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สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย แลยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอำนาจหน้าที่
ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ นั้น 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   
         “บูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ผู้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ ตลอดชีวิต ตามศาสตร์พระราชา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเป้าหมายคุณภาพ

ผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกประเภท อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องตามศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่พิเศษ(พื้นที่สูง 
พ้ืนที่ตามแนวตะเขบ็ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่าง
ด้าว) 
 3. เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคง 
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 4. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
ความเป็นพลเมือง 
 5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 6. สนับสนุน เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 
 8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 9. สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ผู ้เร ียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู ้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
 10. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 11. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 12. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ
ประชาชน 

 13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป้นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 14. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ 

และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
 15. ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติ  มิชอบ 
 16. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มศักยภาพ 

เป้าประสงค ์
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
2. ส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพและเรียนต่อด้าน

อาชีพเพ่ิมข้ึน 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ

เสมอภาค 
6. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์     
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่พิเศษ(พื้นที่
สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเขบ็ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 
 3. เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
  4. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และความเป็นพลเมือง 

   เป้าประสงค์ที่ 1.ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบ

มีส่วนร่วม  
ร้อยละ 100 

 2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความม่ันคงและความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

ร้อยละ 100 

 3. ระดับความสำเร็จในการ ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนนักศึกษาโดยพนักงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์  
  5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
   6. สนับสนุน เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 

   เป้าประสงค์ที่ 2. ส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพและเรียน
ต่อด้านอาชีพเพิ่มขึ้น 
 1. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา 30:70 
 2. จำนวนผลการวิจัยด้านการศึกษา 1 
 3. จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 30 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์   

   7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
   8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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   เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ร้อยละ 50 

 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

ร้อยละ 3 

 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

ร้อยละ 3 

 4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 90 
 5. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร ร้อยละ 90 
 6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 95 

 

   เป้าประสงค์ที่ 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนได้รับ

การพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  
ร้อยละ 100 

 2. ร้อยละของครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 100 
 3. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ

บริหารงานบุคคลระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

 4. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์   

  9. สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 

   เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง และเสมอภาค 
 1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ 3-5 ปี ได้รับการศึกษาระดับอนุบาล ร้อยละ 90 
 2. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ 6-11 ปี ได้รับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 
ร้อยละ 100 

 3. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ 12-14 ปี ได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 90 

 4.ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ 15-17 ปี ได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 90 

 5. ร้อยละของผู้พิการได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม ร้อยละ 80 
 6. ร้อยละของการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ต่อ ม.1  ร้อยละ 100 
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 7. ร้อยละของการเรียนต่อ จบ ม.ต้น  ต่อ ปวช./ม.ปลาย ร้อยละ 90 
 8. ร้อยละของการเรียนต่อ จบ ม.ปลาย/ปวช. ต่อ ปวส./ปวท./อุดมศึกษา  ร้อยละ 70 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์   

  10. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  11. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู ้ ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   เป้าประสงค์ที่ 6. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 1. ระดับความสำเร็จในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  
 2. ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์   

  12. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ
ประชาชน 

  13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป้นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
  14. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ ทุก

พ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
  15. ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติ  มิชอบ 
  16. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มศักยภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 1. ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ 80 

 2. ร้อยละของคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 80 
 3. ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทีม่ีส่วนร่วมในการบูรณา

การการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร้อยละ 90 

 4. จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคี
เครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา) 

อย่างน้อย 5 

 5. มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และ
ความสำเร็จในวิชาชีพ 

 1 ระบบ 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) 
1. งบดำเนินงาน 3,560,478 
 1.1.ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 3,027,238 
    1.1.1 ค่าเช่ารถตู้  571,200  
    1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้าง 6 คน(6เดือน)  763,200  
    1.1.3 ค่าวัสดุ สำนักงาน  300,000  
    1.1.4 ค่าใช้สอย(ค่าเดินทางไปราชการ)  724,800  
    1.1.5 ค่าเช่ารถเสมารักษ์  236,038  
    1.1.6 ค่าเช่าบ้าน  432,000  
 1.2.ค่าสาธารณูปโภค  533,240  
    1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 
    1.2.2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 141,240 

2. งบลงทุน 1,024,800 
 2.1 ค่าครุภัณฑ์  479,700  
   2.1.1 เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง  69,900  
   2.1.2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 8 ตู้  44,000  
   2.1.3 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 เครื่อง  20,600  
   2.1.4 กล้องวงจรปิด 8 ชุด  184,000  
   2.1.5 โทรทัศน์  7 เครื่อง  137,200  
   2.1.6 อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 เครื่อง  24,000  
 2.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  46,100  
   2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน 1 เครื่อง  16,000  
   2.2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง  4,300  
   2.2.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง  7,900  
   2.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 1 เครื่อง  7,900  
   2.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network  1 เครื่อง  10,000  
 2.3.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  499,000  
   2.3.1 ปรับปรุงพื้นอาคาร  499,000  

3. งบประมาณโครงการ 3,454,614 
 รวมทั้งสิ้น 8,039,892 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนกังานศกึษาธกิารจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

 

สรุปโครงการตามงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ ได้รับจัดสรร หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.โครงการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจำปี 2562 

20,000 20,000  

2.โครงการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีผลงานนวัตกรรมและวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่
ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

200,000 200,000  

3.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

75,000 30,000  

4.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 
2563 

53,780 -  

5.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 

50,000 -  

6.โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 
2563 

30,000 30,000  

7.โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 16,000 -  

8.โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

259,480 259,480  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 704,260 539,480  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ปีงบประมาณ 2563 

 312,510  -  

2.โครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 

 76,032  -  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 388,542 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  405,200  80,000  
2.โครงการ TFE (Team For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 820,590  162,750  

3.ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

100,000 38,900  
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โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

โครงการ ได้รับจัดสรร หมาย
เหตุ 

4.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 145,500  -  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 1,471,290 281,650  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 40,000   40,000   

2.โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2563 

 12,700  -  

3.โครงการสร้างทางเลือกการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา สำหรับเด็กด้อย
โอกาสเพ่ือพัฒนาการมีงานทำ ประจำปี 2563 

 250,000  -  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 302,700 40,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  10,000 10,000  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 10,000 10,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  133,800   38,900   
2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  45,400   45,400   
3.โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563 

 70,000   40,000   

4.โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   

 169,500  -  

5.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 83,000  -  

6.โครงการแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 
2563 

 36,120  -  

7.โครงการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วย
การปลุกจิตสำนึกของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

40,000 40,000  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 577,820 164,300  

รวมทั้งสิ้น 3,454,614 1,035,430  

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการทุกโครงการ ทุกกิจกรรม 
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ข้อมูลผลการดำเนินงาน  :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการตามแผนทั้งหมด 25 โครงการ 

ลำดับ

ที ่
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ตามแผนฯ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุค่า

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1. โครงการประเมินผลงาน

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข ประจำปี 

2562 

1.ร้อยละ 100 ของ

โรงเรียน ท่ีเข้าร่วม

โครงการสถานศึกษาสี

ขาว ปลอดยาเสพติด

อบายมุข 2562 ได้รับ

การประเมิน  

ร้อยละ 100   

2.  2. ร้อยละ 70 ของ

โรงเรียน ท่ีเข้าร่วม

โครงการสถานศึกษาสี

ขาว ปลอดยาเสพติด

อบายมุข 2562 ผ่าน

เกณฑ์การประเมินอยู่

ในระดับดมีาก ข้ึนไป 

ร้อยละ 76   

3. โครงการคดัเลือกสถานศึกษา

ต้นแบบ ที่มีผลงานนวัตกรรม

และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ใน

ด้านการป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา ในเขตพื้นท่ี

ชายแดน จังหวัดแมฮ่่องสอน 

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี

อย่างน้อย 10 แห่ง  

5 แห่ง   

4. โครงการส่งเสริม สนับสนุน

การดำเนินงานส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

คณะกรรมการ 

พนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี

ศูนย์เสมารักษ์ 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง จำนวน  80  

คน 

80 คน   
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5.  การออกตรวจจดุเสี่ยง 

