
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรรมราช  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารจัดการในภาครฐัการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตท่ี ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที ่3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอำนาจ
หน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือ การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ เป็นผู้ แทนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการบูรณาการและขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำป ีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพื่อประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกระดับ 
ทุกประเภท ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในการดำเนินการแปลงนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 8.2 เพื่ อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 -2570  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 8.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการพัฒนาระบบการวางแผนบริหาร
จัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 8.4 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256 5 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
           8.5 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
  เชิงปริมาณ 
  1 ร้อยละ80 ของผู้เข้าประชุมจัดทำแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2 มีแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3 ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  4 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขบัเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษา 
  5 มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
  เชิงคุณภาพ 
  1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์/นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของพ้ืนที่ 
  2.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ.2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีโครงการสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดและบริบทของพ้ืนที ่
  3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีส่วนประกอบครอบคลุมครบถ้วน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนนิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
  13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  13.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  13.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแตไ่ตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)  
  14.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  14.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
15. ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ      
1.ผู้เข้าประชมุเชิงปฏบิัติการ 
จัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้
เป็นกรอบทศิทางในการขบัเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษา 

ร้อยละ 80 
 
 
 
มีแผน 

20 คน 
 
 
 

5 เล่ม 
 

18 คน 
 
 
 

5 เล่ม 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 100 

เชงิคณุภาพ      
มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อใช้
เป็นกรอบทศิทางในการขบัเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษา 

สอดคลอ้งและ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
การศกึษา พ.ศ.
2566-2570 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
และมีโครงการ
สอดคล้องกับ
หน่วยงานต้น
สังกัดและ
บริบทของพื้นที ่

สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
การศกึษา พ.ศ.
2566-2570 
จังหวดั
นครศรีธรรมราช 
และมีโครงการ
สอดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสังกัด
และบริบทของ
พื้นที่ 

มีความสอดคลอ้ง
และเชื่อมโยงกบั

แผนพัฒนา
การศกึษา พ.ศ.
2566-2570 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
และมีโครงการ
สอดคล้องกับ

หน่วยงานต้นสังกัด
และบริบทของ

พื้นที่ 

ร้อยละ 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,300 59,520 - 12,320 47,200 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                       แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ     

18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข- 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปใช้เป็นกรอบทศิทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
21. ผูร้ายงาน นายชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ ตำแหนง่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
      โทรศัพท์ 075356552 โทรสาร 075356552 e–mail : nuart_zero@hotmail.com 
22. วันทีร่ายงาน ณ วนัที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ชื่อโครงการ  การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
            ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65    ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มคีวามสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิที ่12 การพัฒนาการเรียนรู ้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12  ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 11 การปฏิรูปการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      ที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตท่ี ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 

7



~ 2 ~ 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
   ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  
  การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ เป็นการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และปรับปรุงพัฒนาเพื่อเตรียมการรับ
การติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาอยู่ในการ
กำกับ ดูแล รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) พร้อมทั้งจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัยที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์  
เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นการตรวจราชการฯ นโยบายสำคัญ  
ของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนงานโครงการสำคัญ
ต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาการศึกษาในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อความเดือดร้อนเสียหาย 
แก่หน่วยงานการศึกษา และประชาชนมุ่งเน้น การรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของผู้รับการ
ตรวจโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดการตรวจราชการติดตาม ประเมินผล 
การจัดการศึ กษาในประเด็นสำคัญ ภายใต้  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี สอดคล้องกับจุด เน้ น
กระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 3) ด้านความร่วมมือ  4) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันและประสาน
เชื่อมโยงทุกระดับ ทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างผู้ตรวจราชการ
กระทรวงหน่ วยงานที่ ปฏิบั ติ งานทั้ งส่ วนกลางระดับภาคระ ดับจั งหวัดและส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการศึกษาในระดับพื้นที่ให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาดำเนินการตรวจ
ราชการ ติดตาม 3 รูปแบบ โดย รูปแบบที่ 1 และ 2 ได้แก่ รูปแบบปกติ และรูปแบบบูรณาการ กำหนดการตรวจ
ราชการฯ เป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม 2565 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
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2564) และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2565 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) ส่วนรูปแบบ 
ที่ 3 รูปแบบกรณีพิเศษมิได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการฯ ที่ชัดเจนไว้ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
และปฏิบั ติ ราชการตามอำนาจหน้ าที่  นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่ มอบหมาย      
มีหน่วยงานการศึกษาในความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ให้
เป็นไปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปียุทธศาสตร์ จุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึ ก ษ าธิ ก ารแล ะยุ ท ธศ าส ต ร์ ก ารพั ฒ น าก ารศึ กษ าจั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร รม ราช  จึ งจั ด ท ำ โค รงก าร      
การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
8. วัตถุประสงค์ 
          8.1 เพื่อสนับสนุนการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจราชการ  แบบกรณีปกติ 
แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ  

8.2 เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  

8.3 เพื่ อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานการศึกษาในพื้ นที่ รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์สำคัญ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชงิปริมาณ                                                 
หน่วยงานการศกึษาสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความพร้อมรับการ
ตรวจติดตามผลการดำเนนิงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ จำนวน 924 สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 การสอบถาม แบบตรวจติดตาม
นโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

เชงิคุณภาพ                                                 
หน่วยงานการศกึษาสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการตรวจติดตามผล
การดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก 

ระดบัดีมาก การสอบถาม แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. ระยะเวลาดำเนินการ             1 ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนนิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
   กิจกรรมที่ 1 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ(รอบ 1-2) 
  กิจกรรมที ่2 ประชุมสัมมนา/รับนโยบาย การตรวจราชการ 
  กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นขอกระทรวงศึกษาธิการ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแตไ่ตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13) ตรวจ     
   กิจกรรมที่ 1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รบัผิดชอบ (รอบที่1) 
15. ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ      
หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ร้อยละ 100 40 40 ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ  ระดับด ี 40 40 ร้อยละ 100 
หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรข์อง
กระทรวงศกึษาธิการและบรูณา
การการทำงานระหว่างหน่วยงาน
การศกึษาในพื้นที่รับผิดชอบ  
(รอบที่1) 

    

