
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดอืน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2)        
กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน............................................-....................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็ก       

ก่อนวัยเรียน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ    

ทุนมนุษย)์ 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... .........-.........................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของ คนไทยทุกช่วงวัย) 
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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5. หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจำกยุทธศำตร์ชำติ 20 ปี มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว โดยเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกช่วงวัย   
ให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพ พร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ พัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย พัฒนำเด็กและเยำวชน  
ให้ได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถกำรเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
รวมถึงทักษะสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ     
ควำมถนัด พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำนรวมถึงทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ ประกอบกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่มุ่งเน้นกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ ให้ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและ    
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนให้พ้ืนที่จังหวัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ   
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงตำมศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยกำรสร้ำง และพัฒนำกลไกในพ้ืนที่จังหวัด
บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ เน้นกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในพ้ืนที่
ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด โดยประสำนควำมร่วมมือ
กับภำคเอกชนสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมกันจัดท ำแนวทำงยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในจังหวัด  สร้ำงพ้ืนที่กำรทดลองรูปแบบ
ควำมร่วมมือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.) เพ่ือบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับเน้นกำรมีส่วนร่วมกับ
ทุกภำคส่วนในพื้นท่ี       
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม ทั่วถึงตำมบริบท
ของจังหวัด โดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ ครอบครัวองค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันที่จัดกำรศึกษำอ่ืน    
 2. เพ่ือให้มีตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยำงนและสถำนศึกษำในจังหวัด
ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม แลทั่วถึงตำมบริบท
ของจังหวัด                                            
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 1.จ ำนวนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ  เท่ำเทียม ทั่วถึงตำมบริบท
ของจังหวัด และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 1 แนวทำง 
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 2.มีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ
เท่ำเทียมและทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัดตำมตัวชี้วัดที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและ
มีส่วนร่วมในกำรประเมิน จ ำนวน 1 แผน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1.มีกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม ทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด 
 2.มีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน  20 คน 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 

กิจกรรม ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

 

ส.ค.
65 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

1. จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและส ำนักงำนศกึษำธิกำรจังหวัด 

           สุโขทัย 

2. จัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรฯ            สุโขทัย 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนต้นแบบ  

           สุโขทัย 

5. กิจกรรมจัดท ำสื่อวิดีโอ ปฏิบัติกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต้นแบบ 

           สุโขทัย 

6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร            สุโขทัย 
10. สถานที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
11. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มเป้ำหมำย 20 
คน จ ำนวน 1 วัน  
 2) กิจกรรมจัดท ำสื่อวิดีโอ ปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต้นแบบ 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 9)   
 -  
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13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จ ำนวนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำ
เทียม ทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด และผ่ำน
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด  

1 แนวทำง 1 แนวทำง 1 แนวทำง 100 

ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนว
ทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึงตำม
บริบทของจังหวัดตำมตัวชี้วัดที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดและมีส่วนร่วมในกำรประเมิน  

1 แผน 1 แผน 1 แผน 100 

สื่อวิดีโอ ปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนต้นแบบ 

1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 100 

เชิงคุณภาพ      
มีกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม ทั่วถึงตำม
บริบทของจังหวัด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 105 

มี ก ำรป ระ เมิ น ผลตำมตั วชี้ วั ด ผลกำร
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ให้ มี
คุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึงตำมบริบทของ
จังหวัด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 105 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต้นแบบ 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,450.- บำท 44,400.- 26,400 18,000   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 -  
      16.2 แนวทำงแก้ไข 
 -  
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ยกระดับคณุภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม แลทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด                                            
19. ผู้รายงาน นำยรองฤทธิ์ ไกรกิจรำษฎร์ ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ 083-2148883 โทรสาร 055-651113  E–mail : momo_rk@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 

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

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน

