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 2.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

      4.2  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณ 
ในปจจุบัน 

      4.3  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธาน ี

      4.4  เพื่อรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 

- แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
จํานวน 1 เลม 

- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 เลม 
- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 เลม 
- รายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี จํานวน 1 เลม 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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      เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติราชการ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มาใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการ รอยละ 100 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 30,300 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 30,300 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) วันอังคารท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรม ทบทวนสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

      8.2  จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) วันพุธท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 
ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ตามงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรร) 

       8.3  ในหวงท่ี 2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนระยะ 5 ป ใหจัดทําเปน 
ระยะ 5 ป โดยมีหวงระยะเวลาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัด 
สุราษฎรธานี และ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎรธานี 
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) ดังนี้ 

  8.3.1  จัดประชุมเชิงปฏิ บัติการคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) เมื่อวันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 28 คนประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานีและรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2 คน คณะอาจารยจากคณะคุรุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 9 คน ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวยของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 8 คน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 6 คน และบุคลากรกลุมนโยบายและแผน จํานวน 3 คน  
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เพื่อรวมวางแผนและจัดทํากรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

  8.3.2  ดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2566 – 2570 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดสุราษฎรธานี  
เมื่อวันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี และทางออนไลนผานระบบโปรแกรม Zoom ไดผล
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี และ (ราง) สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 69 คน 
ประกอบดวย ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวยของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนจากหนวยงาน
ทางการศึกษา และผูแทนจากหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน  

  8.3.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) เมื่อวันจันทรท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
ณ หองประชุมชลธี ช้ัน 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร อําเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 69 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/
หนวยของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนจากหนวยงานทางการศึกษา และผูแทนจากหนวยงานอื่น 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไดรายละเอียดโครงการประกอบการของบประมาณรายจายประจําป 

 8.4  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดส่ังการใหกลุมนโยบายและแผนบูรณาการงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รวมจํานวนเงิน  
95,000 บาท เมื่อคราวการประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีผูรวมประชุม ไดแก 
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและผูอํานวยการทุกกลุม/หนวยของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2565ณ หองประชุม ช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี โดยใหกลุมนโยบายและแผนนําเงินงบประมาณดังกลาวฯ จัดทําโครงการรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 15 - 16 กันยายน  
พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผูเขารวมประชุมฯ ครั้งนี้ ไดแก 
บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 52 คน เพื่อสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนการ
ปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อมุงให
เกิดพฤติกรรมในองคกรท่ีสรางสรรค มีสัมพันธภาพท่ีดี  
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร)  
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ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567  

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 
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ประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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   โครงการ  

2.  ขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนโยบายและแผน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 2.  ดานความมั่นคง 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 2.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 

     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 2.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก กศจ. ไดอยางเปนรูปธรรม 
      4.2  เพื่อส่ือสารนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
      4.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีโดยผานกลไก กศจ. 
      4.4  เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานอื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 ฉบับ  
และกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี
      เชิงคุณภาพ 
        -  มีการส่ือสารยุทธศาสตรชาติ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดผานกลไก กศจ.ไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
        -  มีกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี ท่ีเช่ือมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด แบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่น
หรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 
  ระยะเวลาดําเนินการ 

      มกราคม - กันยายน 2565 
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  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 90,900 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 90,900 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
พรอมดวย นางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ประชุมคณะทํางานฯ  
ซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคคณะบุคคล ผูแทนหนวยงานทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเตรียมการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี โดยผานกลไกของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ณ หองประชุม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

      8.2  เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามประกาศ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคล่ือน
การยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมการจัด
ประชุมเสวนา ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 โดยนางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนประธานการประชุม 

       8.3  เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รวมกับสมัชชา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี จัดประชุม เสวนาระดมความคิด “ทิศทางการจัดการศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี” ณ โรงแรมบรรจงบุรี ซึ่ งผู เขารวมโครงการประกอบดวย ผูแทนหนวยงาน 
ทางการศึกษา ผูแทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชน และผูมีสวนได
สวนเสีย และคณะทํางานเขารวม จํานวน 130 คน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ในประเด็น 1) ความมั่นคงในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย เพื่อสงเสริมคุณลักษณะผูเรียน 2) Active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
ตามชวงวัย 3) ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา โดยนายประเวศ ไทยประยูร รองผูวาราชการจังหวัด                            
สุราษฎรธานี เปนประธานในพิธีเปด 

 8.4  ดําเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อจัดทํากรอบแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จาก 1) โครงการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน จํานวน 6,950 บาท และ  
2) โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 18,275 บาท ดังนี ้
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        8.4.1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุราษฎรธานี  
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) เมื่อวันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.  
ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัด 
สุราษฎรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 28 คนประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2 คน คณะอาจารยจากคณะคุรุศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 9 คน ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวยของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 8 คน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวน 6 คน และบุคลากรกลุมนโยบายและแผน จํานวน 3 คน เพื่อรวมวางแผนและจัดทํา
กรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
        8.4.2  ดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2566 – 2570  
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดสุราษฎรธานี 
เมื่อวันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี และทางออนไลนผาน
ระบบโปรแกรม Zoom ไดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 
และ (ราง) สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี
ผูเขารวมประชุมจํานวน 69 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวยของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี ผูแทนจากหนวยงานทางการศึกษา และผูแทนจากหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน  
        8.4.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) เมื่อวันจันทรท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ หองประชุมชลธี ช้ัน 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 69 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/
หนวยของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนจากหนวยงานทางการศึกษา และผูแทนจากหนวยงานอื่นท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไดรายละเอียดโครงการประกอบการของบประมาณรายจายประจําป 

  8.5  ดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการบูรณาการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหกลุมนโยบายและแผนนําเงินงบประมาณดังกลาวฯ 
จัดทําโครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
เมื่อวันท่ี 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  
โดยมีผูเขารวมประชุมฯ ครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 
52 คน เพือ่สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อมุงใหเกิดพฤติกรรมในองคกรท่ีสรางสรรค มีสัมพันธภาพท่ีดี 
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 
ประชุมคณะทํางานโครงการขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุม เสวนาระดมความคิด “ทิศทางการจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี”  
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2565  ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
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   โครงการ  

3.  สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
ประจําป 2565 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 2.  ดานความมั่นคง 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 2.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 

     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 2.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี  
      4.2  เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถ่ิน
และชุมชนมีจิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถ่ินชุมชนของตนเอง สามารถนําความรูไปประยุกตใช 
มีทักษะและเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 
      4.3  เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง มีโอกาส
ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพ
เพื่อใหมีงานทํา 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 
      -  มีจํานวนนักเรียน 120 คน/รุน และคณะครูเขารวมอบรม จํานวน 3 รุน 
      -  รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการเรียนรูสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหเปนพลเมืองดี 
      เชิงคุณภาพ 
      รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี มีความรัก
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
เปนประมุข และมีจิตสํานึกภูมิใจในทองถ่ินและชุมชนของตน 
  ระยะเวลาดําเนินการ 

      รุนละ 1 วัน จํานวน 3 รุน ในเดือนพฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 160,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 160,000 บาท 
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  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
      8.1  มีการสรางเครือขายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา จํานวน 3 รุน ดังนี ้
             รุนท่ี 1 โรงเรียนมหาราชบานแสงอรุณ อําเภอคีรีรัฐนิคม เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม  
พ.ศ.2565 ประกอบดวย ครู จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.28 และนักเรียน จํานวน 96 คน คิด
เปนรอยละ 89.72  
             รุนท่ี 2 โรงเรียนบานบางรูป อําเภอพระแสง เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
ประกอบดวย ครู จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 20.51 และนักเรียน จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 
79.49  
             รุนท่ี 3 โรงเรียนวัดกาญจนาราม อําเภอกาจนดิษฐ เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ประกอบดวย ครู จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และนักเรียน จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
81.25  
        8.2  ดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการสรางและสงเสรมิความเปนพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจําป 2565 โดยการบูรณาการงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหกลุมนโยบายและแผน
นําเงินงบประมาณดังกลาวฯ จัดทําโครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวังใต อาํเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผูเขารวมประชุมฯ ครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จํานวน 52 คน เพื่อสรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อมุงใหเกิดพฤติกรรมในองคกรท่ีสรางสรรค  
มีสัมพันธภาพท่ีดี 
 
  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

4.  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 2.  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 

    ความตองการของประเทศ 
      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 2.  พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถ 

    ในการแขงขันของประเทศ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษารวมท้ังการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกัน
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
     4.2  เพื่อพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 
     4.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 

- จังหวัดสุราษฎรธานี มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

- จังหวัดสุราษฎรธานี มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา 
ในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจนเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- จังหวัดสุราษฎรธานี มีเครือขายความรวมมือในการบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพื้นท่ี 