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 30,164 - - 30,164 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข- 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  - 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
ในทิศทางเดียวกัน มีข้อมูลสนับสนุ นการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาคและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจราชการกรณีปกติ  เฉพาะด้าน   
กรณีพิเศษ และบูรณาการ  
  2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระบบการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับ
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบตามเป้าหมายที่กำหนด 
21. ผูร้ายงาน นายสุภรณ์  แสงผะกาย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 063-9164456 .โทรสาร 075356552 e–mail : - 
22. วันทีร่ายงาน ณ วนัที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่12 การพัฒนาการเรียนรู ้

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศกึษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอธัยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ที่ 3 การพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาเอกชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ทีป่ระกาศให้ใช้ จึงได้ทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
8. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     2. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3. เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (E-SAR) 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานประกัน
คุณภาพโดยรวมในระดับดี 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร ครูวิชาการ 
และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกนัยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนนิการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
      1. ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2. ประชุมปฏิบัตกิารส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(E-SAR) จำนวน 4 รุ่น 
      3. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)ปีการศึกษา 2564 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสทีเ่ริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)      
      1. มีคู่มือ E-SAR จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2. มีผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (E-SAR)  จำนวน 447 คน 
      3. มีสรุปรายงานผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ชุด 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ  80 414 447  
     
เชงิคุณภาพ  ระดับผ่าน ระดับด ี ระดับด ี  
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

46,090 14,150 - - 14,150 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
การดำเนินงานโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ และ
ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
การดำเนินงานตามโครงการบางกิจกรรมใช้ระบบออนไลน์ หรือโดยการเว้นระยะห่างตามความสำคัญของกิจกรรม 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
๑. การนิเทศ ติดตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
มีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมรช ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการ
ยอมรับ จนสาธารณชนมีความเชื่อถือ เชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ารับศึกษา 
21. ผูร้ายงาน นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 075 356552   โทรสาร 075 356552  e–mail : sornor.sao@gmail.com 
22. วันทีร่ายงาน ณ วนัที่ 12 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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แบบฟอร์ม 1 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ    / ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
   4.2 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิที่ 11  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศกึษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลติและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ  

                 แข่งขันของประเทศ 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตท่ี ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
   ที่ 4 การผลติและพัฒนากําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. หลักการและเหตุผล  
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ได้กำหนด ๖ 
ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการวสร้างความสามารถในการแข่งขัน                   
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อให้มีสมรรถนะที่ เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนำความ รู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสาย
สามัญ โดยกำหนดเป้าหมาย ปี พ.ศ.2564 ให้ได้ 50 ต่อ 50 ทั้งนี้จำเป็นต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนสาย
อาชีวศึกษาและการพัฒนาครูเพื่อทำให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมีคุณภาพสูงขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
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และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความ
เท่าเทียม ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทย
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว  

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 
คือ มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน ๖ หลักสูตร แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ 

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการ 
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบ หา
คุณภาพและปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สมบูรณ์
สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ 
8. วัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบ หาคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาให้สมบูรณ์สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมบูรณ์ อย่างน้อย ๖ หลักสูตร 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีหลักสูตรที่สมบูรณส์ามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหาร/ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 โรงเรียน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ดำเนนิการ สถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 1. ศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและตรวจสอบ หาคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 3. ปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 4. จัดทำเว็บไซตเ์พื่อเผยแพรห่ลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๕ 
 5. เผยแพร่หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 

6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
7. นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
8. สรุปรายงานผล และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแตไ่ตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)  
 1. ศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและตรวจสอบ หาคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 3. ปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 4. จัดทำเว็บไซตเ์พื่อเผยแพรห่ลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๕ 
 5. เผยแพร่หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขัน้พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
15. ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ      
มี หลั กสู ตรต่ อเนื่ องเชื่ อมโยง
ก า ร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน กั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
จั งห วั ด น ค รศ รี ธ รรม ราชที่
สมบูรณ์ อย่างน้อย ๖ หลักสูตร 
 
 
 
 

6 หลักสูตร 6 หลักสูตร 6 หลักสูตร 100 
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~ 5 ~ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิคุณภาพ      
โรงเรียนมีหลักสูตรที่สมบูรณ์
สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

หลักสูตรที่
สมบรูณ ์

6 หลักสูตร 3 หลักสูตร 50 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม  
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~ 6 ~ 

 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

72,000 68,620 - 16,620 52,000 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 การดำเนินงานโครงการอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

ดำเนินการโดยการเว้นระยะห่างและออกแบบการนิเทศโดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ปรับโครงการในการนิเทศจากวิธีการออนไลน์เป็นออนไซต์ให้สอดคล้องกับการเปิดเรียนแบบออนไซต์ 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.๑ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สามารถ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20.๒ ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 

21. ผูร้ายงาน นางสาวศริมินตร์ ชิณวงศ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์     โทรศัพท์ 0636516544  
โทรสาร 075 356552 e–mail : sirimon2515@gmail.com 
22. วันทีร่ายงาน ณ วนัที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ชื่อโครงการ    แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ (6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ- 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (12 ดา้นการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย) 
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (2 การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศ และความสงบสุขประเทศ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตท่ี ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ยุทธศาสตร ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคญัของผู้บริหารหน่วยงานในการกำกบัติดตาม 
ผลการปฏบิัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให ้
ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้การจัดทำแผนการตรวจสอบ 
ภายในถือเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายใน  เนื่องจากแผนการ 
ตรวจสอบภายในที่ดีจะช่วยใหง้านตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต ้
เงื่อนไขทรัพยากรทีจ่ำกัด  นอกจากนีแ้ผนการตรวจสอบภายในยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบ 
ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรให้กับหน่วยตรวจ 
สอบภายใน  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัติภารกิจ ที่กำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบภายใน  
โดยแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2564  
8. วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่  
 2. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีวั้ดเชิงปริมาณ 
  9.1.1 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9.1.2 โรงเรียนเอกชนในสังกัดจำนวน  27  โรงเรียน 
  9.1.3 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา  จำนวน 2 โรงเรียน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 9.2.1. หน่วยรับตรวจ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 9.2.2. หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบประเมินผล และการให้คำปรึกษา ที่เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 9.2.3. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับระดับตำแหน่ง  
 9.2.4. มีเครื่องมือ นวัตกรรม ที่สนับสนุนการตรวจสอบประเมินผล และการให้คำปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 9.2.5. มีการบูรณาการงานตรวจสอบประเมินผล และใหค้ำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 