ในพื้นที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน จำนวน

อย่างน้อย 40 ครั้ง 

40 ครั้ง   

6. โครงการประกวดระเบยีบแถว

ลูกเสือ เนตรนารี ระดับ

จังหวัด ประจำปี 2563 

ลูกเสือ เนตรนารี และ

ผู้บังคับบัญชา จำนวน  

300   คน 

300 คน   

7. โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ พระวชิร

เกล้าเจา้อยู่หัว ประมุขของ

คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 68 พรรษา วันท่ี 

28 กรกฎาคม 2563 

ร้อยละ 100 ของ

ลูกเสือ เนตรนารี 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

บุคลากรทางการ

ลูกเสือ ได้ร่วมแสดง

ความจงรักภักดี สำนึก

ในพระมหา

กรุณาธิคณุ และความ

สามัคคีของลูกเสือทุก

หมู่เหล่า 

ร้อยละ 100   

8. โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน

คล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

ไทย ประจำปี 2563 

ผู้บังคับบัญชายุว

กาชาด สมาชิกยุว

กาชาด และเจา้หน้าท่ี 

จากสถานศึกษาที่เปดิ

สอน               

กิจกรรมยุวกาชาดใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

จำนวน 350 คน 

350 คน   

9. โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  

กิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษา 

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อย

ละ 80 ได้ร่วมทำ

กิจกรรม แลกเปลี่ยน

เรียนรูซ้ึ่งกันและกันใน

การจัดการเรยีนการ

สอนกิจกรรมยุว

กาชาด 

ร้อยละ 100   
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10.  สถานศึกษา ร้อยละ 

100 ได้รับการนิเทศ 

มีความเข้าใจในการ

จัดการเรียนการสอน

ยุวกาชาดใน

สถานศึกษา 

ร้อยละ 100   

11. โครงการสร้างและส่งเสรมิ

ความเป็นพลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่

การปฏิบัตสิำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

ร้อยละ 100 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรักและเทิดทูน

ในสถาบัน

พระมหากษตัริย์และ

ยึดมั่นใน 

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรง

เป็นประมุข 

ร้อยละ 100   

12.  ร้อยละ 80 ของผู้เรยีน

ได้นำความรู้ความ

เข้าใจไปประยุกต์ใช้ใน

การชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 100   

13. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับชาติ (O-

NET) ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ี

สะท้อนความต้องการ

ในการพัฒนาเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของ

ผู้เรยีน 

ผู้บริหารโรงเรียน

และครผููส้อน

ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-

6 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ที่สะท้อนความ

ต้องการในการ

พัฒนาเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้เรียน 

  

14.  ร้อยละ 80 ของ

ครูผูส้อนกลุ่มสาระ

ครูผูส้อนกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้หลัก
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การเรยีนรู้หลัก

ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4-6 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ี

สามารถพัฒนาการ

ออกแบบหลักสูตร 

การจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะ

การคิดแบบมีเหตผุล

และเป็นขั้นตอน 

(Coding)  และการใช้

ผลสอบ O-NET ไป

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4-

6 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ที่สามารถพัฒนาการ

ออกแบบหลักสูตร 

การจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะ

การคิดแบบมีเหตผุล

และเป็นขั้นตอน 

(Coding)  และการ

ใช้ผลสอบ O-NET 

ไปพัฒนาการจดัการ

เรียนการสอน 

15.  ร้อยละ 100 ของ

โรงเรียนเอกชนท่ี

ได้รับการนิเทศ

ติดตามการพัฒนา

หลักสตูร การจัดการ

เรียนรู้และการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้

ตามเป้าหมายที่

กำหนด 

โรงเรียนเอกชนไดร้ับ

การนิเทศตดิตาม

การพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรยีนรู้

และการวดั

ประเมินผลการ

เรียนรูต้ามเป้าหมาย

ที่ ร้อยละ 100 

  

16.  ร้อยละ 80 ของ

คณะกรรมการ

เครือข่ายยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับจังหวดั 

(ปสกช.) ที่เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายฯ ตาม

เป้าหมายที่กำหนด 

คณะกรรมการ

เครือข่ายยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับจังหวดั 

(ปสกช.) เข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

เครือข่ายฯ ตาม

เป้าหมายที่กำหนด 
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17. โครงการทดสอบประเมินผล

ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

2562 

1)โรงเรียนในสังกัด

สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน และ

สังกัดกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(โรงเรียนเทศบาล, 

โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนตำบล, 

โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด) 

ร้อยละ 100 มีการ

ดำเนินการทดสอบ

ประเมินผลความรู้

และความคิดรวบยอด

ทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ปีการศึกษา 

2562 ตามหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ของกับนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 และชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุก

คน 

ร้อยละ 100   

18.  2)โรงเรียนในสังกัด

สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน และ

สังกัดกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ 100   
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(โรงเรียนเทศบาล, 

โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนตำบล, 

โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด) 

ร้อยละ 100 มีสรุปผล

การทดสอบ

ประเมินผลความรู้

และความคิดรวบยอด

ทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ปีการศึกษา 

2562 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

และช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 รายบุคคลและ

ภาพรวมของโรงเรียน 

เพื่อนำผลไปใช้ใน

ปรับปรุงคณุภาพการ

จัดการเรียนการสอน

ภายในโรงเรียน 

19.  3)  สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน มสีรุปผล

การทดสอบ

ประเมินผลความรู้

และความคิดรวบยอด

ทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ปีการศึกษา 

2562 ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิ

ทุกแห่ง   
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การศึกษาเอกชน และ

สังกัดกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(โรงเรียนเทศบาล, 

โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนตำบล, 

โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด) ที่

จัดการศึกษาใน

ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุก

แห่ง เพื่อนำผลไปใช้

ในปรับปรุงคุณภาพ

การจัดการเรยีนการ

สอนให้กับโรงเรียน

ต่อไป 

20. โครงการ Coaching Teams 

เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา จังหวัดแมฮ่่องสอน 

จังหวัดมี Supervisor 

Teams ระดับจังหวัด 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง

การบูรณาการด้าน

การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหาร

การจัดการศึกษาทุก

ระดับในพ้ืนท่ี อย่าง

น้อย 1 แนวทาง 

มีประกาศ /คำสั่ง

Supervisor Teams 

ระดับจังหวดั แต่งตั้ง

โดยผู้ว่า /

ศึกษาธิการจังหวัด 

การบูรณาการด้าน

การนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

บริหารการจัด

การศึกษาทุกระดับ

ในพื้นที่ 

  

21.  จังหวัดมีรูปแบบ/แนว

ทางการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

บริหารการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดมีรูปแบบ/

แนวทางการนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผลการ

บริหารการจัด
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ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่ี

สอดคล้องเหมาะสม

ตามบริบทของพื้นที่ 1 

ทีม 

จำนวน 30 คน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่ี

สอดคล้องเหมาะสม

ตามบริบทของพื้นที ่

คือ รูปแบบ 

“PIDRE + 3R  

Model ” 

22.  สถานศึกษาท่ีไดร้ับ

การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลตาม

แนวทางที่พัฒนาขึ้น มี

ร้อยละของนักเรียนท่ี

คะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ทุกระดับ

ในแต่ละวิชาผ่าน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 

50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น 

จากปีท่ีผ่านมา(2563) 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ

การนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลตาม

แนวทางที่พัฒนาขึ้น 

มีร้อยละของ

นักเรียนท่ีคะแนนผล

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ 

ทุกระดับในแตล่ะ

วิชาผ่านเกณฑ์

คะแนนร้อยละ 50 

ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น จากปี

ที่ผ่านมา(2563) 

เป็นบางสาระการ

เรียนรู้  บางสาระ

การเรยีนรู้ยังมี

จำนวนร้อยละที่ต่ำ 

  

23. โครงการ TFE (Teams  for  

education)  สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มีศูนย์กลางการ

ประสานและบรูณา

การด้านการเรยีนรู้

ระหว่างหน่วยงานทาง

การศึกษาทุกสังกัดใน

ระดับจังหวดั ศธจ.