      เชิงคุณภาพ 
       สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 



49 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 86,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 86,000 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
      8.1  มีการบูรณาการดานการพัฒนาการเรียนรูระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค และระดับประเทศ ท้ังในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดาน
การนิเทศ มีนวัตกรรมท้ัง 3 ดาน  
      8.2  เปนการบูรณาการท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ      
      8.3  สถานศึกษามีความเขมแข็งเกิดเปนโรงเรียนแหงชุมชนการเรียนรูและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับสถานศึกษาอื่นตางสังกัด โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูในการประกวดนวัตกรรม 
      8.4  ครูผูรับผิดชอบโครงการมีการพัฒนาตนเองในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน มีการพัฒนาและสงนวัตกรรมเขารวมการคัดเลือกมากยิ่งข้ึน 
      8.5  ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงในโลกศตวรรษ
ท่ี 21 จากการนํานวัตกรรมท่ีท้ังครูและผูบริหารพัฒนาข้ึน   
      8.6  มีนวัตกรรม/การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ระดับจังหวัด จํานวน 14 ผลงาน ดังนี้ 
             8.6.1  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ PHETY Model เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ มาตรฐานท่ี 2.1 (เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
             8.6.2  การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (AR) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ   
             8.6.3  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะและการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียมและวงกลมดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
             8.6.4  การจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่องรูปส่ีเหล่ียมของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
             8.6.5  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) และ
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
             8.6.6  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ดวย TWS with 3B Model 
และเทคนิคการนิเทศแบบ 3 ให โดยใช Google Classroom ภายใตสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
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             8.6.7  ชุดฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีเนนการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 
English Around the Community 
             8.6.8  การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
             8.6.9  การพัฒนาทักษะคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมเกม MATH MAZE พิชิตเขาวงกต 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
             8.6.10  การบริหารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการส่ือสารและ
วัฒนธรรมวย PHET-SA Model ของนักเรียนโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
             8.6.11  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน  
O-NET ในรายวิชาภาษาไทย โดยใชกระบวนการ ๕S (QILCS) 
             8.6.12  การพัฒนาอัตลักษณ  วินัย เคารพ อดทนของนักเรียนโรงเรียนยุวศึกษา  
ดวยกระบวนการบริหารจัดการผานครูพี่เล้ียง  
             8.6.13  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการ B.S. SUKJAI 
MODEL ของโรงเรียนบานดอนสุวรรณ 
             8.6.14  กระบวนการนิเทศรูปแบบSTABLE เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีเนนการสรางแรงบันดาลใจและการกระตุนทางปญญา  
      8.7  ดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการบูรณาการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหกลุมนโยบายและแผนนําเงินงบประมาณ
ดังกลาวฯ จัดทําโครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎรธานี โดยมีผูเขารวมประชุมฯ ครั้งนี้  ไดแก บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จํานวน 52 คน เพื่อสรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อมุงใหเกิดพฤติกรรมในองคกรท่ีสรางสรรค  
มีสัมพันธภาพท่ีดี 
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

5.  กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎรธาน ี

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนโยบายและแผน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 2.  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 

    ความตองการของประเทศ 
      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 2.  พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถ 

    ในการแขงขันของประเทศ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคลองกับบริบทความตองการของพื้นท่ี 
       4.2  เพื่อรับฟงความคิดเห็นตามนโยบาย แนวทาง ปญหาอุปสรรค การนํานโยบายไปสู 
การปฏิบัติในพื้นท่ีระดับภาคและจังหวัด 
       4.3  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายผูบริหารและหนวยงานทางการศึกษาสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      ผูเขารวมประชุมไดรับนโยบาย ขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงานของผูบริหารกระทรวง 
ศึกษาธิการและผูบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

      เชิงคุณภาพ 
       รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมรับรูนโยบาย ขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงานของผูบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการและผูบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ระหวางวันท่ี 24-26 มีนาคม 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 290,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 290,000 บาท 
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  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      การดําเนินโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร” จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวยกิจกรรม
เชิงวิชาการและกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน ดําเนินการสรุปผล 
การจัดกิจกรรมได ดังนี้ 

   กิจกรรมเชิงวิชาการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานสถานศึกษา จํานวน 6 แหง  

ไดแก 

    – โรงเรียนวัดภูเขาทอง สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

    – ศูนย กศน.ตําบลอางทอง สังกัด กศน.อําเภอเกาะสมุย 

    – โรงเรียนเกาะสมุย สังกัด สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร 

    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ สังกัด สอศ.  

    – โรงเรียนบานหนาคาย สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

    – โรงเรียนนานาชาติวินฟลด สังกัด สช. และเปนโรงเรียนในกํากับของสํานักงาน 
ศธจ. สุราษฎรธานี 

   กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน 

  กิจกรรมกีฬาเช่ือมสัมพันธระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค “การแขงขันฟุตบอล 
เสมาสัมพันธคัพ” ระหวางทีมกระทรวงศึกษาธิการ VS ทีมเขตตรวจราชการท่ี 5 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี  
25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีทีมเขารวมการแขงขัน ประกอบดวย ทีมคณะ
ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผูบริหารในพื้นท่ี ซึ่งสรุปผล การแขงขันเสมอกัน 5 : 5  
ไดครองถวยรางวัลรวมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรและสงเสริม
ใหเปนองคกรแหงความสุข 
 
  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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กิจกรรมเสริมสรางความสัมพนัธระหวางหนวยงาน 
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   โครงการ  

6.  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  
(เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ 

    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสนับสนุนการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 และผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังการ
ตรวจราชการแบบกรณีปกติ แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ 

      4.2  เพื่อตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

      4.3  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ตามนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 
      1.  รอยละ 100 ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัด (จํานวน 10 หนวยงาน) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
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      2.  รอยละของสถานศึกษาในจังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนนของจังหวัด (จํานวน 606 แหง) 
      3.  มีการประชุมการดําเนินงานการรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด  
      4.  มีการลงพื้นท่ีตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 
      5.  มีการลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ถอดบทเรียนวิธปีฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.) 
      เชิงคุณภาพ 
       1.  หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัดอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (การรายงาน
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนของ ศธ. กรณีปกติ (จํานวน 2 รอบ)  
       2.  สถานศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนของ ศธ. 
กรณีปกติ (จํานวน 2 รอบ) 
       3.  รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดสุราษฎรธานี (กรณีปกติ) รูปเลมรายงาน
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนของ ศธ. กรณีปกติ (จํานวน 2 เลม :  1 รอบ : 1 เลม ) 
 
  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 60,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 60,000 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายในประเทศไทย กอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน รวมถึงดานการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาและปญหาการ
จัด ก าร เรี ยน การสอน  ป ลัดก ระท รวง ศึ กษ าธิ ก ารม อบ น โยบ าย ให ผู ต รวจราชก าร
กระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาค ตรวจราชการและติดตามขับเคล่ือนนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกจังหวัด โดยนายณัฐพงษ นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต
ตรวจราชการท่ี 5 (จังหวัดสุราษฎรธานี) กําหนดตรวจ ติดตามประเมินผลแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมี
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กําหนดการลงพื้นท่ีประชุมช้ีแจงนโยบาย และแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหวางวันท่ี 9-13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และลงพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ในวันศุกรท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

       8.2  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาด
อยางหนั ก  ดังนั้ น  เพื่ อ ใหการ จัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการ 
ดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนท่ี 
2/2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอยและครอบคลุมทุก
ภารกิจ จึงแตงต้ังคณะกรรมการลงพื้นท่ีตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 
2/2564 โดยลงพื้นท่ีตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนในสังกดั เพื่อใหโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุราษฎรธานีอยางเครงครัด ในระยะท่ี 1 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
ถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 2564  ติดตามโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีอําเภอในความรับผิดชอบ จํานวน  
19 อําเภอ ประกอบดวย 
    1) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 8) อําเภอบานตาขุน 15) อําเภอพระแสง 
    2) อําเภอกาญจนดิษฐ   9) อําเภอพนม  16) อําเภอพุนพิน 
    3) อําเภอดอนสัก   10) อําเภอทาฉาง 17) อําเภอชัยบุรี  
    4) อําเภอเกาะพะงัน   11) อําเภอบานนาสาร 18) อําเภอวิภาวดี  
    5) อําเภอไชยา   12) อําเภอบานนาเดิม 19) อําเภอเกาะสมุย 
    6) อําเภอทาชนะ   13) อําเภอเคียนซา   
    7) อําเภอคีรีรัฐนิคม    14) อําเภอเวียงสระ 

       8.3  เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 นายณัฐพงษ  นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 5 (จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) 
พรอมดวยนายแพทยวินัย ตันติธนพร ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 11 และนายโชคดี ศรัทธากาล 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ลงพื้นท่ีตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการ
จัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนท่ี 2/2564 