12. สถานที่ดำเนนิการ   หน่วยรับตรวจตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 1. การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 วัตถุประสงค ์ เพื่อให้มั่นใจวา่การเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบ 
 2. การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินยืม ส่งใช้เงินยืมราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  วัตถุประสงค ์เพื่อให้มั่นใจวา่การเบิกจ่าย การส่งใช้เงินยืมราชการ เป็นไปตามกฎระเบียบ และ
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของระบบเงินยืมของหน่วยงาน 
 3. การตรวจสอบการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามกฎระเบียบ 
 4. การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัตถุประสงค์ 
  (1)  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  (2)  เพื่อให้ทราบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  (3)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่ งใสในการปฏิบัติงานป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์
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 5. การตรวจสอบการจ่ายเงินโครการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 6. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    วัตถุประสงค์  เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และมีข้อมลูผลการดำเนนิงานภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแตไ่ตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)  
กิจกรรม ดำเนินการจนเสร็จ

สิ้น 
จัดทำรายงานผล หมายเหตุ 

1.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

/ /  

2.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ส่งใช้เงินยืมราชการ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

/ /  

3.การตรวจสอบการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

/ /  

4.การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนใน
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 โรงเรียน 

 

/ /  

5.การตรวจสอบการจ่ายเงินโครการให้ความเช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 โรงเรียน และ 1 กลุ่มงาน 

/ /  

6.ตรวจบูรณาการตามโครงการของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย 2  แห่ง  

 -  - อยู่ระหวา่งดำเนินการ 

 
15. ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ  5 กจิกรรม 32 หน่วยรับตรวจ 32 หน่วยรับตรวจ 100 
เชงิคุณภาพ  จัดทำรายงานผล

ครบทุกกจิกรรม 
จำนวน 5 กจิกรรม รายงานผลครบ 5 

กิจกรรม 
100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม  

     
 

    
 

                                         
  
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,200  2,720  -  - 2,720-  
แหล่งงบประมาณ  งบดำเนินงาน 
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18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 หน่วยรับตรวจยังไม่เปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 
18.1.2 ปฏิทนิการปฏิบัติงานอยูใ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด                

      18.2 แนวทางแก้ไข 
 18.2.1 มีการวางแผนจะขอความร่วมมือหน่วยรับตรวจนำเอกสารหลักฐานมาให้ตรวจสอบ ณ สำนักงาน 

            18.2.2 จัดทำกระดาษทำการเพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถตอบและชี้แจงข้อมูลในการตรวจสอบ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จะนำความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจมาจัดทำแผนการตรวจสอบ พร้อมกับให้
คำปรึกษาในเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรยีนเอกชนในสังกัดให้ครอบคลุมถึงหนว่ยรับตรวจที่มีความเสียงสูง 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1หน่วยรับตรวจมีการควบคุม กำกับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 
   20.2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน พร้อม  
ทั้งพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  20.3 ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อให้
การดำเนนิงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 
 20.4 การบรหิารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
21. ผู้รายงาน  นางสาวดาวรุณี   มีแสง  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ 
      โทรศัพท์  0831205777  โทรสาร  075356552  E-mail: daoruneen@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที ่11  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2565 
 

-------------------------------------- 
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แบบฟอร์ม 1 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่(จังหวัด) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศกึษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย  ซึ่งเป็น
รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่าง รวดเร็วที่สุดในชีวิต 
จึงมีหลายหน่วยงานที่จัดบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรชุมชน โดยในส่วนของ ภาครัฐ มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก  

              บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ได้กำหนดไว้เพื่อคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ได้แก่   
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 
การศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจัดทำ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานให้ เป็ น ไปตามแผนพัฒ นา เด็กปฐมวัยแผนปฏิบั ติ การด้ านการจัดการศึกษา ปฐมวัย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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            ปัจจุบันการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
ได้แก่ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน  
ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สร้างความร่วมมือและบูรณาการ การทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี สำนัก งาน 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนกา ร
พัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการต่อเนื่อง  
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ เด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมในการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด โดยบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นสำคัญ 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทกุคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา อย่างมี

มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีทกัษะการเรียนรู้สมวัย บนพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง เข้มแขง็ 

  8.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผูป้ฏิบัติงาน ด้านการ
จดัการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 
             8.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขบัเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดบั
พื้นที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา 
 2.เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน 
 3.สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖2 
 4.ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย 

5.จำนวน รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6.ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

  
 

30



~ 4 ~ 

 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 

 2.สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 10.1 ผู้รบัผิดชอบและดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยในพืน้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  จาก 4 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการจังหวัด  
(ร.ร.เอกชน)  และ โรงเรียน ตชด. โรงเรียนสาธิต มภร.นครศรีธรรมราช และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  50  
คน 
        10.2 ผู้บริหาร ครูปฐมวัย/ผู้ดูแลเดก็ปฐมวัย   จำนวน  100  คน 
        10.3 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน  2564   -   กันยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนนิการ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย / พิจารณา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย แบบ Online และ Onsite 
 13.2 สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ด้วยระบบออนไลน์ 
และประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย แบบ Online และ Onsite 
 13.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย สถานศึกษาที่ เข้าร่วม 
โครงการ ประชุมรายงานผลการนิเทศ /วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปและอภิปรายผลการนิเทศ แบบ Online และ Onsite 
 13.4 ประชุมนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบ Online และ Onsite 
          13.5 จัดพิธีประกาศผลคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และมอบรางวัล 
           13.6 สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสทีเ่ริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)  

ที ่ รายการกิจกรรม สภาพการดำเนินการ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะทำงานจดัทำข้อมูลสารสนเทศ

เด็กปฐมวัย/ พจิารณา แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาเด็กปฐมวัย แบบ 
Online และ Onsite 

ดำเนินการแล้ว 

2 สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมวัย ด้วยระบบออนไลน์ และประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย 
แบบ Online และ Onsite 
 