เป็นศูนย์กลางการ

ประสานและบรูณา

การฯ 

มีศูนย์กลางการ

ประสานและบรูณา

การด้านการเรยีนรู้

ระหว่างหน่วยงาน

ทางการศึกษาทุก

สังกัดในระดับ

จังหวัด ศธจ.เป็น

ศูนย์กลางการ
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ประสานและบรูณา

การฯ 

24.  มีแนวทางการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนาผู้เรยีน

ที่คะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

แต่ละสาระการเรียนรู้

ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน

ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ใน

ระดับจังหวดั จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

มี 1 แนวทาง 

มีแนวทางการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เกี่ยวกับรูปแบบ/

แนวทางการพัฒนา

ผู้เรยีนที่คะแนนผล

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานแต่ละ

สาระการเรียนรู ้

ระดับจังหวดั 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มี 1 แนวทาง คือ 

“SPADFER  

MODEL ” 

  

25.  สถานศึกษามีร้อยละ

ของนักเรียนท่ีคะแนน

ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานแต่ละสาระ

การเรยีนรู้ผา่นเกณฑ์

เพิ่มขึ้น 

สถานศึกษามีร้อยละ

ของนักเรียนท่ี

คะแนนผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานแต่ละ

สาระการเรียนรูผ้่าน

เกณฑ์เพิม่ขึ้นเป็น

บางสาระการเรียนรู้  

บางสาระการเรียนรู้

ยังมีจำนวนร้อยละที่

ต่ำ 

  

26. โครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษา

ผู้บริหาร ครผูู้สอน 

ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และ

บุคลากรที่เกีย่วข้อง

สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้

  



      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนกังานศกึษาธกิารจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

 

ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

กับการจัดการศึกษา

ปฐมวัยไดร้ับการ

พัฒนาให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษา

ปฐมวัย จำนวน 50 

คน 

ดำเนินการจัดการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครูปฐมวัย

ในการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรูจ้ินตคณิต คิด

เลขเร็ว ให้กับครู

จำนวน 56 คน 

27.  ผลงาน นวัตกรรม 

รูปแบบและแนว

ปฏิบัติที่ดีเกีย่วกับการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 10 

ผลงาน 

สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้

ดำเนินการจัด

นำเสนอผลงาน 

นวัตกรรม รูปแบบ

และแนวปฏิบตัิที่ดี

เกี่ยวกับการพัฒนา

เด็กปฐมวัย ดังน้ี 

1.ครู 11 ผลงาน 

2.ผู้บริหาร 2 ผลงาน 

รวมทั้งหมด  

13 ผลงาน 

  

28.  สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี

แผนพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 1 แผน 

สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอนจัดทำ

แผนพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 1 แผน 

  

29.  สถานศึกษา/สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ได้รับการนิเทศ 

ติดตาม ส่งเสริมการ

สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้

ดำเนินการนเิทศ

สถานศึกษาท่ีจัด
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ดำเนินงานด้าน

ปฐมวัย 5 แห่ง 

การศึกษาระดับ

ปฐมวัย 5 แห่ง 

ได้แก่  

1.รร.อนุบาลสิริ

อัมพร 

2.รร.อนุบาลบรรณ

วิทย์ 

3.รร.อนุบาลจรสัศร ี

4.รร.อนุบาลกฤษณ

พรรณ 

5.รร.อนุบาลธาร

ทิพย์ 

30. โครงการ นิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 90 ขอ 

ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความรู้ ความ

เข้าใจ มีทักษะ 

ความสามารถท่ีจะ

ปฏิบัติงานตาม

นโยบายให้บรรลผุล

ตามมาตรฐาน

การศึกษาของ

โรงเรียนและ

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามกลยุทธ์ที่

สำนักงานศึกษาธิการ

กำหนด ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์การศึกษา

ชาติของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับการนิเทศ อย่าง

ทั่วถึง 

ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจ มีทักษะ 

ความสามารถท่ีจะ

ปฏิบัติงานตาม

นโยบายให้บรรลผุล

ตามมาตรฐาน

การศึกษาของ

โรงเรียนและ

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามกลยุทธ์ที่

สำนักงาน

ศึกษาธิการกำหนด 

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์

การศึกษาชาติของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับการนิเทศ 

อย่างทั่วถึง 
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31.  ร้อยละ 90 ของ

ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษาผู้รับการนิเทศ 

มีความพึงพอใจต่อ

การนิเทศ มีขวัญ

กำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษาผู้รับการนิเทศ 

มีความพึงพอใจต่อ

การนิเทศ มีขวัญ

กำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

  

32. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี 2563 สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน 

เด็กและเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการฯ อย่าง

น้อย 80 คน มีความ

พึงพอใจในกิจกรรม

ของโครงการฯ 

800 คน   

33. โครงการเพิม่ทักษะด้านอาชีพ

แก่นักเรียนครอบครัวยากจน

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไมไ่ด้

เรียนต่อหลังจบการศึกษา  

ภาคบังคับ ปีงบประมาณ 

2563 

นักเรียนร้อยละ 100 

ที่สมัครเข้ารับการ

ฝึกอบรม เรียนจบตาม

ตามเกณฑ์ของ

หลักสตูรเตรียมความ

พร้อมเข้าทำงาน 

ร้อยละ 92.31   

34. โครงการ สร้างทางเลือกเข้าถึง

โอกาสทางการศึกษาเพื่อการมี

งานทำ ของ เด็กด้อยโอกาส 

เด็กตกหล่น และเด็กออก

กลางคัน 

เด็กด้อยโอกาส เด็ก

ตกหล่น และเด็กออก

กลางคัน ที่เข้าร่วม

กิจกรรม ได้เรียนรู้ ฝึก

ปฏิบัติจริงและมี

ทัศนคติที่ดีต่อการ

ประกอบอาชีพ

สามารถวิเคราะห์

ตัดสินใจในการเลือก

อาชีพได้ 

ไม่ได้ดำเนินการ   

35. โครงการ ศธ.จติอาสาบำเพ็ญ

ประโยชน ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   -นักเรียน นักศึกษา 

จากสถานศึกษาทุก

สังกัดในจังหวัด

รวม 250 คน   
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แม่ฮ่องสอน จำนวน  

200 คน 

   -ครู บุคลากร

ทางการศึกษา

หน่วยงานทางการ

ศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

จำนวน 50 คน   

รวมทั้งสิ้น 250 คน 

36. โครงการจดัทำแผนพัฒนาการ

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน 

จำนวนแผนปฏิบตัิ

ราชการ(ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร) 

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 1 แผน 

ไม่ได้ดำเนินการ  ดำเนินการเป็น

การทบทวน

แผนพัฒนา

การศึกษา 

37.  จำนวนแผนปฏิบตัิ

ราชการ(ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร) 

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ของ

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  1 

แผน 

1 แผน   

38.  จำนวนแผนปฏิบตัิ

ราชการ(ฉบับจัดทำคำ

ของบประมาณ

รายจ่ายประจำปี) 

ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของ

สำนักงานศึกษาธิการ

1 แผน   
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน  1 

แผน 

39.  จำนวนแผนปฏิบตัิ

ราชการพัฒนา

การศึกษาพ้ืนท่ี

ชายแดนประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2563 ระดับจังหวัด 

ของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน  1 แผน 

ไม่ได้ดำเนินการ  ดำเนินการเป็น

การทบทวน

แผนพัฒนา

การศึกษาพ้ืนท่ี

ชายแดน 

40. โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ

บุคลากรในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน 

ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้า

รับการฝึกอบรมตาม

หลักสตูร ฯ มี

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์

ที่หลักสูตรกำหนด 

ร้อยละ 100   

41.  ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมที่มตี่อ

หลักสตูร ฯ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 

ร้อยละ 100   

42. โครงการประสาน ติดตาม 

และสนบัสนุนการตรวจ

ราชการตามนโยบายการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

หัวหน้าผู้ตรวจ

ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ , 

ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

(เขตตรวจราชการที่ 

15)      พร้อม

เลขานุการผู้ตรวจ

ราชการ ฯ , 

ศึกษาธิการภาค 15  , 

ผอ.กลุ่มติดตามและ

ตรวจราชการ ภาค 

15  พร้อมคณะ 

ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

ผอ.กลุ่มติดตามและ

ตรวจราชการ ภาค 

15  พร้อมคณะ 

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน และ

รองศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน , 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ พร้อมคณะ