       8.4  เมื่อวันท่ี 23-25 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ  นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท่ี 5,7 พรอมดวย นางวิมลมาลย รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 
รักษาการในตําแหนงศึกษาการในตําแหนงศึกษาธิการภาค 5 และ นายโชคดี ศรัทธากาล 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ัง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน พรอมคณะติดตาม 
ลงพื้นท่ีตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 และตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการดาน
สาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนท่ี 2/2564 
สถานศึกษาหนวยรับตรวจ จํานวน 5 แหง ประกอบดวย 1) โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 2) โรงเรียน
บานเกาะเตา 3) โรงเรียนบานหาดริ้น 4) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเกาะพะงนั และ 5) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธาน ี 
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       8.5  เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2565 นายธฤติ  ประสานสอน ผูตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  และคณะ ลงพื้นท่ีตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสอน 
คนตาบอดภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีนางฐิติมณฑ ฐิติไวฑูรย ผูอํานวยการโรงเรียนสอน 
คนตาบอดภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวยนายชาญวิทย เกิดขุมทอง ผูอํานวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี และนายณัฐพงศ บํารุงผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดสุราษฎรธานี และนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให
ศึกษานิเทศก รวมใหการตอนรับ ภายใตการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบาย 
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามนโยบายการสราง
โอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

       8.6  เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 มีการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบาย
เรงดวนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
              8.6.1  นายณัฐพงษ  นวลมาก ผูตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ รับผิดชอบ 
เขตตรวจราชการท่ี 5 และเขตตรวจราชการท่ี 7 พรอมนางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี และคณะ ลงพื้นท่ีตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเรงดวน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําไปสูการสรางโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร อาํเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎรธานี  
              8.6.2  นายชัยณรงค ปองบานเรือ ศึกษาธิการภาค 7  พรอมท้ัง นายโชคดี ศรัทธากาล 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และคณะ
ลงพื้น ท่ีตรวจราชการตามนโยบายนโยบายเรงดวนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรับฟงผลการดําเนินงานตามนโยบายนโยบายเรงดวน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตหัวขอ 1) นโยบายอาชีวะอยูประจํา เรียนฟรีมีอาชีพ 
2) ความปลอดภัยสถานศึกษา และ 3) หนี้สินครู 

       8.7  เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 นางวิมลมาลย รินไธสง รองศึกษาธิการภาค รักษาการ
ในตําแหนงศึกษาธิการภาค 5 นายโชคดี ศรัทธากาลศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และนาง
อารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมคณะติดตาม ลงพื้นท่ีติดตามประเมินผล
ประเด็นนโยบายเรงดวนตามนโยบากระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมการเปดภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2565 ณ สถานศึกษาหนวยรับตรวจ ไดแก โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมืองฯ และ
โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน พรอมท้ัง รับฟงรายงานผลการดําเนินงานประเด็นนโยบายเรงดวนตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

       8.8  เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
นางลําพอง สุขชวย ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ พรอมท้ังนายคมสัน หนูนําวงศ 
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นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ และคณะ ลงพื้นท่ีกํากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและการดําเนินการตามมาตรการดานสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 1/2565 ณ โรงเรียนอนุบาลพฤกษชาติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.)อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64 

   โครงการ  

7.  ขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 5.  การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ 
    ส่ิงแวดลอม 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ 
    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน อยางตอเนื่อง 
      4.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 
      1.  สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความสนใจสมัครเขารวมเปนสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
      2.  สถานศึกษาท่ีเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถ
เปนตนแบบในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนได 
      เชิงคุณภาพ 
       1.  รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนและบริหารจัดการ และดําเนินการตาม
แนวทางของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
      2.  รอยละ 100 ของครูมีความรู ความเขาใจ และออกแบบการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 
โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนฐาน 
      3.  รอยละ 100 ของนักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร  การใชประโยชน มีจิตสํานึกอนุรักษ 
ผานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
      4.  รอยละ 100 ของทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการ 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสถานศึกษา 
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  ระยะเวลาดําเนินการ 

      มกราคม – กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 55,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 55,000 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู และนิเทศติดตามการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 2 (บานดอนเกล้ียง)   

      8.2  จัดกิจกรรมเขารวมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งท่ี 11 ทรัพยากรไทย : 30 ป 
อพ.สธ.ประโยชนแทแกมหาชน ระหวางวันท่ี 19 - 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      8.3   ดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคล่ือนการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการบูรณาการงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหกลุมนโยบายและแผนนําเงิน
งบประมาณดังกลาวฯ จัดทําโครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผูเขารวมประชุมฯ ครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จํานวน 52 คน เพื่อสรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อมุงใหเกิดพฤติกรรมในองคกร 
ท่ีสรางสรรค มีสัมพันธภาพท่ีดี 

 
  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

8.  ขับเคลื่อนการสรางองคความรูทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชนของชาติทางทะเล 
ไปสูการจัดการเรียนการสอน 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 5.  การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ 

    ส่ิงแวดลอม 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ 

    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเรื่องทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมท้ัง
เรื่อง เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสรางใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึง
คุณคา และเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และผลประโยชนของชาติทางทะเล 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 
      สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน เรื่องทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล รวมท้ังเรื่อง เขตทางทะเล และเขตทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 
      เชิงคุณภาพ 
       1.  รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน เรื่องทะเล 
และมหาสมุทรและผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรื่องเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
       2.  รอยละ 100 ของครูมีความรู ความเขาใจ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู เรื่องทะเล 
และมหาสมุทรและผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรื่องเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
       3.  รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการเรียนรู มีความรู เรื่องทะเล และมหาสมุทรและ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรื่องเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
       4.  รอยละ 100 ของทุกภาคสวนมีสวนรวมสงเสริม สนับสนุน การขับเคล่ือนการ ในการเรื่องทะเล 
และมหาสมุทรและผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรื่องเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 20,000 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1   ประชุมหนวยงานทางการศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เสนอ กศจ. ใหความ
เห็นชอบ เมื่อวันท่ี25 เมษายน 2565  
      8.2   แจงสถานศึกษาท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการ 
      8.3   นิเทศติดตาม ผลการจัดการเรียน เมื่อวันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2565 
      8.4   สรุปและรายงานผลดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคล่ือน 
การสรางองคความรูทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชนของชาติทางทะเล ไปสูการจัดการเรียน
การสอนโดยการบูรณาการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี ใหกลุมนโยบายและแผนนําเงินงบประมาณดังกลาวฯ จัดทําโครงการรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 15 - 16 กันยายน 
พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผูเขารวมประชุมฯ ครั้งนี้ ไดแก 
บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 52 คน เพื่อสรุปและรายงานผล 
การดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือน 
การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อ 
มุงใหเกิดพฤติกรรมในองคกรท่ีสรางสรรค มีสัมพันธภาพท่ีดี 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

9.  สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนือ่ง เช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 

     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู ในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีอยางบูรณาการ 

      4.2  เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีรวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาอยางยังยืนอันจะนาไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทํา 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      จังหวัดสุราษฎรธานีมีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาแบบบูรณาการ จํานวน 1 หลักสูตร 

      เชิงคุณภาพ 
       จังหวัดสุราษฎรธานีมีผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึนตามบริบทของจังหวัด รอยละ 35  

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิน้ 72,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 72,000 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      คูพัฒนาท่ี1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

โรงเรียน หลักสูตร ระดับ 
ทาชนะ -งานเทคนิคเบ้ืองตน (ม.4) 

-งานเช่ือและโลหะ 
-งานวัดละเอียดชางยนต 
-ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวอาหารและเครื่องด่ืม 2 
-การโรงแรมและการทองเท่ียว 
-การโรงแรมและการทองเท่ียว2 

ม.ปลาย 

ไชยาวิทยา -งานเทคนิคเบ้ืองตน  ม.ปลาย 
วัดพุมเรียง -การขายเบ้ืองตน 

- งานออกแบบกอสราง 
ม.ตน 

บานเกาะมุกด คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1 ม.ตน 
วัดสุทธาวาส คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1 ม.ตน 
บานหวยตาหมิง งานไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสเบ้ืองตน ม.ตน 

      คูพัฒนาท่ี2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

โรงเรียน รายวิชา ระดับช้ัน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน1 ม.ปลาย 
โรงเรียนมหราช2 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน1 ม.ตน 
โรงเรียนบานสอง งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน1 

การขายเบ้ืองตน 1 
ม.ตน 

โรงเรียนบานชองชาง งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน1 ม.ตน 
โรงเรียนบานคลองพังกลาง งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 1 ม.ตน 
โรงเรียนบานทับใหม งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 1 ม.ตน 

 



72 

 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

10.  ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 

     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคน ไดรับการดูแลและพัฒนาดานการจัดการศึกษา 
อยางมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ใหมีพัฒนาการสมวัย 
      4.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมท้ังผูปฏิบัติงาน 
ดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2562 
      4.3  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นท่ีอยางบูรณาการทุกภาคสวน โดยสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      1.  รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู 
และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 
      2.  ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครองผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน จํานวน  
100 คน มีความรู ความเขาใจ มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแล พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี  
      3.  จังหวัดสุราษฎรธานีมีรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย (ระดับจังหวัด) 