ดำเนินการครั้งที่ 1 แล้ว (ครัง้ที่ 2 จดั
เดือนกรกฎาคม) 
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3 นิเทศ ตดิตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศกึษาเด็ก
ปฐมวัย สถานศกึษาทีเ่ข้าร่วม โครงการ ประชมุรายงานผลการนิเทศ /
วิเคราะห์ขอ้มูล/สรุปและอภิปรายผลการนิเทศ แบบ Online และ 
Onsite 

ดำเนินการแล้วจำนวน 7 ครัง้ 
(ดำเนินการต่อเดือนสิงหาคม) 

4 ประชุมนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และคัดเลือกรูปแบบ/แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพฒันาเด็กปฐมวัย แบบ 
Online และ Onsite 

ดำเนินการแล้ว 

5 จัดพิธีประกาศผลคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และมอบรางวัล 
 

ร่วมกับศึกษาธิการภาค 5 จัดวันที ่
20 กรกฎาคม 2565 

6 สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการเดือน 1-10 กนัยายน 65 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ    

1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 90  รายงานผลการประเมินใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

แบบบันทึกผลประเมิน
ระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

2.เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา 
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

ร้อยละ 80 รายงานผลการประเมินใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

แบบบันทึกผลการ
ประเมิน/นิเทศระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

3.สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ร้อยละ 80 รายงานผลการประเมินใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

แบบบันทึกผลการ
ประเมิน/นิเทศระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

4.ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 

จำนวน 100 คน -การตอบรับรับเอกสาร
เผยแพร่ 

-การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุม /อบรมเชิงปฏิบัติการ 

-ตอบรับรับเอกสาร
เผยแพร่ 

-  ภาพถ่าย 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

32



~ 6 ~ 

 

5 .จำนวน รูปแบบและแนวปฏิบั ติที่ ดี  (Best 

Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

จำนวน 2 ชิ้น  -ประเมินจากผลงาน (Best 

Practices)ที่ส่งเข้าคัดเลือก 
ระดับจังหวัด 

-เกณฑ์การคัดเลือกBest-
Practices 

-คู่มือการดำเนินการ
คัดเลือก Best-Practices 

6.ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สังกัดกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  

ร้อยละ 80 ประเมินผลจากการนิเทศ 
ติดตาม 

- แบบนิเทศ ติดตาม  

-แบบบันทึกการนิเทศ  
ติดตาม 

เชิงคุณภาพ    

1 .เด็ กปฐมวัยที่ จบการศึ กษ าระดั บปฐมมี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับด ี

 

ร้อยละ 80 ประเมินจากการจัดเก็บข้อมูล
ในระบบสารสนเทศปฐมวัย 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2.สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี
คุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 80 รายงานผลการประเมินใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

แบบบันทึกผลการ
ประเมิน/นิเทศระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม  
 ตัวอย่างภาพการประชุมกรรมการคัดเลือก ตัดสินนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกรูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบ Online และ Onsite จากทกุสังกัด ในวัน
เสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.-21.00 น.  ประเภทการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ (ด้านครูผู้สอน) จำนวน 40 ผลงาน ประเภทด้านการบริหารจัดการ(ผู้บริหาร)จำนวน 10 ผลงาน รวม 
50 ผลงาน   
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

52,000 2,200/34100 
(อยูร่ะหว่างการ
เสนอยมืเงิน) 

 2,200 34,100 
(อยู่ระหว่างการ
เสนอยมืเงิน) 

 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  52,000 
18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ  
ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดในบางกิจกรรม 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
1. คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ส่งผลใหส้ำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ภายในวันที่ 

12กรกฎาคม 2564 
2.สังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)  สรุปจัดทำรปูเล่ม จัดส่งใหส้ถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทุกสังกดั   
3.  นิเทศ กำกบั ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

(เพิ่มเติม) 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคนได้รับการส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มี
พฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค์ มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา  

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเน่ือง  

3. เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับ 
พื้นที่และระดบักระทรวง 

21. ผู้รายงานนางดาวน้อย  ญาณสูตร  ตำแหน่ง...ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     หน่วยงาน..สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช............... 
     โทรศัพท์.....0935891896...... E–mail: nine.nine0129@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วนัที่ 12  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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แบบฟอร์ม 1 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการสร้างเว็ปเพจและแพทฟอร์มในการบริหารงานสำนักงาน  
            ศึกษาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศกึษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ที่ 3 การพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  

ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรทุกประเภท เพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุ ด  
ถ้าองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่งมีศักยภาพสูง มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ถือว่า
องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา มีเป้าหมายหลักโดย มุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ การเปลี่ยนแปลพฤติกรรมในการทำงานของ
บุคลากร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้นั้น จึงจำเป็นต้อง พัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง การพัฒนา ให้มีความรู้ (Knowledge) เกิดการเรียนรู้ ทำ
ความเข้าใจแล้วจึงนำ แนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรต้านความรู้นั้นควรให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายขององค์การหรือนโยบายของรัฐในกรณีที่เป็นราชการความรู้ด้านวิชาชีพ ความรู้เสริมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารและความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้า 
ทางวิทยาการ 2) ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง การพัฒนาให้มีทักษะความชำนาญ     เมื่อเรียนรู้และเข้าใจในข้อมูล
แล้วต้องมีโอกาสนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเองฝึกฝน และปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญ  
และงานมีคุณภาพ และ 3) ด้านทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความคิด 
เชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก ซึ่งคนเราอาจมีความคิดทัศนคติที่เหมือนหรือต่างกันได้การเปลี่ยนทัศนคติ เป็นสิ่งที่ยาก 
หากองค์การใดต้องการประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร
ด้วยการหาเทคนิคหรือแนวทางใหม่ๆ จัดการความแตกต่างทางความคิดและสร้างวัฒนธรรมหรือมาตรฐานใหม่ เป็น
เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของในองค์การให้ไปสู่สิ่งที่ตึกว่า บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดทัศนคติ
ที่ตีและถูกต้องในการทำงาน เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การปรับวิถีการทำงานเป็นแบบชีวิตดิจิตอล 
(Digital Life) เดรียมตัวเข้ าสู่ ศตวรรษที่  21รวมทั้ งพัฒนา ทางด้านจิตใจควบคู่ กัน เพื่ อมุ่ งสู่ การพัฒนา 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องได้รับการพัฒนา  
และยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบัน และการ
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เปลี่ยนแปลงในอนาคตเตรียมตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะตามสมรรถนะหลัก ทักษะที่จำเป็น
ในการทำงานในด้านการนำเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
และมุ่งสู่ความความเป็นมืออาชีพ ต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เตรียมตัว
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะตามสมรรถนะหลัก ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ในด้านการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถมีทักษะทางด้านดิจิทัลในการสร้างเว็ปเพจและแพทฟอร์มต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
  3. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถนำแพทฟอร์มต่าง ๆ  
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติต่อไป 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 บุคลกรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1บุคลากรสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลในเรื่องการ
สร้างเว็ปเพจ แพทฟอร์มหรอืการผลิตคลิปสั้น ๆ เพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
  2..ร้อยละความถึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาอยู่ในระดับดี 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช         
11. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน  2564   -   กนัยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนนิการ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
     - ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อการสร้างเวปเพจและแพทฟอร์ม 
        ในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสทีเ่ริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)  
  1 เทคนิคการถ่ายภาพและการทำคลิปด้วยมือถือ 
  2 การดาวน์โหลดและติดตั้งและการแนะนำการใช้งานเบ้ืองต้นโปรแกรม Kenimaster  
  3. การสร้างโปรเจค การนำเข้าภาพน่ิง/คลิปวิดีโอและการตัดต่อคลิป 
  4. การบันทึกเสียง การแก้ไข การตัดต่อเสียง การทดสอบและการเผยแพร่คลิป 
  5. การสร้างเว็ปเพจ และการเผยแพร่ผลงานบนเว็ปเพจ 
  6. การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan)  
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิงาน 
บรรล ุ
(✓) 