เจ้าหน้าที่ทุกคนของ
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ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน และรอง

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน , 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประสาน ติดตาม และ

สนับสนุนข้อมลู

สารสนเทศตาม

นโยบายการตรวจ

ราชการ พร้อมคณะ

เจ้าหน้าท่ีทุกคนของ

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

และหัวหน้าหน่วยงาน

และบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

ในพื้นที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน รวม

ทั้งสิ้น 40 คน ได้ร่วม

ปฏิบัติหน้าท่ีและ

ภารกิจสำเร็จ

เรียบร้อยตามแผนท่ี

กำหนด 

สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน และ

หัวหน้าหน่วยงาน

และบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

ในพื้นที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้ร่วม

ปฏิบัติหน้าท่ีและ

ภารกิจสำเร็จ

เรียบร้อยตามแผนท่ี

กำหนด  ทุกครั้งท่ีมี

การตรวจราชการฯ 

และการนเิทศ

ติดตามฯ ตามแผนท่ี

กำหนด 

43. โครงการพัฒนาระบบการ

ประเมินมาตรฐานและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2563 

1) สถานศึกษาเอกชน

ทุกแห่ง ร้อยละ 100 

ได้รับการนิเทศ 

ติดตาม และ

ประเมินผล การ

ดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจดั

การศึกษาท่ีสอดคล้อง

กับระบบการประกัน

ร้อยละ 100   
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คุณภาพการศึกษา

แนวใหม่ตาม

มาตรฐานการศึกษา 

44.  2) สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีรายงาน

ผลการศึกษา 

วิเคราะห/์วิจัยผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

เอกชนทุกแห่ง (ร้อย

ละ 100) และรายงาน

ผลในภาพรวม 

ร้อยละ 100   

45.  3) สถานศึกษาเอกชน

ทุกแห่ง ร้อยละ 100 

มีรายงานผล

การศึกษา วิเคราะห์/

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

การประกันคณุภาพ

การศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100   

46.  4) สถานศึกษาเอกชน

ทุกแห่ง ร้อยละ 100 

มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีพร้อมรับ

การประเมินคณุภาพ

ภายนอกจาก สมศ. 

ร้อยละ 100   
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47. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การสื่อสารของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี

ระบบเว็บไชต์หลัก

ของหน่วยงาน จำนวน 

1 เว็บไซต ์

1 เว็บไซต ์   

48.  ร้อยละ 80 ของ

บุคลากรในสังกัด 

ได้รับการพัฒนาใน

การใช้งานเว็บไซต์ 

และการผลิตสื่อ

รูปภาพ วีดีโอ จน

สามารถ

ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสาร และกิจกรรม

ผลการดำเนินงานได ้

ร้อยละ 100   

49. โครงการตรวจสอบภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

หน่วยรับตรวจ 7 แห่ง สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้

ดำเนินการ

ตรวจสอบภายใน 

จำนวน  7 แห่ง 

ได้แก ่

1.ศธจ.แม่ฮ่องสอน 

2.รร.อนุบาลสิริ

อัมพร 

3.รร.อนุบาลบรรณ

วิทย์ 

4.รร.อนุบาลจรสัศร ี

5.รร.อนุบาลกฤษณ

พรรณ 

6.รร.อนุบาลธาร

ทิพย์ 

7.รร.พุทธเกษตร 
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50. โครงการสร้างกลไกป้องกัน

การทุจริตทีเ่ข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพด้วยการปลุก

จิตสำนึกของบุคลากร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

บุคลากรในสังกัด ทุก

คนมีความพร้อมที่จะ

ปรับเปลีย่นเรยีนรู้ใน

การพัฒนาตนพัฒนา

งานราชการ สู่

มาตรฐาน  ตามหลัก

ธรรมาภิบาล บุคลากร

ในสังกัด ทุกคนมี

ความพร้อมที่จะ

ปรับเปลีย่นเรยีนรู้ใน

การพัฒนาตนพัฒนา

งานราชการ สู่

มาตรฐาน  ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

มีความพร้อม   

51.  สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี

วัฒนธรรมองค์กรแห่ง

การเรยีนรู้สูค่วาม

ซื่อสัตยส์ุจรติ มี

ค่านิยมสจุริต มี

ค่านิยมร่วมในองค์กร 

จัดทำประมวล

จริยธรรมของ

ข้าราชการสังกัด

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มีวัฒนธรรมองค์กร

แห่งการเรียนรู้สู่

ความซื่อสัตย์สุจริต 

มีค่านิยมสุจรติ มี

ค่านิยมร่วมใน

องค์กร 

  

52.  บุคลากรในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ และ

เป็นข้าราชการที่มี

ความซื่อสัตย์สุจริต 

เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ และเป็น

ข้าราชการที่มีความ

ซื่อสัตยส์ุจรติ 
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53.  ศธจ.แม่ฮ่องสอนเป็น

องค์กรคุณธรรม ผ่าน

การประเมิน ITA  

ร้อยละ 80 

ไม่ผา่นการประเมิน   

จำนวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย 45  

คิดเป็นร้อยละ 84.90  

 
หมายเหตุ :   หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย 

                หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 

1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. ช่ือโครงการ    สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนแมบทประเด็นความม่ันคง 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปดานสังคม 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
4.5 แผนความม่ันคง  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
                            อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก   การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน  ไมมี 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

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

      
     

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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5. หลักการและเหตุผล 
  

              กิจกรรมยุวกาชาด เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใน
ระบบหนวย กลุม หมู สงเสริมและพัฒนาสมาชิกยุวกาชาด ใหสามารถพัฒนาตนเอง เพ่ือความเปนมนุษย         ท่ี
สมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยธรรม มีอุดมคติในสันติสุข มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย รูจักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน มีความสงางาม     
มีศักดิ์ศรี ใชเวลาวางบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม
ท้ังรูจักการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี ซ่ึงจะนำไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข  
   ดังนั้นเพ่ือใหการขับเคลื่อนจุดมุงหมายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรมใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
สมาชิกยุวกาชาด ไดมีโอกาสและพัฒนาผูเรียน สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 
ปลูกฝงใหสมาชิกยุวกาชาดเปนผูมีความรูและสามารถนำไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนตอไปอยาง
แทจริง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ีอใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ไดแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จ         
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

6.2 เพ่ือสงเสริมใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ไดรวมทำกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดเรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณผานกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและสามารถนำไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวันได 

6.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การดำเนินงานยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดของ
สถานศึกษา 

6.4 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนทางดานยุวกาชาด 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 เชิงปริมาณ  จำนวนท้ังส้ิน 35๐ คน 

  1) รอยละ 80 ของผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ในจังหวัดไดเขารวมกิจกรรมการ
นิเทศยุว-กาชาดในระดับจังหวัด 

2) รอยละ 100 ของสถานศึกษาภายในจังหวัด ไดรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยุวกาชาด 

7.2  เชิงคุณภาพ 
1) ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ไดรวมทำกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ไดเรียนรู

แลกเปลี่ยนประสบการณผานกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและสามารถนำไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวันได 

2) สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. กลุมเปาหมายโครงการ       

หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแหง ทุกสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในพ้ืนท่ีจังหวัด
แมฮองสอน 
 
9. ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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10. สถานท่ีดำเนินการ     หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแหง ทุกสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
 
11. ภาพกิจกรรม  

กิจกรรมการนิเทศโรงเรียน 

 
 

     
            
12. งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังส้ิน 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

16,000 16,000 - - - 16,000 
แหลงงบประมาณ  งบประมาณ สป. 2563   งบรายจาย  งบดำเนินงาน    หมวดรายจาย  คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 
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13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมไมสามารถจัดในภาพรวมท้ังจังหวัด เนื่องจาการเดินทางลำบาก 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
ชี้แจงใหสถานศึกษาไดทราบถึงประวัติความเปนมาการกอตั้งสถาปนายุวกาชาดไทย และเห็นความสำคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
  1) สังคมไดรับทราบถึงความเปนมา และความสำคัญของยุวกาชาดไทย 

2) ไดเห็นถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา 
3) ไดเห็นถึงความมีระเบียบวินัย ของสมาชิกยุวกาชาด 