      เชิงคุณภาพ 
       1.  รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยู
ในระดับดี 
      2. รอยละ 85 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตนตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
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  ระยะเวลาดําเนินการ 

      พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 52,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 52,000 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
      8.1  เชิงปริมาณ  
      8.1.1  รอยละของเด็กปฐมวัย ( อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ
เรียนรู และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน คาเปาหมาย รอยละ 90 ผลการ
ดําเนินงาน รอยละ 94.62  
      8.1.2  จํานวนผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครองผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของ 
ทุกภาคสวน มีความรู ความเขาใจ มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแล พัฒนาจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี คาเปาหมาย จํานวน 100 คน มีการจัดอบรมจํานวน 2 หลักสูตร 
มีผูสนใจเขารวมประชุมท้ังสองหลักสูตร จํานวน 1,796 คน ผลการดําเนินงาน  ผู เขารวม 
ผานการประเมินวัดความรูความเขาใจ หลักสูตรท่ี 1 จํานวน 890 คน คิดเปนรอยละ 100 
หลักสูตรท่ี 2 จํานวน 906 คิดเปนรอยละ 100 สรุปผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 100 
      8.1.3  จํานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย                
(ระดับจังหวัด) คาเปาหมาย จํานวน 2 ผลงาน (ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั และดานการ
จัดประสบการณเรียนรู)  
                     ผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับดีเดนท่ีเปนตัวแทนของจังหวัดสุราษฎรธานีเขารับ 
การคัดเลือกผลงานฯ ในระดับสํานักงานศึกาธิการภาค 5 จํานวน 2 ผลงาน ดังนี ้
   1)  ดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับผูบริหาร) ไดแก ผลงาน
ของนางสาวปรียนันท เทพนวล ผูจัดการโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สังกัดสํานักงานสงเสริมการจัด
การศึกษาเอกชน  ช่ือผลงาน การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย “PHETDI Model”  
  2)  ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย (สําหรับครูผูสอน) ไดแก 
ผลงานของ นางมณีวรรณ  กื้อฉิม ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทุงหลวง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ช่ือผลงาน “การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ระดับช้ันอนุบาลช้ันปท่ี 1 โดยใชกิจกรรม เรียนรู ปนเปน เลนเลา ดวยรูปแบบการจัดประสบการณ
เรียนรู MANY Model 
                     ผลจากการนิเทศติดตาม ช้ีแนะ ใหคําปรึกษาอยางเปนกัลยาณมิตร และการไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางสม่ําเสมอ และการบริหารจัดการศึกษาภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา โรงเรียนมีความตระหนักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสมวัย มีพัฒนาการดีทุกดาน  
ทางโรงเรียนไดจัดทํานวัตกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยวัยใหเด็กมีทักษะชีวิตท่ีดีสมวัย และ
สงผลทําใหโรงเรียนมีรูปแบบท่ีเปนเลิศ ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเปนท่ียอมรับของสังคม 
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ผูปกครอง เครือขายโรงเรียนเอกชน สงผลทําให โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ1 ระดับดีเยี่ยม  ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 
และไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนระดับภาค นําเสนอผลงานรวมจัดนิทรรการในการประชุม
มหกรรมทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู “สป.กาวไกล ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” ระหวาง
วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 -  2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กทม.  ซึ่งการทํางานพัฒนา
งานดานการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการในพื้นท่ี ทุกภาคสวน สงผลทําใหมีการประสานงาน ในการ
นิเทศ ติดตามและมีการสงเสริมใหความรูในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคลอง
กับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สงผลทําใหโรงเรียนไดนําควารูจากกรอบรม
พัฒนาครูมาปรับใชในการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย จนเกิดรูปแบบแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัด
ประสบการณเรียนรู ซึ่งโรงเรียนวัดทุงหลวง ไดนําความรูมาปรับใชและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี
ข้ึนในทุกดาน สงผลทําใหโรงเรียนวัดทุงหลวงไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับดีเดน             
ดานการจัดประสบการณเรียนรู ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5  
      8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1  รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูระดับดี                          
คาเปาหมาย รอยละ85  ผลการดําเนินงาน รอยละ 95 
   8.2.2  รอยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑตนตาม
มาตรฐานสถานเด็กปฐมวัยแหงชาติคาเปาหมาย รอยละ85  ผลการดําเนินงาน รอยละ 91 
      8.3  สรุปโครงการฯ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวังใต ภาพรวมรวมกับกลุม
นโยบาย และแผนฯ และจัดทํารูปเลมรายงานการดําเนินงานโครงการฯ 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิเทศงานปฐมวัย 
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รร. เพชรเผดงเวียงไชย นําเสนอ Best Practice  

ระดับภาค 
 

 

รวมจัดนิทรรศการประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยน

เรียนรู “สป.กาวไกล ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” 
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   โครงการ  

11.  จัดทําฐานขอมูลระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ดานการศึกษา SDG 4 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนโยบายและแผน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 4.  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของ
จังหวัดสุราษฎรธานี 
      4.2  เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสําหรับสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดาน
การศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี  

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      1.  รอยละ 100 ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของมกีารดําเนินการเพื่อขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนดานการศึกษา ตาม SDG4 Roadmap 
      2.  มีฐานขอมูล เพื่อการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด SDG4 Roadmap  

      เชิงคุณภาพ 
       จัดพิมพและเผยแพรรายงานผลการดําเนินการขับเคล่ือนแผนท่ีนําทางการขับเคล่ือนเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG4 Roadmap) 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 32,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 32,000 บาท 
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  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
      8.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมประชุมกําหนดแนวทางการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ดานการศึกษา และขับเคล่ือนการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อสรางการรับรูและกําหนดแนวทางขับเคล่ือนฯ รวมกัน
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในสํานักงานศึกษาธิการภาค 5  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
ณ หนานทาซาน จังหวัดพัทลุง 
      8.2  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดสรางการรับรูความเขาใจในการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG4) ของจังหวัดสุราษฎรธานีใหแกหนวยงานและ 
ผูมีสวนเกี่ยวของ โดยบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  
พ.ศ.2566 - 2570 เมื่อวันท่ี เมื่อวันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมช้ัน 3 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และทางออนไลน  
โดยการมีสวนรวมจากผูแทนหนวยงานทางการศึกษา ผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  
      8.3  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แตงต้ังคณะทํางานจัดทําฐานขอมูลระดับพื้นท่ี
เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายหลักท่ี 4 
      8.4  จัดประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ โดยบูรณาการรวมกับโครงการประชุม 
เชิงปฏิ บัติการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ระหวางวันท่ี 15-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
      8.5  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา 
(SDG4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 20 เลม 
 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

12.  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมอํานวยการ 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อปลูกฝงทักษะความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนกลยุทธใหแกบุคลากรใหปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพทุกดาน 
      4.2  เพื่อเสริมสรางการทํางานของบุคลากรใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงาน
ท่ีมุงเนนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
      4.3  เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันท่ีดีกับองคกร 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      -  บุคลากรมีความรูความเขาใจการการขับเคล่ือนกลยุทธจากการศึกษาดูงานสํานักงาน 
ท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ จํานวน 1 ครั้ง 
      -  บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการประชุม/ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ครั้ง 

      เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร เขาใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาระบบบริหารจดัการใหมีประสทิธิภาพ 
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  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 40,000 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  จัดประชุมมอบหมายงานทําความเขาใจกับผูรับผิดโครงการ คณะทํางาน ประสานสถานท่ี
จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานท่ีศึกษาดูงาน พรอมกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการระหวางเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565  

      8.2  ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 1) ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทุบรี 
ระหวางวันท่ี 6-8 ธันวาคม 2564 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุมสวนอาหารปอบอาย 
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี วันท่ี 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ 3) ศึกษาดูงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร วันท่ี 13 มกราคม 2565  

      8.3  ดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการบูรณาการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดสุราษฎรธานี ใหกลุมนโยบายและแผนนําเงินงบประมาณดังกลาวฯ 
จัดทําโครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
เมื่อวันท่ี 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  
โดยมีผูเขารวมประชุมฯ ครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 
52 คน เพื่อสรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อมุงใหเกิดพฤติกรรมในองคกรท่ีสรางสรรค มีสัมพันธภาพท่ีดี 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

13.  ตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปลีย่นแปลงรายละเอียดกิจการ  
การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ังและการขอเลกิลมกิจการ 

ของโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ 2565 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      เพื่อตรวจติดตามการขอจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการ
ในตราสารจัดต้ัง การขอเลิกลมกิจการและการบริหารงานท่ีจําเปนตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      จํานวนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการตรวจติดตาม ดังนี้  
            (1)  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชน  จํานวน 6 โรงเรียน   
            (2)  การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียน  จํานวน 3 โรงเรียน 
            (3)  การเปล่ียนแปลงตราสาร  จํานวน 1 โรงเรียน  
            (4)  การขอเลิกลมกิจการ  จํานวน 1 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ 
       รอยละ 100 ของโรงเรยีนเอกชนท่ีไดรับการตรวจติดตาม สามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 50,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 50,000 บาท 
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  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  ตรวจความพรอมการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท 
สุราษฎรธานี ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564  ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียน เลขท่ี 359/34-36 ถนนชนเกษม 
ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี ใชงบประมาณ จํานวน 1,000  บาท 