 

ไม่บรรล ุ
() 

เชิงปริมาณ 
1บุคลกรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน  
 
เชิงคุณภาพ 
1บุคลากรสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านดิจิทัลในเรื่องการสร้างเว็ป
เพจ แพทฟอรม์หรือการผลิตคลิปสั้น ๆ 
เพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
2..ร้อยละความถึงพอใจของบุคลากรต่อ
การพัฒนาอยู่ในระดับดี 

 
บุคลกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม
ตามโครงการจำนวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.66 
 
บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาสามารถ
จัดทำคลิปวีดีโอพร้อมทั้งเผยแพร่
คลิปและการสร้างเว็ปเพจได้ในระดับ
มาก 
 
 
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจในระดับมากและมากทีสุ่ดร้อย
ละ 100 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - - 40,000 - 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  40,000 
18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
  1.บุคลากรบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดราชการเร่งด่วน 
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้บุคลกรบางท่านที่ติดเชื้อ 
ไม่สามารถเข้าร่วมได ้
  3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด 
  4. ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรน้อยไมส่ามารถที่จะดงึศักยภาพของบุคลากรในแต่ละคนออกมาได้หมด 
  ข้อเสนอแนะ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรจัดกิจกรรมการพฒันาบุคลากรในภาพรวมโดยจัดในแต่ละตำแหน่ง
ซึ่ง อาจจะจัดเป็นภาคของภูมิศาสตร์หรือภาคทางการปฏิบัติงานก็ได้ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป- 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ๑ ข้าราชการ บุคลาการทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในขีดความสามารถในการพัฒนางานตาม
สมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
      ๒ ข้ารการ บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
21. ผู้รายงาน นางสาวละมุญ  จินกระวี .ตำแหน่ง.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
      เบอร์โทร 081 - 9682258  
วันที่รายงาน ณ วันที่ 12  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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แบบฟอร์ม 1 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครผูู้สอนภาษาอังกฤษ 
    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน......................................................................................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท ที่ 11 ศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศกึษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ       
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม         
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องอาศัยครูผู้สอนที่
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะ               
ที่รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้
อยา่งต่อเน่ืองและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๒ ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา            
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้น คุณลักษณะครูผู้นำด้านการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คือ ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู หรือมุ่งมั่น ที่จะทำให้ศิษย์เป็นคนดีและเก่ง มีความรู้
ในเรื่องที่สอน บุคลิกภาพดี มีเทคนิคการสอนดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่สามารถถ่ ายทอด 
ให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียม           
คนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และจุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาษาต่างประเทศ 
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และด้านการพัฒนาครูในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา   
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช                
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ขึ้น เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8. วตัถุประสงค ์
8.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านทักษะการจัด 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ และมีวสิัยทัศน ์
  8.๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช        
ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  8.๓ เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
           8.๔ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ และมี
วิสัยทัศน์ 
  2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
      ๓. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้  
  4. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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เชิงคุณภาพ 
  ๑ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความมัน่ใจ และมีวิสัยทัศน์  
       ๒ ครูผูส้อนภาษาอังกฤษชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช         
11. ระยะเวลาดำเนินการ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

12. สถานที่ดำเนนิการ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอน 

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน ์
3. นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ 

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเชิงรุก ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. มอบรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสทีเ่ริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอน 

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ 
3. นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ 

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเชิงรุก ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. มอบรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
บรรล ุ
(✓) 

 

ไม่บรรล ุ
() 

เชงิปริมาณ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เพื่อให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ มีความมั่นใจ 
และมีวิสัยทัศน ์
2. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวดั
นครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร     
๓. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวดั
นครศรีธรรมราช ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารเพือ่พัฒนา
ผู้เรียนใหส้ามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได ้ 
๔. ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และนำเสนอผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อใหม้ีความรู ้ ความเข้าใจ 
ความมั่นใจ และมีวิสัยทศัน ์รอ้ยละ ๘๐ 
2. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจ             
ต่อการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร            
ร้อยละ ๘๐  
๓. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษา ปทีี่ ๓ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อ
พัฒนาผู้เรยีนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้ ร้อยละ ๘๐ 
๔. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวดั
นครศรีธรรมราช มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และนำเสนอวิธีปฏิบัติ             
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)                  
ร้อยละ ๘๐  
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 

 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45



~ 6 ~ 

 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
บรรล ุ
(✓) 

 

ไม่บรรล ุ
() 

เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศกึษา     
ปีที่ ๓ ในจังหวดันครศรีธรรมราช ได้รับการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
เพือ่การสื่อสารเชิงรุก เพื่อให้มคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีความมั่นใจ และ มีวิสยัทัศน ์ 
2. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศกึษา 
ปีที่ ๓ ในจังหวดันครศรีธรรมราช มีความพึง
พอใจต่อการพฒันาทกัษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
๓. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศกึษา ปีที ่
๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารเพือ่พฒันา
ผู้เรียนใหส้ามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศกึษา  
ปีที่ ๓ ในจังหวดันครศรีธรรมราช มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ  (Best Practice)  ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
๑. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษา ปทีี่ ๓ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงรุก เพื่อให้มคีวามรู้ ความ
เข้าใจมีความมั่นใจ และมีวิสยัทัศน ์ใน
ระดับมาก 
๒. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร              
ในระดับมากทีสุ่ด 
๓. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวดั
นครศรีธรรมราช ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อ
พัฒนาผู้เรยีนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระดับมาก 
๔. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวดั
นครศรีธรรมราช มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละนำเสนอผลการปฏิบติั 
ที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับมาก 

 
✓ 
 
 

 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ ๙,๑๕๐ บาท  (เก้าพนัหนึ่งร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๙,๑๕๐ 9,150 - - 9,150  
แหล่งงบประมาณ งบดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ปัญหา/อปุสรรค 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุก สำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การฝึกปฏิบัติได้ไมม่ากเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสารเชิงรุก สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ครูควรทบทวนเนื้อหาสำคัญที่เรียนในแต่ละระดับชั้น เพราะก่อนหน้านี้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์                 
จึงอาจจะลืมเนื้อหาบางส่วน  

2. นักเรียนทุกระดับชั้นที่ใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ควรได้รับความรู้ในบริบทของ Parts of Speech                   
เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการทวนทฤษฎีและการนำไปใช้ทางการสื่อสาร และตามหลักไวยากรณ์ทางภาษาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ก่อนเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด            

3. ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนคิดว่ายากต่อการเรียน ครูควรจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจ
เพิ่มขึ้น  

4. ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปใช ้
ในชีวิตประจำวันได้ 

5. ครคูวรพัฒนาตนเองด้านการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ้ 
6. ควรจัดให้มีการอบรมแบบ On Site เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติได้ตามศักยภาพ 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป- 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

๑ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาทักษะ              
การจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีความมั่นใจ และมีวิสัยทัศน ์

๒ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับมากที่สุด 

21. ผู้รายงาน  นางเกศกนก ณ พัทลุง   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เบอร์โทร  ๐๘๖๙๔๖๕๙๖๕      
22. วันที่รายงาน ณ วนัที่ 12  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ในสถานศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 6  ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิที ่1 ความมั่นคง 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศกึษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  2 การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศ และความสงบสุขประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตท่ี ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ที่ 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  
     ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 มุ่งเน้นแนวทางดำเนินงาน
ต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 – 2565 เป้าหมายเพื่อลด
ผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบองค์รวมในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นทาง(ด้านสกัดกั้น ปราบปราม) กลางทาง (ด้านป้องกัน) และปลายทาง (ด้าน
บำบัดรักษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยเน้นการขับเคลื่อน
นโยบายในกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ปี เป็นลำดับแรกสุด ควบคู่การส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในช่วงวัย ด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทพื้นที่ 
(สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย) โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ (ศอ.ปส.) และสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ 
บูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนงานดังกล่าว ไปใช้เป็นกรอบ 
ในการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2564 โดยในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการขับ เคลื่ อนมาตรการป้องกันยาเสพติดแนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่ ม เป้ าหมาย 
อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบมาตรการสำคัญในมาตรการด้านการสร้างการรับรู้ มาตรการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน มาตรการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา 
มาตรการอำนวยการ และการป้องกันยาเสพติดจากการใช้โซเซียลมีเดีย  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการ แนวทาง แผนงาน 
และโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดโดยมีสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่ในการอำนวยการ บริหารจัดการ ประสานงาน และกำกับติดตาม ให้เป็นไปในทิศทาง
และเป้าหมายที่ต้องการ ลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จึงได้จัดสรรงบประมาณ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
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กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ดำเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืนตลอดไป 
8. วัตถุประสงค์ 
     8.1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด โดยขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
     8.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
     8.3  เพือ่กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่/
เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ best practices ในภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัด 
     8.4  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) ระบบดแูลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศกึษา (CATAS) ระบบกำลังพล และระบบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา      
    9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.  ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดในการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเฉพาะ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนนิการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรม
ชฎาแอท นคร นครศรีธรรมราช 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
      13.1 กิจกรรมการประชุม/ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
      13.2 กิจกรรมการบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแตไ่ตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)     
      1. ประชุมคณะกรรมการในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานศึกษาในการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) 
      3. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (26 มถิุนายน)ณ โรงแรมรัชฎาแอท 
นคร วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กับศูนย์อำนวยการป้องกกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
15. ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ      
 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

80 80 90  

เชงิคุณภาพ      
  ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาทกุแห่ง หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
การบูรณาการความร่วมมือในการ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
และมีข้อมูลสารสนเทศด้านยา
เสพติดในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ 

      80 80 90  

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม - 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

21,000 14,600 - 300 14,300 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข- 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค- 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแก้ไข- 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      ประชุมคณะกรรมการในการสรุปผลการดำเนินงานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาศึกษา 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      หน่วยงานทางการศกึษาในจงัหวัดนครศรีธรรมราช มีการบูรณาการในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
21. ผูร้ายงาน. นางจุฑารัตน์  มานะชนม์   .ตำแหนง่...นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ. 
     โทรศัพท์....075 356552........โทรสาร....075 356552....e–mail : jutarat321@hotmail.com 
22. วันทีร่ายงาน ณ วนัที่ ..11 . เดือน ...กรกฎาคม....พ.ศ. .....2565....... 