16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน   อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2  ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
17. ผูรายงาน   นายชัยวัฒน  คลังทรัพย         ตำแหนง  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท 053 611665  โทรสาร 053 611660  .E–mail : chaiwatklungsap@gmail.com 
18. วันท่ีรายงาน ณ 30 กันยายน 2563 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 

1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. ช่ือโครงการ    ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป 2563 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนแมบทประเด็นความม่ันคง 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปดานสังคม 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
4.5 แผนความม่ันคง  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
                            อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก   การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน  ไมมี 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

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

      
     

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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5. หลักการและเหตุผล 
  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสำคัญตอกิจกรรมลูกเสือ ถือวาเปนกิจกรรมของเยาวชนท่ี           สราง
ความเปนระเบียบวินัย กลาหาญ อดทน ความซ่ือสัตย ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรวมมือรวมใจ ความพรอมเพียง
ความสามัคคี สงาผาเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกท้ังยังเปนการฝกใหเปนผูนำผูตามท่ีดี เปนผูมีประสาทตื่นตัว 
สามารถเคลื่อนไหวอิริยาบถ ไดคลองแคลววองไว รูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวม มีความรับผิดชอบตอ
สังคม รวมท้ังเปนการ ปลูกจิตสำนึกใหนักเรียน นักศึกษา แตงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อยางถูกตองตาม
กฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และเพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามัคคีในหมูคณะของลูกเสือ 
เนตรนารี ซ่ึงรัฐบาลใหความสำคัญและใหความสนใจเปนพิเศษเพราะเยาวชนเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ท่ีหวังผลไดในระยะยาว  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อันเปนคุณธรรมท่ีลูกเสือทุกคนตองปฏิบัติ ตาม
อุดมการณของลูกเสือ อีกท้ังเปนการเสริมสรางประสบการณชีวิตใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยใช
กิจกรรมลูกเสือเปนแกนนำโดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงเครื่องแบบในวันท่ีมีการเรียนการสอน หรือแมแตการเดิน
สวนสนาม ในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ และการบำเพ็ญประโยชน ในวันสำคัญ จะเห็นไดวาลูกเสือ
เนตรนารี ท่ีอยูในเครื่องแบบเหลานั้น ไดฝกระเบียบแถวและสามารถเดินสวนสนามไดอยางเขมแข็ง ในเครื่องแบบ
สงางาม ซ่ึงเปนการฝกนิสัยใหเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง  และชวยเหลือบำเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสรางเยาวชนใหเปนผูมี
ระเบียบวินัย กลาหาญ อดทน ซ่ือสัตย และเพ่ือเปนการสนองตอนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทำโครงการ
นี้ข้ึน 
 
6. วัตถุประสงค 

6.1. เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี  เปนพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีความเขมแข็ง อดทน มี
ความเปนผูนำ ความพรอมเพรียง ความสามัคคี รูจักเสียสละ ชวยเหลือผูอ่ืน มีทักษะการอยูรวมกัน สรางเสริม
ประสบการณชีวิต และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีคุณภาพ  
     6.2. เพ่ือสรางความเขาใจแนวทางและหลักเกณฑการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  
     6.3. เพ่ือฟนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพ่ือใหลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณคา
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งข้ึน 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 เชิงปริมาณ  จำนวนท้ังส้ิน 300 คน 

  ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา จำนวน  300   คน 
 
7.2  เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี  มีระเบียบ วินัย มีความเขมแข็ง อดทน รูจักบำเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคมตาม

อุดมการณของลูกเสือ และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข 
8. กลุมเปาหมายโครงการ       

ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา ในจังหวัดแมฮองสอน 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. สถานท่ีดำเนินการ     หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแหง ทุกสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
 
11. ภาพกิจกรรม  

กิจกรรมประกวดระเบียบแถว 

 
 

   
 
     

            
12. งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังส้ิน 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

53,780 53,780 - - 53,780 - 
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แหลงงบประมาณ  งบประมาณ สป. 2563   งบรายจาย  งบดำเนินงาน    หมวดรายจาย  คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 
13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 อุปกรณในการอัดคลิป การเดินสวนสะนามไมไดมาตรฐาน การเดินทางลำบางเปนอุปสรรคในการสง
ชิ้นงาน  เครือขายอินเตอเน็ตไมคอยเร็ว 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
ชี้แจงใหสถานศึกษาไดทราบถึงประวัติความเปนมาการกอตั้งสถาปนายุวกาชาดไทย และเห็นความสำคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
  1. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ วินัย มีความเขมแข็ง อดทน มีความเปนผูนำ ความพรอมเพรียง ความ
สามัคคี รูจักเสียสละ ชวยเหลือผู อ่ืน มีทักษะการอยูรวมกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีคุณภาพ มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม และเปนพลเมืองดี 
     2. กิจการลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนมีการพัฒนาและไดรับความสนใจจากลูกเสือ เนตรนารียิ่งข้ึน 
16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน   อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2  ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
17. ผูรายงาน   นายชัยวัฒน  คลังทรัพย         ตำแหนง  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท 053 611665  โทรสาร 053 611660  .E–mail : chaiwatklungsap@gmail.com 
18. วันท่ีรายงาน ณ 30 กันยายน 2563 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 62  ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 63  
    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 63 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 
3. ช่ืองาน /โครงการ/ กิจกรรม....ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

โดยผานกลไกของ กศจ.แมฮองสอน 
4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความม่ันคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม 
และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอการลดความ
เหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกำหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสใน
การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 กำหนดใหในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหนาท่ีในสวนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทา
เทียมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
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เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ตามยุทธศาสตรชาติ และอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนนใหมีประสานและการบูร
การดำเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานท่ีมีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดใหตอบสนองความตองการเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจะตองดำเนินการโดยมีแนวทางท่ีผานการรวมกันกำหนด 
รวมกันขับเคลื่อน รวมกันประเมิน และรวมกันนำเสนอและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 จากเหตุผลและความจำเปนขางตน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีโครงการบูรณาการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
6. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงตาม
บริบทของจังหวัดโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอ่ืน 
 2. เพ่ือใหมีตัวชี้วัดการดำเนินงานอยางมีสวนรวมของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
ท่ีสอดคลองกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงตามบริบท
ของจังหวัด 
 3. เพ่ือใหมีการกำกับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี
คุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
 4. เพ่ือสรางเครือขายในการจัดการศึกษา 
7. คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ 
(1) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง ตามบริบท

ของจังหวัดแมฮองสอน 
 (2) มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี
คุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัดแมฮองสอน 

เชิงคุณภาพ 
(1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องคกร

ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอ่ืน  มีสวน
รวมในการกำหนดแนวทางแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
ตามบริบทของจังหวัด กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมท้ังกำกับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล 
 (2) จังหวัดแมฮองสอน  มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม 
และท่ัวถึงของจังหวัดใหมีคุณภาพและมีความเทาเทียมตามบริบทของแตละจังหวัดท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ี
ชายแดน พ้ืนท่ีภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดาร   ซ่ึงกำหนดข้ึนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนของจังหวัดท่ีมีภารกิจ
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา รวมท้ังมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานท่ีเปนตัวชี้วัดกลางสำหรับใหสวน
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ราชการ หนวยงานและสถานศึกษาใชขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ 
เทาเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด และมีการติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  

9.1 เสนอโครงการ เพ่ืออนุมัติการดำเนินงาน 
9.2 แตงตั้งคณะทำงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตามข้ันตอนในโครงการฯ  
9.3 จัดประชุมชี้แจงฯ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดใหมีคุณภาพและมีความเทาเทียมตามบริบทของแตละ
จังหวัดท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ีชายแดน พ้ืนท่ีภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงกำหนดข้ึนอยางมีสวนรวมของทุกภาค
สวนของจังหวัดท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับการจัดการศึกษา รวมท้ังมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานท่ีเปนตัวชี้วัด
กลางสำหรับใหสวนราชการ หนวยงานและสถานศึกษาใชขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด และมีการติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

9.4 สรุปผลการประชุม วางแผนการดำเนินตามมติท่ีประชุม 

10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 
มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของ

จังหวัดแมฮองสอน 
10.2 เชิงคุณภาพ 
จังหวัดแมฮองสอน  มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และ

ท่ัวถึงของจังหวัดใหมีคุณภาพและมีความเทาเทียมตามบริบทของแตละจังหวัดท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ีชายแดน 
พ้ืนท่ีภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดาร 

 

11. ภาพกิจกรรม  

 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผาน

กลไกของ กศจ.แมฮองสอน  วันท่ี 21 กันยายน  2563 ณ สวนหมอกคำรีสอรท  อำเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 
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12. งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังส้ิน 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

100,000 95,000 - - - 95,000 
 
แหลงงบประมาณ  งบประมาณ สป. 2563   งบรายจาย  งบดำเนินงาน    หมวดรายจาย  คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 
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13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 การจัดการศึกษาภายในจังหวัดแมฮองสอน ยังขาดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดใหมีคุณภาพและมีความเทาเทียมตามบริบทของแตละจังหวัดท้ังท่ีเปน
พ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ีชายแดน พ้ืนท่ีภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดารท่ีชัดเจน  การดำเนินตามแนวทางท่ีไมตอเนื่อง 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดใหมี
คุณภาพและมีความเทาเทียมตามบริบทของแตละจังหวัดท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ีชายแดน พ้ืนท่ีภูเขาสูงและถ่ิน
ทุรกันดาร ใหชัดเจนโดยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
  คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดใหมีคุณภาพและมีความเทา
เทียมตามบริบทของแตละจังหวัดท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ีชายแดน พ้ืนท่ีภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดาร 

16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน   อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2  ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 
17. ผูรายงาน นางนพเกา  ท่ีรัก   ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ หนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  094-5169495   โทรสาร 053-611660    E-mail:  iamnop9@hotmail.com 

18. วันท่ีรายงาน ณ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 62  ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 63  
    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 63 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 
3. ช่ืองาน /โครงการ/ กิจกรรม....เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันท่ี 28 
กรกฎาคม 2563 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความม่ันคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม 
และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา-ลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เพ่ือเปนการแสดงความกตัญู กตเวทีและนอมสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงมีพระเมตตาตอพสกนิกรชาวไทย และเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  อีกท้ังเปนการปลูกจิตสำนึกใหลูกเสือ เนตรนารี  ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และ

บุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดม่ันในความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  สำนักงานลูกเสือจังหวัด

แมฮองสอน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 68 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม ๒2563 

6. วัตถุประสงค 
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6.1 เพ่ือเปนการพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแหงชาติ 
 6.2  เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสำนึก  ใหลูกเสือ เนตรนารี  ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการ
ลูกเสือ มีความยึดม่ันในความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     
 6.3  เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี  ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ไดปฏิบัติตามกฎ และคำ
ปฏิญาณของลูกเสือ 

6.4 เพ่ือใหลูกเสือ  เนตรนารี นารี  ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ไดบำเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอชุมชน 

เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชา และบุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน  1,300 คน  ตามสถานท่ีทุกอำเภอ

ในจังหวัดแมฮองสอน 
เชิงคุณภาพ 

ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ไดรวมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมูเหลา 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ  28 กรกฎาคม 2563 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  

9.1 ขออนุมัติโครงการ 
      9.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
      9.3  ประชุมชี้แจงคณะดำเนินงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันท่ี 28 ก.ค.2563  
      9.4 ดำเนินโครงการ  ในแตละอำเภอท้ัง 7 อำเภอ ซ่ึงประกอบกิจกรรมในวันท่ี 28 ก.ค.2563 ดังนี้ 

9.4.1 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 
9.4.2 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และผูบังคับบัญชา 
9.4.3 กิจรรมสวนสนามเหลาลูกเสือและผูบังคับบัญชา  
9.4.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตสาธารณะตามสถานท่ีสำคัญตางๆ 

      9.5 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
      9.6 ประชุมสรุป รายงานผลโครงการ 
 
10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
  ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชา และบุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน  1,300 คน  ตามสถานท่ี

ทุกอำเภอในจังหวัดแมฮองสอน 
10.2 เชิงคุณภาพ 

ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ไดรวมแสดงความจงรักภักดี 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมูเหลา 
11. ภาพกจิกรรม  
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 ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ไดรวมแสดงความจงรักภักดี 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมูเหลา ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 
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12. งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังส้ิน 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

50,000 50,000 - - 50,000 - 
 
แหลงงบประมาณ  งบประมาณ สป. 2563   งบรายจาย  งบดำเนินงาน    หมวดรายจาย  คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 
 
13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 พ้ืนท่ีภายในจังหวัดแมฮองสอน กวางขวางการเดินทางคอนขางลำบาก  การจัดกิจกรรมจึงจัดภายในพ้ืนท่ี
ท่ีเดินทางหากันสะดวก  ไมสามารถจัดในภาพรวม 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ไดรวมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมูเหลา หลายจุด 
 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ไดรวมแสดงความจงรักภักดี สำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมูเหลา 
 

16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 

 16.1  เปน   อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2 ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 
17. ผูรายงาน นายชัยวัฒน  คลังทรัพย   ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผูอำนวยการกลุมลูกเสือฯ  

หนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  089-1295055   โทรสาร 053-611660    E-mail:    

18. วันท่ีรายงาน ณ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 62  ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 63  
    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 63 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 
3. ช่ืองาน /โครงการ/ กิจกรรม....ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชนศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความม่ันคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
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 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม 
และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

ดวยสำนักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญเม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2560 วา กำหนดใหวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปเปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปนวันชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญท่ีมุงใหนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย สุจริตและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังมี
ความประพฤติ ท่ีเหมาะสม รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม              ในการ
นี้ ไดนอมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                   เม่ือ
วัน ท่ี  1 กรกฎาคม 2529  มาเปนแนวทางในการพัฒ นานั กเรียน  นั ก ศึกษาและเยาวชน ใจความว า               
“การบำเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนนั้น เปนปจจัยท่ีจะสรางสรรค ความมุงดี มุงเจริญตอกันและกัน ความรักใคร
เผื่อแผ แบงปนในกันและกัน ซ่ึงในท่ีสุดจะกอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผนในชาติข้ึน จนเปนพลังอันยิ่งใหญ ท่ีจะ
ชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระ และความม่ันคงของชาติบานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป"  
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             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสงเสริมให ลูกเสือเนตร

นารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ

ประโยชน  จึงไดจัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ข้ึน 

6. วัตถุประสงค 
6.1 เพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  

      6.2 เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน    

6.3 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
7. คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ 
               - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน  200 คน 

               - ครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 คน 

เชิงคุณภาพ 
 ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของ
การแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
8. ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2562 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  

1.3.แจงสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

2.2.จัดสถานท่ี,วัสดุ อุปกรณ 

3.2.ประสานอำนวยความสะดวกผูเขารวมโครงการ 

 กิจกรรมท่ี 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธโครงการฯ 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
    1.2.ประชาสัมพันธโครงการฯ,เตรียมสถานท่ี, 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    2.1.แตงตั้งคณะทำงาน มอบหมายงาน 

 กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    3.1.รวมกิจกรรมจิตอาสา   
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4.2.สรุปรายงานผล,แจงผูเก่ียวของทราบ 
 
10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
               - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน  200  คน 

               - ครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคา
ของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

11. ภาพกิจกรรม  

 รวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  วันท่ี 5 ธันวาคม  2562 ณ บริเวณโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ,โรงเรียน

อนุบาลแมฮองสอน และวัดผาอาง อำเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 

 

 กิจกรรมท่ี 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผูเก่ียวของ 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 

4.1.แจกแบบสอบถามผูเขารับการอบรม 
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12. งบประมาณ 
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งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังส้ิน 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

10,000 10,000 10,000 - - - 
 
แหลงงบประมาณ  งบประมาณ สป. 2563   งบรายจาย  งบดำเนินงาน    หมวดรายจาย  คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 
 