      8.2  ประชุมคณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ  ในวันท่ี 25 มกราคม 2565  
ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏรธานี 

      8.3  รวมงานเสวนาทางการศึกษา วันการศึกษาเอกชนภาคใต ประจําป พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 
27-28 กุมภาพันธ  ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี  อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

      8.4  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินกิจการโรงเรียนนอกระบบในอําเภอเกาะสมุ ย  
จ.สุราษฏรธานี ในวันท่ี 10 – 11 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสอนภาษานิวแลงเกวจ โรงเรียน 
สอนนวดและสปายกทิพภาคใต โรงเรียนสอนภาษาแอ็กเซส โรงเรียนสอนภาษาสมุยไอเอฟดีเอส 

      8.5  ตรวจความพรอมในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนดนตรีและ
ศิลปะซิมโฟนี่ ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียนเลขท่ี 226/28-33 หมู ท่ี 1  
ถนนศรีเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี   

      8.6  รวมพิธีเปดโรงเรียนภาษามีฟาสมุย ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียนเลขท่ี 80/11 ต.แมน้ํ า  
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี ในวันท่ี 11 – 12 พฤษภาคม 2565 

      8.7  ตรวจความพรอมการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการและตราสารจัดต้ัง
โรงเรียนนานาชาติสุราษฏรธานี  ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียนเลขท่ี 51/91  
หมูท่ี 3 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

      8.8  ตรวจความพรอมในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนสอนภาษา 
เนทีฟ ในวันท่ี18 พฤษภาคม 2565 ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียนเลขท่ี 80/11  ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฏรธานี 

      8.9  ตรวจความพรอมในการเป ล่ียนแปลงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับกิ จการโรงเรียน 
กวดวิชาอธิวัฒน  ในวัน ท่ี23 พฤษภาคม 2565 ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียน เลขท่ี 73/9 หมู ท่ี  3  
ถนนราษฎรสามัคคี ต.บางใบไม อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 

      8.10  ตรวจความพรอมในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนกวดวิชา 
กลาคิด สุราษฎรธานี ในวันท่ี 27  พฤษภาคม  2565 ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียนเลขท่ี 159/41-43 
ถนนชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี   

      8.11  ประชุมเชิงปฏบัติการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการการศึกษาสวนภูมิภาค 
ในวันท่ี 15 – 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซีต้ี จังหวัดกรุงเทพฯ   
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

14.  การตรวจติดตามการบริหารจัดการและการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  
ประจําปงบประมาณ 2565     

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อตรวจติดตามโรงเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุน
เปนคาอาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
แกครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิ ตํ่ากวาปริญญาตรี) และอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 อยางมี
คุณภาพ มีคุณสมบัติถูกตองและดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 
      4.2  เพื่อตรวจ นิเทศและติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนในระบบ     
      4.3  เพื่อตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
      4.4  เพื่อตรวจสอบวาโรงเรียนไดมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
เปนไปตามท่ีโรงเรียนประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 45 โรงเรียน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน  กํากับ ดูแล 
การบริหารจัดการ การเบิกจาย และการใชจายเงินอุดหนุนใหเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย 

      เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนเอกชน  มีการดําเนินกิจการ  การเบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุนเปนไป 
อยางถูกตองตามระเบียบ แนวปฏิบัติและตรงตามความเปนจริง ครบทุกโรงเรียน 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      มกราคม – กันยายน 2565 
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  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 37,100 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 37,100 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

       ดําเนินการการตรวจติดตาม  กิจการ การเบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุน 
เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ แนวปฏิบัติและตรงตามความเปนจริงของโรงเรียนเอกชนในกํากับ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 45 โรง 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

15.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี   

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      เพื่อใหการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ
ศึกษา และประเภทนานาชาติเปนไปอยางถูกตอง และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ 
ในกํากับของจังหวัดสุราษฎรธานีครบถวนและเปนระบบ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 56 โรงเรียน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา และจัดสงเอกสารหลักฐานทางการศึกษาเพื่อจัดเก็บ ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

      เชิงคุณภาพ 
      เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีจัดเก็บ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
เปนระบบและมีถูกตองครบถวน 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      15  กุมภาพันธ  2565  - 30  พฤษภาคม  2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 4,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 4,000 บาท 
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  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

       เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565 ไดดําเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักฐาน 
ทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบในกํากับ 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผานระบบ Zoom  

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาในรูปแบบเอกสาร  

และรูปแบบออนไลนผาน ระบบ ORSS 
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   โครงการ  

16.  ขับเคลื่อนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงาน
ทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565   

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมอํานวยการ 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน หรือ สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นท่ี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา    
      4.2  เพื่อใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน กศน.
ในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได 
      4.3  เพื่อใหบุคลากรในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีตระหนักถึงการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตในภาครัฐ 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      -  บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน  หรือ สถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รอยละ 65 มีความรูความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  
      -  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักงาน กศน. ในพื้นท่ี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รอยละ 70 นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอน  
      -  ผูเขารวมกิจกรรมตอตานการทุจริตและสงเสริมคุณธรรม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี จํานวน 45 คน 

      เชิงคุณภาพ 
         - 
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  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 20,000 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
       8.1  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
พรอมดวย นางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และคณะ เขารวมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
       8.2  รวมประชุมรับฟ งการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานในระดับภูมิศาสตรภาคใต  
โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) ไดมอบหมายให สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 (ภาคใต) ในฐานะภาคภูมิศาสตรดําเนินการขับเคล่ือนโครงการขับเคล่ือน 
การปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา 
ในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุมเปาหมายผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 และศึกษาธิการภาค 6 จํานวน 11 จังหวัด 
               เมื่อวันท่ี 4-5 เมษายน 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
มอบหมายให นางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวยบุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแทนจากสถานศึกษาเอกชนในพื้นท่ี ไดแก โรงเรียนเรือง
ดรุณีวิทยา โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม และโรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน เขารวมประชุมโครงการ
ขับเคล่ือนการปลูกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทาง
การศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หองประชุม
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชองทางออนไลนผานระบบ ZOOM 
       8.3  เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
และนางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนประธานการประชุม พรอมดวย 
จาอากาศโท ทวีศักด์ิ เพ็ชรทับ เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ, ดร.เดือนเพ็ญ อนันตพัฒนกุล 
และนางเรณู สุชีวพลานนท นางสาวมุขดา รักดํา, เปนวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษาตลอดจนสามารถนําหลักสูตร 
ตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใตการดําเนินงาน
โครงการขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงาน
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ทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี และ
การประชุมทางไกล  
       8.4  การดําเนินการขับเคล่ือนสูสถานศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ขับเคล่ือนสูสถานศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานีและกิจกรรมท่ี 6 กํากับ ติดตาม กํากับ ติดตาม การใช “หลักสูตรตานทุจริตศึกษา” 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 77 แหง และ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 19 อําเภอ มีความรู
ความเขาใจในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได     
              สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี คําส่ังท่ี 95 /2565 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางาน
โครงการขับเค ล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอต านการทุจริตดวยห ลักสูตรต านทุจริตศึกษา  
ของหนวยงานทางการศึกษาในพื้น ท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 18 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖5  เพื่อปฏิบัติการกํากับ ติดตาม  
การใช “หลักสูตรตานทุจริตศึกษา”สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนและสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2565 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 ในรูปแบบ Onsite และ Online  
       8.5  สรุปและจัดทํารายงานผล เกบ็รวบรวมขอมูล  
    โครงการขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ของหนวยงานทางการศึกษาในพื้น ท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันจันทรท่ี  
9 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สุราษฎรธานี มีผูรวมประชุม ประกอบดวย บุคลากรของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  จํานวน 77 แหง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย จํานวน 19 อําเภอ และขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนท้ังส้ิน 48 คน และมีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม 
พึงพอใจ และความคาดหวังของผูรับบริการท่ีมีตอโครงการขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกตอตาน 
การทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565จํานวน 100 ฉบับ ผานชองทางออนไลน   
 การประมวลผลขอมูล ใชวิธีการ บันทึกตามตารางบันทึกขอมูล แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ และความคาดหวังของผูรับบริการท่ีมีตอโครงการขับเคล่ือนการปลุก
จิตสํานึกตอตานการทุจริตดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามรูปแบบท่ีกําหนด 
7 ดาน ประกอบดวย 1)ดานวิทยากร 2)ดานการนําความรูไปใช 3)ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4)
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 5)ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 6) ดานคุณภาพของการ
ใหบริการ 7) ดานสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร และความไมพึงพอใจในการใหบริการดานตาง ๆ 
รวมถึงขอเสนอแนะอื่น ๆ   
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