-------------------------------------- 
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แบบฟอร์ม 1 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. ชื่อโครงการ    “พาน้องกลับมาเรียน” 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรช์าติ ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศกึษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
      4  ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการสง่เสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดมิ)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)- 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
7. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๐ กำหนดว่าการจัดการศึกษา  
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคล  ซึ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล  หรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีบทบาทและภารกิจในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา  และการบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนด  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   การเปิดโอกาสและประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคันเด็ กตกหล่น ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม  การออกกลางคันของนักเรียน เป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  ทั้งนี้  เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนทำให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษาถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะ
ได้ทุ่มเทให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคันแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนก็ยังไม่หมดไป 
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         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เหมาะสม
กับบริบทและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่ างภาครัฐ  
ภาคธุรกิจ เอกชน  ภาคประชาสังคมและประชาชนในการตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ   ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นจึงดำเนิน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 

8. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเดก็ออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๒   เพื่อตรวจสอบ  วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกกลางคันที่ได้รับแจ้งจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ๒.๓   ลงพื้นทีต่ิดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยใช้ Mobile  Application “พาน้อง
กลับมาเรียน” และเว็บไซต์  https://dropout:edudev.in.th เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
   
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     ๑.๔.๑  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
-ร้อยละของเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ที่ติดตามพบตัวหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม                ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๕๐ 
-ร้อยละของเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ที่ติดตามไม่พบตัวได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม                      ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ    ๔๐ 
     ๑.๔.๒   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
     -หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
              ค่าเป้าหมาย   ระดับดี 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  -  กรกฎาคม   ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

๑.  แต่งตัง้คณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
๒. จัดทำไลน์กลุ่มโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา  2019  (โควิด – 19) 
๓.  แจ้งโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้องเสนอแต่งต้ังคณะทำงานระดับโรงเรียนให้โรงเรียนสมัครลงทะเบียนและ

เข้าระบบตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้สมบูรณ์ในระบบ 
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        ๔. กำกับติดตามโรงเรียน... 
 
๔.  กำกับติดตามโรงเรียน จำนวน ๖๓  โรง ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล ตรวจสอบวิเคราะห์

ข้อมูลจากเว็บไซต์ “พาน้องกลับมาเรียน” ตดิตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ถูกต้อง  ครบถ้วน   จำนวน  ๒๖๓  คน มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา   จำนวน  ๖๑   คน 
๒. โรงเรียนอนุบาลอุ่นจิต    จำนวน   ๑    คน 
๓. โรงเรียนจรัสพิชากร    จำนวน   ๑๐  คน 
๔. โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป ์  จำนวน    ๒   คน 
๕. โรงเรียนชุบธรรมวิทยา    จำนวน    ๑   คน 
๖. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา    จำนวน    ๙   คน 
๗. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก   จำนวน    ๖   คน 
๘. โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา   จำนวน    ๘   คน 
๙.  โรงเรยีนตันติวัตร    จำนวน   ๑๔  คน 
๑๐.โรงเรียนเกตุชาติศึกษา   จำนวน   ๒    คน 
๑๑.โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์   จำนวน    ๑   คน 
๑๒. โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน ์   จำนวน    ๑   คน 
๑๓. โรงเรียนพระมหาธาตุมูล   จำนวน    ๔   คน 
๑๔. โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน ์   จำนวน    ๑   คน 
๑๕. โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห ์ จำนวน   ๑   คน 
๑๖. โรงเรียนอนุบาลแสงทอง   จำนวน    ๒   คน 
๑๗. โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธ ิ  จำนวน    ๔   คน 
๑๘. โรงเรียนประทปีศาสน ์   จำนวน    ๑   คน 
๑๙. โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน   จำนวน    ๔   คน 
๒๐. โรงเรยีนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา  จำนวน    ๑   คน 
๒๑. โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา   จำนวน    ๗   คน 
๒๒. โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ ์   จำนวน    ๒   คน 
๒๓. โรงเรียนชะอวดวิทยา   จำนวน    ๑   คน 
๒๔. โรงเรียนกุลวดีศึกษา    จำนวน    ๑   คน 
๒๕. โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว   จำนวน    ๑   คน 
๒๖. โรงเรียนสระแก้ววิทยา   จำนวน   ๙   คน 
๒๗. โรงเรียนอนุบาลอินทิรา   จำนวน    ๒   คน 
๒๘. โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์   จำนวน    ๘   คน 
๒๙. โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธ ิ จำนวน   ๑๐  คน 
๓๐. โรงเรียนเจริญวัยวิทยา   จำนวน    ๓   คน 
๓๑. โรงเรียนกาญจนศึกษา   จำนวน    ๑   คน 
๓๒. โรงเรียนอนุบาลวัดอินทรามสงเคราะห ์ จำนวน   ๑   คน 
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๓๓. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา   จำนวน    ๒   คน 
๓๔. โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ   จำนวน    ๑   คน 
๓๕. โรงเรียนสหมิตรวิทยา   จำนวน    ๒   คน 
๓๖. โรงเรียนหลวงครูวิทยา   จำนวน    ๑   คน 
๓๗. โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน   จำนวน    ๒   คน 
๓๘. โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา   จำนวน    ๑   คน 
๓๙. โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา   จำนวน    ๑   คน 
๔๐. โรงเรียนดรุณศึกษา    จำนวน    ๑   คน 
๔๑. โรงเรียนนาคคามพิทยาคม   จำนวน   ๒   คน 
๔๒. โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์   จำนวน    ๘   คน 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๔๓. โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช   จำนวน   ๑   คน 
๔๔. โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต   จำนวน  ๗     คน 
๔๕. โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร   จำนวน  ๑     คน 
๔๖. โรงเรียนอนุบาลโชติกร   จำนวน   ๓    คน 
๔๗. โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย ์   จำนวน   ๑    คน 
๔๘. โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์   จำนวน   ๑    คน 
๔๙. โรงเรียนบำรุงวิทยา    จำนวน   ๓    คน 
๕๐. โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ   จำนวน   ๑    คน 
๕๑. โรงเรียนพึ่งตนเอง    จำนวน   ๒    คน 
๕๒. โรงเรียนพิมพ์มณ ี    จำนวน   ๒    คน 
๕๓. โรงเรียนสิทธาภัทร    จำนวน  ๑๕   คน 
๕๔. โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ ์   จำนวน   ๑    คน 
๕๕. โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณ ี  จำนวน   ๒   คน 
๕๖. โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา   จำนวน  ๑๒  คน 
๕๗. โรงเรียนมีสิทธิ์ศึกษา    จำนวน   ๑  คน 
๕๘. โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ ์ จำนวน   ๒  คน 
๕๙. โรงเรียนอนุบาลจิตอรุณ   จำนวน   ๑  คน  
๖๐. โรงเรียนอนุบาลวัดไหมไทยเจริญ  จำนวน   ๓  คน 
๖๑. โรงเรียนมัธยมยานากาวา   จำนวน   ๑  คน 
๖๒. โรงเรียนเจริญสงวนสุขศกึษา   จำนวน   ๑  คน 
๖๓. โรงเรียนอะหมัดอุปถัมภ์   จำนวน   ๑  คน    
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสทีเ่ริ่มโครงการจนถึงปัจจบุัน) (จากข้อ 13)  
 ผลการดำเนินการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับ
ก า รศึ ก ษ าอ ย่ า งมี คุ ณ ภ าพ   โด ย ใช้   Mobile Application “พ าน้ อ งก ลั บ ม า เรี ย น ”แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์  
https://dropout:edudev.in.th  เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล สรุปดังนี ้
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  “พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จำนวนนักเรียนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
สถานศึกษาสังกัดเอกชน จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

หน่วยงาน 
จำนวน

ผู้เรียนทีต่ก
หล่น 

จำนวนกลับ
เขา้มาเรียน 

ติดตามพบตัว 
ยังไม่ได้
ติดตาม 

ติดตามแล้ว
ไม่พบตวั 

พบตวั  
แต่ไมอ่ยู่ 
ในรายชื่อ 

สช 263 98 235 - 28 - 
- ติดตามพบตัว          235 คน 
- ยังไม่ได้ติดตาม    0  คน 
- ติดตามแล้วไม่พบตัว          28  คน 
- พบตัว แต่ไม่อยู่ในรายช่ือ      0  คน 

 
จำแนกสาเหตดุังนี ้

    สามารถติดตามได ้            คน   ไม่สามารถตดิตามได ้          คน 
การคมนาคมไม่สะดวก   1       0 
สุขภาพอนามัย    3       0 
ความพิการ    0       0 
อยู่ในกลุ่มเสี่ยง    0       0 
ได้รับผลกระทบจากภัยต่าง ๆ  0       0 
ความจำเป็นทางครอบครัว  5       1 

 
จำแนกสาเหตดุังนี ้

    สามารถติดตามได ้            คน   ไม่สามารถตดิตามได ้          คน 
สถานศึกษา 
สภาพครอบครัว    3       0 
ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอ  8       0 
ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม 2       0 
จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค ์ 1                 0 
จะเรียนต่อ     
ได้รับผลกระทบจาก  Covid -19  47                                                                      0 
อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ 1                                                                        0 
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เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น  121 
ไปเรียนต่อต่างประเทศ   4 
เรียนในสังกัดเดิม    2 
เสียชีวิต     5                                                                        2 
ย้ายถิ่นที่อยู่    15                                                                     12 
ไม่ระบ ุ     14                                                                     13 
              รวม            235               28 
 

หน่วยงาน 
จำนวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ 
“นำกลับ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จำนวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ 
“ค้นหา” 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จำนวนผู้เรียนที่
ได้รับการ “พัฒนา 

ส่งต่อ” 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

สช 98 37.26 235 89.35 - - 
 

- จำนวนผู้เรียนที่ไดร้ับการ “นำกลับ” ในระบบการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  98  คน  
      คิดเป็นร้อยละ  37.26  (ของจำนวนผู้เรียนที่ตกหล่น) 
- จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการ “คน้หา” ในระบบการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  235  คน  
      คิดเป็นร้อยละ  89.35  (ของจำนวนผู้เรียนที่ตกหล่น) 
3) จำนวนผู้เรยีนที่ได้รับการ “พัฒนา ส่งต่อ” ในระบบการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  0  คน  
      คิดเป็นร้อยละ  0   (ของจำนวนผู้เรียนที่ตกหล่น) 

3.2 การดำเนนิการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
  โดยมีแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการส่งเสริม ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่
ปรึกษาติดต่อประสานกับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาตามความต้องการจำเป็น และดำเนินการการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน      ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ หรือให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน       
         การช่วยเหลือผู้เรียนที่พบตัว เช่น เรียนที่เดิม ส่งต่อไปที่อื่น ช่วยเหลือผู้เรียนที่พบตัว เข้าเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด กศน. เข้าเรียนโรงเรียนสังกัดเอกชน เข้าเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล/อบจ. 
เข้าเรียนในสังกัดการศึกษาพิเศษ เข้าเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา เข้ าเรียนสังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ  50 263 235 89.35 
     
เชงิคุณภาพ    ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี  
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

เนื่องจากในระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดไม่มีรูปถ่าย 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

13,600 6,000 - - 6,000 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

18. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ๑) เด็กที่ออกกลางคันย้ายทีอ่ยู่ทำให้ไม่สามารถติดตามตัวได้ 
      ๒) ข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  ซ้ำซ้อนกับข้อมูลการรับนักเรียนปัจจุบันทำให้มีจำนวนนักเรียนตก
หล่นมากกว่าความเป็นจริง 
      ๓) นักเรียน   นักศึกษาหลายคนไม่ต้องการกลับมาเรียน  เนื่องจากต้องการทำงาน และมีปัญหาทางบ้าน 
      ๔) ผู้ปกครองและนักเรียนย้ายที่อยู่  ทำให้การติดตามตัวเป็นไปด้วยความยุ่งยาก 
      ๕) ขาดข้อมูลการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง  ทำให้เกิดความล่าช้า 
      ๖) ครูที่ปรึกษาไม่สามารถติดต่อผู้ปกครอง  และนักเรียน  นักศึกษาได้เนื่องจากเบอร์โทรไม่สามารถติดต่อได ้
      ๗) สภาพเศรษฐกิจทำให้นักเรียน  นักศึกษา  ไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา 
      ๘) ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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      18.2 แนวทางแก้ไข 
   ประสานงานกับฝ่ายปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เพื่อติดตามตัวเด็กที่ย้ายอยู่หรือไม่สามารถ
ติดตามตัวได ้    
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 จะระบุโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ในแผนจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการของจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีระบบสารสนเทศ/ข้อมลูเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบทีเ่หมาะสม 

21. ผูร้ายงานนางนงค์นาฎ    ศรีเมือง   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
      โทรศัพท์  075356552  โทรสาร 075356552 e–mail :   nongnadn๒๒๐๔@hotmail.com 
22. วันทีร่ายงาน ณ วนัที่ ๑๒  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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