13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 พ้ืนท่ีภายในจังหวัดแมฮองสอน กวางขวางการเดินทางคอนขางลำบาก  การจัดกิจกรรมจึงจัดภายในพ้ืนท่ี
ท่ีเดินทางหากันสะดวก  ไมสามารถจัดในภาพรวม 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน กระจายหลายจุดเพ่ือรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ไดนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมิูพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝง  สรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 

และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือ

ผูอ่ืน   มีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน   อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2 ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 
17. ผูรายงาน นายชัยวัฒน  คลังทรัพย   ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผูอำนวยการกลุมลูกเสือฯ 
หนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  089-1295055   โทรสาร 053-611660    E-mail:    

18. วันท่ีรายงาน ณ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 62  ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 63  
    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 63 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 
3. ช่ืองาน /โครงการ/ กิจกรรม....ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชนศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความม่ันคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
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 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม 
และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี 
(ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  
ดวยสำนักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 

2560 วา กำหนดใหวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปเปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปนวันชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญท่ีมุงใหนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย สุจริตและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังมี

ความประพฤติ ท่ีเหมาะสม รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม              ในการ

นี้ ไดนอมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                   เม่ือ

วัน ท่ี  1 กรกฎาคม 2529  มาเปนแนวทางในการพัฒ นานั กเรียน  นั ก ศึกษาและเยาวชน ใจความว า               

“การบำเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนนั้น เปนปจจัยท่ีจะสรางสรรค ความมุงดี มุงเจริญตอกันและกัน ความรักใคร
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เผื่อแผ แบงปนในกันและกัน ซ่ึงในท่ีสุดจะกอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผนในชาติข้ึน จนเปนพลังอันยิ่งใหญ ท่ีจะ

ชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระ และความม่ันคงของชาติบานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป"  

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสงเสริมให ลูกเสือเนตร

นารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ

ประโยชน  จึงไดจัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ข้ึน 

6. วัตถุประสงค 
6.1 เพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  

      6.2 เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน    

6.3 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
7. คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ 
               - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน  200 คน 

               - ครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 คน 

เชิงคุณภาพ 
 ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของ
การแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
8. ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2562 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  

1.3.แจงสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

2.2.จัดสถานท่ี,วัสดุ อุปกรณ 

 กิจกรรมท่ี 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธโครงการฯ 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
    1.2.ประชาสัมพันธโครงการฯ,เตรียมสถานท่ี, 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    2.1.แตงตั้งคณะทำงาน มอบหมายงาน 

 กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    3.1.รวมกิจกรรมจิตอาสา   
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3.2.ประสานอำนวยความสะดวกผูเขารวมโครงการ 

4.2.สรุปรายงานผล,แจงผูเก่ียวของทราบ 
 
10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
               - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน  200 คน 

               - ครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคา
ของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

11. ภาพกิจกรรม  

 รวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  วันท่ี 5 ธันวาคม  2562 ณ  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
            
12. งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังส้ิน 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

10,000 10,000 10,000 - - - 
 

 กิจกรรมท่ี 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผูเก่ียวของ 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 

4.1.แจกแบบสอบถามผูเขารับการอบรม 
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แหลงงบประมาณ  งบประมาณ สป. 2563   งบรายจาย  งบดำเนินงาน    หมวดรายจาย  คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 
 
13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 พ้ืนท่ีภายในจังหวัดแมฮองสอน กวางขวางการเดินทางคอนขางลำบาก  การจัดกิจกรรมจึงจัดภายในพ้ืนท่ี
ท่ีเดินทางหากันสะดวก  ไมสามารถจัดในภาพรวม 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน กระจายหลายจุดเพ่ือรวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ไดนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝง  สรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 

และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือ

ผูอ่ืน   มีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน   อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2 ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 
17. ผูรายงาน นายชัยวัฒน  คลังทรัพย   ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผูอำนวยการกลุมลูกเสือฯ 
หนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  089-1295055   โทรสาร 053-611660    E-mail:    

18. วันท่ีรายงาน ณ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  
2. ช่ือโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ         ยังไมสิ้นสุดโครงการ        สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดาน : การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาการเรียนรู 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.5 แผนความม่ันคง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลักขอท่ี ๘.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย

 4.6.2 นโยบายเรงดวน . การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
                   กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจ หนาท่ี เก่ียวกับ การสงเสริมและดูแล กำหนดหนาท่ีจัดการศึกษา                 
ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา                  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2553 ไดบัญญั ติความมุ งหมายและหลักการ               
ของการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย
และจิตใจ สติปญญา และมีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  มีหนาท่ี กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
หนวยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
         ดังนั้นเพ่ือใหภารกิจสำคัญในการ กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการบริการจัด
การศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการบริหาร
การจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
และบริบทของพ้ืนท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดกำหนดโครงการ“ Coaching Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ข้ึนเพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศใหตรงกับบริบทของพ้ืนท่ี ตรงกับผลการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความตองการของเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหการนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถเปน
กลไกกระตุนใหหนวยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมท้ังแกไขปญหาดานคุณภาพผูเรียน ใหเกิดผลลัพธ
ตอคุณภาพผูเรียนท่ีสูงข้ึน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม เปนผูมีองคความรูตามศักยภาพและเปนคนดี
ของสังคม 
6. วัตถุประสงค 

                               1.เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
               ข้ันพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแมฮองสอนเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนท่ีมีความสอดคลอง

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
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                             2.เพ่ือพัฒนารูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในระดับจังหวัดแมฮองสอนท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

                             3.เพ่ือขยายผลรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาดวย
กระบวนการ Coaching and Mentoring ทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน ท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนท่ี 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
           1) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา 
ทุกสังกัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไมนอยกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง) รวมจำนวน 
ไมนอยกวา 6 แหง 
          2) มีเครือขายบูรณาการความรวมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุน 
การบริหารการจัดการศึกษา ในระดับ จังหวัด จังหวัดละ 1 ทีม ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูแทนหนวยงานทาง
การศึกษา ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนในพ้ืนท่ี 
          3) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานทางการศึกษา ในพ้ืนท่ี      
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
          1) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพ่ือเปนศูนยกลางการบูรณาการดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี 
          2) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
          3) สถานศึกษาท่ีไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางท่ีพัฒนาข้ึน มีรอยละของนักเรียนท่ี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับในแตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 
           4) มีผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพ่ือการวิจัยหารูปแบบในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับ
ภาค/ระดับจังหวัด 
8. กลุมเปาหมายโครงการ  

1) ศึกษานิเทศกและผูรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษาในสังกัด สพป./ สพม. /เอกชน/สำนักพุทธ
ศาสนา/ ต.ช.ด./ร.ร.ราชประชานุเคราะห และอปท. ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
           2) สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดแมฮองสอนท่ีไดคัดเลือกใหอยูในกลุมเปาหมายทุก
แหงท่ีมีรอยละ ของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ในแตละวิชา 
ผานไมถึง เกณฑรอยละ 50 ท่ีอยูในระดับต่ำ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
10. สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน  
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11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ/ประชุมศน. บุคลากรเจาหนาท่ีใน ศธจ 
กิจกรรมท่ี ๒ เขาประชุมรับฟงการช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษาท่ี สป. 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมรวมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพ่ือระดมความคดิเห็น วิเคราะหขอมูลและจัดทำตนแบบแนว
ทางการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลระดับภาค 
กิจกรรมท่ี 4 จัดประชุมปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะหขอมูล คดัเลือกโรงเรียนในกลุมเปาหมายเพ่ิมเตมิ และ วิเคราะหและพัฒนา
รูปแบบ แนวทาง การนิเทศติดตาม และประเมินผล การบรหิารจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัด ใหมีความสอดคลอง 
เหมาะสม  ตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมกับ สพป.,สพม.,อปท. สำนักพุทธศาสนา ต.ช.ด. ราชประชานุเคราะห และเอกชน 
กิจกรรมท่ี 5 Supervisor Teams ทำการ Coaching ตามแนวทางท่ี พัฒนาข้ึน ในพ้ืนท่ี รับผิดชอบ    ศึกษานิเทศกท่ีผานการ 
Coaching ไปปฏิบัติงานจริง กับสถานศึกษาท่ีคัดเลือกเปนกลุมเปาหมาย 
กิจกรรมท่ี 6 แลกเปลีย่นเรยีนรู ศึกษาดงูาน จังหวัดท่ีมีวิธีการปฏบัิติงานเปนเลิศ 
กิจกรรมท่ี 7 สรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับจังหวัด 
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใชจายงบประมาณ  เปนรายไตรมาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดสงให
สำนักบูรณาการยุทธศาสตรการศกึษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
ครั้งท่ีหน่ึง : วันท่ี 10 เมษายน 2563  
ครั้งท่ีสอง : วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
ครั้งท่ีสาม : วันท่ี 9 ตลุาคม 2563 
กิจกรรมท่ี 8 จัดทำเปนเอกสารเผยแพรผลการดำเนินงานในระดับจงัหวัด /ภาค 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
  ตามท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 155,000 บาท ในการดำเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ไดเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับจังหวัด ในการประเมิน
เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ/แนวทางการการนิเทศเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีเปน
แบบอยาง  โดยมีโรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเขารวมกิจกรรม  ไดแก 