17.  สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 6.  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
      4.2  เพื่อนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      เชิงปริมาณ 
      -  รอยละ 80 ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีเขารับการอบรม  
มีความรู ความเขาใจ ในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
      -  รอยละ 80 ของสถานศึกษา ไดรับการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

      เชิงคุณภาพ 
      -  รอยละ 100 ของสถานศึกษา จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
และสามารถรายงานขอมูลในระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เสร็จทันเวลา           
      -  รอยละ 80 ของสถานศึกษา มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      เมษายน - กันยายน 2565 
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  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 29,890 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 29,890 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

       8.1  การอบรมสรางความรู ความเขาใจ การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ในระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ประชุมผานโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 มีผูเขารวม
ประชุมแบบ online เปนบุคลากรของโรงเรียน จํานวน 71 คน และมีผูประชุมแบบ onsite  
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนบุคลากรของสํานักงาน จํานวน 15 คน  
มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 86 คน 

       8.2  การนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ศึกษานิเทศกไดออกนิเทศติดตามแบบ onsite ณ สถานศึกษา โดยบูรณารวมกับ
โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการการพัฒนานวัตกรรม (IFTE)/ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา และบางโรงนิเทศติดตามโดยระบบ 
online ระหวางวันท่ี 17 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2565 

       8.3  ประชุมนิเทศผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกโรง เกี่ยวกับการทบทวน
ความรูความเขาใจการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทํารายงาน SAR ใน  
E-SAR การนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน และแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในชวงสถานการณ COVID-19 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมสรางความรู ความเขาใจ การจัดทํารายงาน

ผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบสารสนเทศ

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ใหกับ

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประชุมผาน

โปรแกรม Zoom Meeting 
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การนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบบ onsite  

ณ สถานศึกษา 

การอบรมสรางความรู ความขาใจ  

การจัดทํา SAR ในระบบ E-SAR 

 

การนิเทศติดตามการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ประชุมนิเทศผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
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      3.2.2  ผลการดําเนินโครงการท่ีไดรับงบประมาณจัดสรรจากหนวยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงการ  

1.  พัฒนาทักษะอาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัด

และ 
    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสงเสริม พัฒนา ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการใหสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการทักษะอาชีพและจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
      4.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูมีทักษะ กระบวนการ
คิด และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะ

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ประจําปงบประมาณ 2565  

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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อาชีพในศตวรรษท่ี 21 
      4.3  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
      4.4  เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best 
Practices ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
      4.5  เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลครู และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการจัดการเรียนรูทักษะ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสาํเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 

- รอยละของครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการ มีความสามารถในการพัฒนาหนวยการเรียนรู 
แบบบูรณาการทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

- รอยละของนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการไดรับการจัดการเรียนรูทักษะ
อาชีพ มีทักษะ กระบวนการคิด และเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูงข้ึน 

- รอยละของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ รวมแลกเปล่ียนเรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน  
Best Practices ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

- รอยละของครู ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ 
ไดรับการนิเทศ ติดตาม ผาน On-Site และ On-Line ดวยกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 

      เชิงคุณภาพ 
- ครูผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ

ทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 หลังเขารวมโครงการ 
สูงกวากอนเขารวมโครงการ 

- นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ มีทักษะ กระบวนการคิด และเปน 
ผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีข้ึนไป 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 101,300 บาท 

ผลการใชจายแลวเสร็จ 100,100 บาท 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการสามารถพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพ
และจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
      8.2  นักเรียนบกพรองทางการเรียนรูท่ีเขารวมโครงการ มีทักษะ กระบวนการคิดและเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูทักษะอาชีพใน
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ศตวรรษท่ี 21 
      8.3  สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีหนวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทักษะอาชีพ  
มีครูท่ีสามารถจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
      8.4  ผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
      8.5  ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best Practices ท่ีเกิดจาก
การจัดการเรียนรูทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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   โครงการ  

2.  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21  
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  กลุ่ม/หน่วย รับผิดชอบ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      ยุทธศาสตร์ ศธ. ที่ 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด

และ 
    ประเมินผล 
2.  ผลิตก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ 
    ความต้องการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.  ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ที่ 3.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถผลิตส่ือ นวัตกรรม 
ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      4.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้มีทักษะ กระบวนการคิด 
และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตส่ือ นวัตกรรม
ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      4.3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ 
นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      4.4  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีส่ือ นวัตกรรมท่ีเป็น Best 
Practices ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      4.5  เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตส่ือ 
นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 

  ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      เชิงปริมาณ 

- นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  สามารถผลิตส่ือ นวัตกรรมด้าน 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 

- นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีทักษะ กระบวนการคิด และ
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น 
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- ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ 
นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 

- โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีส่ือ นวัตกรรมท่ีเป็น 
Best Practices ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 

- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ผ่าน On-Site และ On-Line ด้วยกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
 

      เชิงคุณภาพ 
- ส่ือ นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู้ ครู ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันผลิตมีคุณภาพในระดับดี
ขึ้นไป 

- นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีทักษะ กระบวนการคิด และเป็นผู้มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีขึ้นไป  
 

  ระยะเวลาด าเนินการ 

      มิถุนายน  - สิงหาคม 2565 

  งบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 157,500 บาท 

ผลการใช้จ่ายแล้วเสร็จ 151,500 บาท 

  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      8.1  นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถผลิตส่ือ นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      8.2  นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีทักษะ 
กระบวนการคิด และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ผลิตส่ือ นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      8.3  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ นวัตกรรมด้าน
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      8.4  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมี ส่ือ นวัตกรรมท่ีเป็น Best 
Practices ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
      8.5  ครู ผู้บริหาร นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับค าแนะน า 
ค าปรึกษา จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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      3.2.3  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ 

 

 

 

 

   โครงการ  

1.  สงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ 

    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นของ 
การขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ในประเด็นของ 
            4.1.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
            4.1.2  การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในสถานการณโควิด -19 
            4.1.3  RQ ความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
      4.2  เพื่อติดตาม และประเมิน ผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพในประเด็นของการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
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  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      1.  รอยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเขารวม มีความพึงพอใจในระดับมาก ตอคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลง อยางพลิกผัน 
      2.  ระดับความคิดเห็นของสถานศึกษาเปาหมายในการใชสารสนเทศในคูมือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน อยูในระดับ ดี 
      3.  รอยละ 80 ของครูมีความรูความเขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับดี 
      4.  รอยละ 80 ของครูมีความรูเกี่ยวกับความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิตของ

นักเรียนเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับดีข้ึนไป 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      7.1  รอยละ 81.81 ของสถานศึกษา ท่ีเขารวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ตอคูมือการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลง อยางพลิกผัน 
      7.2  ระดับความคิดเห็นของสถานศึกษาเปาหมายในการใชสารสนเทศในคูมือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 
81.81 
      7.3  รอยละ 81.81 ของครูมีความรูความเขาใจ การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับดี 
      7.4  รอยละ 81.81 ของครูมีความรูเกี่ยวกับความสามารถในการฟนพลัง พลังสุขภาพจิต ของ
นักเรียนเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับดีข้ึนไป  

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



111 

  โครงการ  

2.  สงเสริมพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ 

    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อสงเสริม พัฒนา ครูกลุมเปาหมายเปนครูผูนําการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
      4.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหผูเรียนกลุมเปาหมายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
      4.3  เพื่อใหผูบริหาร ครู พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนชวยในการสนับสนุน
การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
      4.4  เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ของผูเขารวมโครงการและผูมีสวนเกี่ยวของ 
      4.5  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครูผูเขารวมโครงการ ประเด็นการจัดการเรยีนรูบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
      1.  รอยละ 80 ของครูผูเขารวมโครงการมีความสามารถในการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
      2.  รอยละ80 ของนักเรียน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะการคิด
วิเคราะหสูงข้ึน 
      3.  รอยละ 70 ของครูมีหนวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาท่ีมีคุณภาพผานเกณฑในระดับดี 
      4.  จํานวนของผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนชวยในการสนับสนุน 

การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

      5.  จํานวนครั้งของการแลกเปล่ียนเรียนรูไมตํ่ากวา 4 ครั้งตอภาคเรียน 
      6.  ครูผูเขารวมโครงการรับการนิเทศติดตาม ผานระบบออนไลนและ ณ สถานศึกษา  

ผานกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน 
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  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      7.1  รอยละ 100 ของครูผูเขารวมโครงการมีความสามารถในการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
      7.2  รอยละ 100 ของนักเรียน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะ 
การคิดวิเคราะหสูงข้ึน 
      7.3  รอยละ 85 ของครูมีหนวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาท่ีมีคุณภาพผานเกณฑในระดับดี 
      7.4  จํานวนของผูบริหาร ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนชวยในการสนับสนุน 
การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน 121 คน 
      7.5  จํานวนครั้งของการแลกเปล่ียนเรียนรู 4 ครั้งตอภาคเรียน 
      7.6  ครูผูเขารวมโครงการรับการนิเทศติดตาม ผานระบบออนไลนและ ณ สถานศึกษา  
ผานกระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึน จํานวน 6 ครั้ง   

  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

3.  การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรู 
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ 

    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

      4.2  เพื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจกอนและหลังจากการอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัย
ดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

      4.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัย 
ดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

      4.4  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูของครู
ปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  

      4.5  เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินความสามารถของครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก 

      4.6  เพื่อทดสอบความสามารถเด็กปฐมวัย หลังจากท่ีไดรับการจัดประสบการณการเรียนรู 
กับครูปฐมวัยท่ีเขารับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก  
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  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      1.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ 
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก ในรูปแบบเอกสาร และ E-Book มีคุณภาพ
ระดับมาก 

      2.  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขารวมฝกอบรม มีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก รอยละ 80 

      3.  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขารวมการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการ
จัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก รอยละ 80 

      4.  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขารวมการฝกอบรม มีทักษะในการเขียนแผนการจัดประสบการณการ

เรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก รอยละ 80 

      5.  ครูปฐมวัยท่ีสนใจเขารวมการฝกอบรม มีทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา รอยละ 80 

      6.  เด็กท่ีไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญา มีความ 

สามารถทางพหุปญญา รอยละ 80 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      7.1  หาประสิทธิภาพชุดฝกโดยการทดลองใชชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก โดยการประชุมอบรมท้ังแบบ On sit และ
นิเทศทาง Online โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

      7.2  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ
ปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) โดยใชรูปแบบการนิเทศทางการศึกษาท่ีสังเคราะห/พัฒนาข้ึน 

      7.3  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณ 
การเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) โดยใชกระบวนการ 
วิจัยเปนฐาน 

      7.4  สรุปรายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางพหุปญญาของเด็ก (ครูและเด็กปฐมวัย) โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

      7.5  สรุปรายงานวิจัย การพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัยดานการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางพหุปญญาของเด็กการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพทางพหุ
ปญญาของเด็ก 
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  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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  โครงการ  

4.  องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2565 

  กลุม/หนวย รับผิดชอบ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี 3.  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

      ยุทธศาสตร ศธ. ท่ี 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและ 
    ประเมินผล 
2.  ผลิตกําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของประเทศ 
3.  เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 
     ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

      4.1  เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผานการประเมินองคกรสงเสริมคุณธรรม 

(ระดับ 2) ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

      4.2  เพื่อใหบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และ ผูบริหาร/ครู/นักเรียน 

ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในกํากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

ไดเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูกิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรมท่ีรวมกันกําหนดข้ึนมา 

  คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 

      1.  หนวยงานมีการประกาศเจตนารมณรวมกันเปนลายลักษณอักษร รอยละ 80 ข้ึนไป 

      2.  หนวยงานรวมกนักําหนดคุณธรรมเปาหมายอยางนอย 3 เรื่อง รอยละ 80 ข้ึนไป 

      3.  หนวยงานมีการดําเนนิงานตามแผนสงเสริมคุณธรรมไดประสบความสําเร็จเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 80 ข้ึนไป 

      4.  ประชากรกลุมเปาหมายสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการเขารวมกิจกรรมองคกรสงเสริมคุณธรรมท่ีรวมกันกําหนดข้ึนมาได รอยละ 60      

  ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
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  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      7.1  ประชุมรับนโยบายหลักการและเปนผูประสานงานงานโครงการขับเคล่ือนคุณธรรม
จังหวัดสุราษฎรธานี และจัดทําแนวทางการดําเนินงาน องคกรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      7.2  จัดกิจกรรมขยายผล “การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี สําหรับ
นักเรียนทุกชวงช้ัน” เพื่อเปนการขยายผลความเปนองคกรคุณธรรมสํานักงานสูสถานศึกษา 

      7.3  จัดกิจกรรมเปดบานคุณธรรมเครือขายการศึกษา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
สุราษฎรธานี ไดกําหนดการจัดโครงการเสริมหนุนกลไกเครือขายทางสังคมเพื่อการขับเคล่ือน
จังหวัดคุณธรรม ปงบประมาณ 2565 (จังหวัดสุราษฎรธานี) โดยเห็นชอบใหสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร เปนผูแทนของเครือขายทางสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี 
เครือขายการศึกษา ในการจัดกิจกรรมเปดบานคุณธรรมสมัชชาคุณธรรมเครือขาย การลงพื้นท่ี
เยี่ยมชมเครือขาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ กิจกรรมเปดบานคุณธรรม ชม แชร เชียร เครือขาย
การศึกษา ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 
ชุมพร ท้ังนี้จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมเครือขายการศึกษา  
(ตามประกาศจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมจังหวัด 
สุราษฎรธานี) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับภารกิจท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี รับผิดชอบ 
สรุปไดดังนี้ 
 1)  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะ ประธานเครือขายการศึกษา เปนผูกลาว
รายงานการจัดกิจกรรมเปดบานคุณธรรมเครือขายการศึกษา และรวมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
“แนวทางการขับเคล่ือนและนําเสนอผลสําเร็จการขับเคล่ือนองคกรคุณธรรมเครือขายการศึกษา” 
 2) จัดบูธเปดบานคุณธรรมเครือขายการศึกษา ตามโครงการองคกรคุณธรรมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (นําเสนอการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในองคกรของตนเอง) 
 3) จัดหาคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขัน กลาวสุนทรพจนของนักเรียนและ
นักศึกษา ในหัวขอ “คุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมืองดี ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21” 
จํานวน 3 ทาน และจัดทําเกณฑการประกวดแขงขัน สง สพม. สุราษฎรธานี ชุมพร 
  ภาพโครงการ/กิจกรรม 
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สวนที่ สวนที่ สวนที่ 444   
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 
การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการวิเคราะหขอมูล
ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบ
ปญหาอุปสรรคจําแนกรายละเอียด ดังนี ้
 
 4.1.1  ดานบุคลากร (Man)  
  -  ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด 

    -  การประชุมกําหนดใหนายทะเบียนเขารวมประชุม แตในการปฏิบัติงานทะเบียน
และการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษามีบุคลากรจัดทําหลายคน และการซักถามปญหาในการ
ดําเนินการมีนอย 
    -  โรงเรียนขาดบุคลากรเฉพาะทาง 
 
 4.1.2  ดานงบประมาณ (Money)  
          -  การจัดสรรงบประมาณโครงการฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไมได
รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการฯ ในไตรมาสท่ี 1-2 (เดือนตุลาคม –เดือนมีนาคม 2565) 
                    -  ไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดีใหกับ
นักเรียนทุกชวงช้ัน เนื่องจากเปนโครงการท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณ จึงตองจัดกิจกรรมรวมกับ 
กลุมลูกเสือ (ระเบียบแถว) และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมืองดี ซึ่งจัดสรร
งบประมาณมาใหจาก สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    -  การจัดกิจกรรมคัดเลือกและนําเสนอเผยแพรผลงานนวัตกรรม รูปแบบแนว
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ในระดับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ในจังหวัดสุราษฎรธานี  ยังจัดไดไมเต็มรูปแบบ เนื่องจากทางโรงเรียนไม มี
งบประมาณงบประมาณสนับสนุนคาใชจาย ในการเดินทางและจัดนิทรรศการเผยแพรในรูปแบบ 
on- site ได และเปนการปองการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ( Covid -19) เนื่องจาก
คุณครูจะตองดูแลใกลชิดเด็กปฐมวัย จึงปองกันเหตุตามมาตรการของโรงเรียน 
    - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาไมเต็มยอดท่ีขอ จัดสรรใหแบบเปนชวง ๆ ทําใหไม
คลองตัวในการบริหารจัดการ 
 

 
สวนที่ 4  

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

   4.1  ปญหา อุปสรรค 
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 4.1.3  ดานวัสดุ/อุปกรณ (Material) 
         -  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ไดพัฒนาระบบการจัดเก็บเปนระบบออนไลน ทําใหเกิดปญหาในการจัดสง และความซ้ําซอนในการ
จัดสงเอกสารท้ังในระบบออนไลน และระบบเอกสาร 
   -  การอบรมสรางความรู ความเขาใจ การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสโปรแกรม Zoom Meeting 
โปรแกรมท่ีมีอยูจํากัดใหผูเขารวมไดไมเกิน 100 คน (ชอง) สงผลใหโรงเรียนเขารวมประชุมไมครบ 
ทุกโรง 
   -  การนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาไมสามารถไปนิ เทศโดยตรงไดในสถานท่ีท่ีเปนจุดเส่ียงจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
 4.1.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 
          -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                    -  การประสานดานขอมูลกับหนวยงานทางการศึกษา/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/
จํานวนงบประมาณท่ีไดรับ/การดําเนินการในการนําผลการติดตามไปปรับใชตามบริบทของหนวยงาน
สถานศึกษา  
                    -  งานเรงดวนดานนโยบายท่ีตองเล่ือนกําหนดการ 
           -  ความรวมมือ/ความเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดของครูผูรับการนิเทศ 
            -  ความรวมมือ/และเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาของ 
แตละสังกัด 
            -  ในการดําเนินการมีหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินงานรวมกันแบบบูรณาการ ท้ังนี้ 
ในสวนของการกําหนดโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน เพื่อขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ ไปสูการปฏิบัติ  
จึงข้ึนอยูกับความพรอมและแนวนโยบายของแตละหนวยงาน รวมถึงการไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช
ในการดําเนินงานตองเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน ดังนั้น อาจทําใหงบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ 
ตอการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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     4.2.1  ดานบุคลากร (Man)  
          -  กําหนดสงใบตอบรับในการเขารวมประชุม 
           -  ทํา MOU กับสถานประกอบการ  
 
 4.2.2  ดานงบประมาณ (Money)  
          -  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีดําเนินกิจกรรม/โครงการฯ ในรูปแบบ 
ยืมเงินงบทดรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปพลางกอน  
           -  ใชการนิเทศทางไลน เนื่องจากงบประมาณคาพาหนะไมไดจัดต้ังงบไว 

          -  ความสอดคลองระหวางการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการ และความมุงมั่น ความรวมมือ ความชวยเหลือ ความรู/ความเขาใจ/ประสบการณพื้นฐาน/
ของคณะนิเทศ 
   -  หากทราบวางบประมาณจะทยอยมาก็วางแบบจัดลดจํานวนรุนลง เพื่อใหใช
งบประมาณแบบแยกสวน 
 
 4.2.3  ดานวัสดุ/อุปกรณ (Material) 
    -  จัดใหมีการประชุมในรูปแบบ Onsite และระบบ Online เพื่อใหมีบุคลากรของ
โรงเรียนท่ีมีสวนเกี่ยวของในงานทะเบียนและการจัดทําเอกสารหลักฐานเขารวมประชุมไดมากข้ึน 
    -  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จัดกิจกรรมคัดเลือกและนําเสนอ
เผยแพรผลงาน นวัตกรรม รูปแบบแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practices) ระดับปฐมวัย ในระดับ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดสุราษฎรธานี ในรูปแบบ on-line 
ใหผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนนําเสนอผานระบบ Google Zoom 
    -  เตรียมการจัดหาโปรแกรม Zoom Meeting ท่ีรองรับผูเขารวมประชุม ไดมากกวา 
100 คน (ชอง) หรือกําหนดใหโรงเรียนแตละโรงเขารวมประชุมอบรมผานโปรแกรม Zoom ไดโรงละ 
1 ชอง แตสามารถใหผูเขาประชุมอบรมไดโรงละไมนอยกวา 2 คน 
    -  การนิเทศติดตามสถานท่ีท่ีเปนจุดเส่ียงการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ใชการนิเทศแบบทางออม 
    -  การนิเทศติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ใหครบ 100 เปอรเซ็นต ไดดําเนินการนิเทศ ติดตาม ท้ังแบบ onsite แบบ online และ
ประชุมนิเทศโดยบูรณาการรวมกับกิจกรรมของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 

   4.2  ขอเสนอแนะ 
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 4.2.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 
            -  ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับมาตรการปองกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน แจงเวียนความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา หรือ
การจัดประชุมกลุมเล็กไมเกิน 10 – 20 คน เปนตน 
           -  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังตองดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและควบคุมเพื่อเปนการหลีกเล่ียงการลงพื้นท่ีตรวจราชการท่ีตองรวมคนจํานวน
มาก สําหรับเก็บขอมูล รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนไปในรูปแบบการลงพื้นท่ีและการวิเคราะห 
สงเคราะห จากสวนราชการตนสังกัด 
     -  วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการอยางชัดเจน 
    -  กําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
    -  ประชุมสรางความเขาใจเปนกรอบทิศทางเดียวกัน 
    -  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี 4 เพื่อลดความ
ซ้ําซอนของการดําเนินงาน 
    -  ไดมีการจัดทําขอปญหาท่ีพบจากการตรวจเอกสาร และแนวทางการแกไขอยาง
ละเอียดสงใหเปนรายโรงเรียน 

  -  สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบูรณาการนิเทศการศึกษากับ
หนวยงานตนสังกัดของผูรับการนิเทศ 
   -  ปรับข้ันตอน/กิจกรรมการดําเนินงานใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรท่ีจํากัด 
และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 
   -  วางแผนหรอืกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานใหชัดเจน 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ สวนที่ สวนที่ 555   
Best Practice ผลการปฏิบัติเดนของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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1.  ช่ือผลงาน 

การดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยรูปแบบผสมผสาน ในยุควิถีใหม 

2.  ผูนําเสนอผลงาน 

นางสาวจิตรา เผือกสวัสด์ิ  

ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการ 

สังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

กิจกรรมเดนของโครงการ ปงบประมาณ 2565 

กิจกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

โดยใชรูปแบบนเิทศ ITK SMARE MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนที่ 5  

Best Practice ผลการปฏิบตัิเดน 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ความหมายของนวัตกรรม รูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL 

I: Informaition หมายถึง วิเคราะหขอมูลปญหาและความตองการ 

T: Transprency หมายถึง ความโปรงใส 

K: Knowledge หมายถึง กาวไกลดวยความรู 

S: Service Smaind หมายถึง จิตบริการ ใหบริการดวยความเปนกัลยณมิตร 

M: Management หมายถึง มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

A: Achievement หมายถึง มุงมั่นผลสัมฤทธิ์ 

R: Reinforcing หมายถึง การสรางขวัญกําลังใจ 

E:Evaluation หมายถึง การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนางาน 

          การนํานวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ ITK SMARE MODEL เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

โดยยึดหลักการทํางานตามระบบ PDCA ข้ันการดําเนินงาน 

(1) สํารวจวิเคราะหขอมูลปญหา/หรือความตองการของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน และครู 

ตองพัฒนาการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด 

(2) ใหคําปรึกษาดวยความเปนกัลยาณมิตรแกผูรับบริการ รวมคิดรวมทํา นวัตกรรมกรรม ใหเกิด

องคความรูใหมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

(3) สงเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูรับบริการ รวมพัฒนางาน และใหหลักธรรมาภิบาล ใหการ

บริหารจัดการใหงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบการทํางานได 

(4) รวมคิดรวมพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบท่ีเปนเลิศ ( Best Practices) เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีดี ตอการ

พัฒนาการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(5) มีการวัดผลกอนการใชนวัตกรรมและหลังใชในนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงพฒันางาน 

(6) ประเมิน/สรุปรายงาน มีการวัดผลประเมินผลการดําเนินงานนิเทศ ติดตามในโครงการเพื่อนํามา

พัฒนางานนิเทศตอไป 

           ผลจากการนิเทศติดตาม ช้ีแนะ ใหคําปรึกษาอยางเปนกัลยาณมิตร และการไดรับ 

การสนับสนุนจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย

อยางสม่ําเสมอ และการบริหารจัดการศึกษาภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โค โรน า  (COVID-19) โร ง เรี ย น มี ค ว าม ต ระ ห นั ก ใน ก ารพั ฒ น า เด็ ก ป ฐม วั ย ให ส ม วั ย  

มีพัฒนาการดีทุกดาน ทางโรงเรียนไดจัดทํานวัตกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยวัยใหเด็ก 

มีทักษะชีวิตท่ีดีสมวัย และสงผลทําใหโรงเรียนมีรูปแบบท่ีเปนเลิศ ดานการบริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัยเปนท่ียอมรับของสังคม ผูปกครอง เครือขายโรงเรียนเอกชน สงผลทําให โรงเรียนเพชรผดุง

เวียงไชยไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับดีเยี่ยม ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ดานการพัฒนางาน มีการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

เชิงบูรณาการในพื้นท่ี ทุกภาคสวน มีการนิเทศรวมกับอนุกรรรมการ 4 เลขารวม มีการนิเทศ

ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกัน  มีการประสานงาน นิ เทศ ติดตาม ท้ังรูปแบบ 
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On-site และ On- line ร วมกัน  มีการอบรมให ความรูด านการจัดการศึกษาผ านระบบ

อิเล็คทรอนิกส (ระบบGoogle meet ) นิเทศ ติดตามและมีการสงเสริมใหความรูในการพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และสงเสริมพัฒนาการจัดทํารูปแบบ Best Practices สงผลทําใหโรงเรียนไดนําความรู

จากการอบรมพัฒนาครูมาปรับใชในการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย จนเกิดรูปแบบแนวปฏิบัติท่ี

ดีในการจัดประสบการณเรียนรู ซึ่งโรงเรียนวัดทุงหลวง ไดนําความรูมาปรับใชพัฒนางานดานจัด

ประสบการณเรียนรู และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดีข้ึนในทุกดาน สงผลทําใหโรงเรียนวัดทุงหลวง

ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับดีเดน ดานการจัดประสบการณเรียนรูของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 5 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก   
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