 1.โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ 
 2. โรงเรียนบานนาปูปอม 
 3. โรงเรียนบานหวยเฮ๊ียะ 
 4. โรงเรียนบานวนาหลวง 
 5. โรงเรียนบานหวยผา 
 6. โรงเรียนบานใหม 
 7. โรงเรียนบานสบปอง 
 8. โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดบานจองคำ 
 9. โรงเรียนบานหวยเดื่อ 
 10. โรงเรียนบานหวยเสื่อเฒาเจากอแกวอุปถัมภ 
 11. โรงเรียนอนุบาลเมืองปาปุ 
 12. โรงเรียนชมุชนบานผาบอง 
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 13. โรงเรียนบานปาลาน 
 14. โรงเรียนพุทธเกษตร 
 15. โรงเรียนบานแมอุมพาย 
 16. โรงเรียนบานแมโถใต 
 17. โรงเรียนบานหัวแมโถ 
 18. โรงเรียนบานผาแดงหลวง 
 19. โรงเรียนบานไรวิทยา 
 20. โรงเรียนบานปาหมาก 
 21. โรงเรียนบานหวยกุง 
 22. โรงเรียนบานขุนแมตอบ 

 ซ่ึงทุกโรงเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานทางวิชาการรวมกัน และเกิดการชวยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหวางโรงเรียนนำรองและโรงเรียนเครือขาย สำหรับโรงเรียนท่ีไดรับการประเมินเพ่ือคัดเลือก
เปนสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติท่ีดีระดับจังหวัดนั้น ไดแก 

 1.โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ  เปนโรงเรียนนำรองฯ (Coaching)  
 2. โรงเรียนบานแมอุมพาย เปนโรงเรยีนนำรอง (Coaching) 

 ซ่ึงท้ัง 2  โรงเรียนนี้ ไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาคดวย  นอกจากนั้น สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของโรงเรียนนำรอง 
และโรงเรียนเครือขาย ฯ และการเก็บขอมูลตามแบบเครื่องมือ โดยจะมีการนิเทศ ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายเปนไป
ตามสถานการณ หรือ (New Normal) ซ่ึงมีวิธีการนิเทศติดตาม ดังนี้ 

1. ใชวิธีการนิเทศทางไกล 
2. การลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตามในโรงเรียนของโครงการฯ 
3. การนิเทศติดตามโดยการประชุม/สัมมนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. การนิเทศติดตามโดยใชเครือขายกลุมโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
5. การนิเทศติดตามจากเอกสาร/รายงานท่ีโรงเรียนหรือตนสังกัดรายงานมา 
6. การนิเทศติดตามขอมูลการดำเนินการจากสื่อ VDO  บันทึกการสอนของครู 
7. การนิเทศติดตามผานชองสื่อสารทาง LINE เปนตน 

 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
           1) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา 
ทุกสงักัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไมนอยกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง) รวมจำนวน 
ไมนอยกวา 6 แหง 
          2) มีเครือขายบูรณาการความรวมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุน 
การบริหารการจัดการศึกษา ในระดับ จังหวัด จังหวัดละ 1 ทีม ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูแทนหนวยงานทาง
การศึกษา ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนในพ้ืนท่ี 



~ 6 ~ 

 

          3) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานทางการศึกษา ในพ้ืนท่ี      
     13.2 เชิงคุณภาพ 
          1) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพ่ือเปนศูนยกลางการบูรณาการดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี 
          2) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
          3) สถานศึกษาท่ีไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางท่ีพัฒนาข้ึน มีรอยละของนักเรียนท่ี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับในแตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 
          4) มีผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพ่ือการวิจัยหารูปแบบในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาค/
ระดับจังหวัด 
 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 

                       
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

155,000.- - - - - 155,000.- 
 
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

 เนื่องจากใกลสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภารกิจการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ ก็เรงรัด
ตาม 

ไปดวย โดยเฉพาะภารกิจท่ีตองตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด 2019 และอ่ืน ๆ ทำให
ชวงเวลานี้มีปริมาณงานอัดแนนจำนวนมาก มีผลกระทบตอกำหนดเวลาท่ีจะดำเนินการตามโครงการ ฯ ตามแผนท่ี
กำหนดมีอันตองเลื่อนออกไป หรือติดตามไมครบถวนตามแผน  
     16.2 แนวทางแกไข 

 จะตองเรงหาชองทาง และกำหนดเวลาในการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือพัฒนา 
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คุณภาพการศึกษา ตามแผนท่ีกำหนดไว ใหเร็วท่ีสุด 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 รายงานผลการดำเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563   
18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
             - สถานศึกษาในโครงการมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
             - ตนสังกัดมีแนวทางการนิเทศอยางเปนระบบ 
๑9. ผูรายงาน  นายวรวิทย  ลืนคำ  ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
     โทรศัพท 082-5164456/053-611665ตอ 104 โทรสาร 053-611660 . 
 20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. ช่ือโครงการ   TFE (Teams  For  Education)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน   
                     ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...) 
          ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
               -  เปาหมาย 
                        1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
          ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
               -  ประเด็น  
                         3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
                               3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน.......การพัฒนาการเรียนรู.......) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน.... “ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
                              ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21.”....)  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร  ขอท่ี 1 ...การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.......) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....“การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย ”...) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ...ขอท่ี  8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของไทย 
                                 ทุกชวงวัย..) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ. ขอท่ี 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ

ของ 
                                    คนไทยทุกชวงวัย..) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน  3.2 มุงเนนการยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง เปนกรอบหลักใน
การนำมาสูการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงมีจุดเนนการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหเปนผูมี
ความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูไดดวยตนเอง
อย างตอ เนื่ องตลอดชี วิต  เชื่ อมโยงกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 6.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล ท่ีมุงใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถทองจำและนำสิ่งท่ีจำไปฝกคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค แกปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีทักษะการสื่อสาร และการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ในสวนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการ
สรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนตอการเรียนรู ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน ท้ังนี้ไดใหหนวยงานระดับภาคและ
ระดับจังหวัด เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาและถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือใหไดขอมูลเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับ
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ตางๆ นำไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของตนสังกัดระดับตาง ๆ ตอไป 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย ยุทธศาสตร  
กลยุทธ และจุดเนน สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดภายใน
จังหวัดแมฮองสอน ตามเปาหมายและมาตรฐานท่ีกำหนด ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผานมาสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินโครงการ TFE (Teams  for  education) ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
ศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละสาระการเรียนรูต่ำกวาเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาใหเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลจากการดำเนินโครงการท่ีผานมา
สามารถสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนไดอยางมีสวนรวม เปนท่ี
นาพึงพอใจ ของหนวยงานทางการศึกษา และเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการบูรณาการ และสรางเครือขายการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษากับหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน 

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการ TFE  (Teams  for  
education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือรวมกันสงเสริม 
สนับสนุนใหหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแมฮองสอน มีแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ท้ังนี้โดยมีสวนรวม
ดำเนินการจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของภายในจังหวัดแมฮองสอนตอไป  

6. วัตถุประสงค 
6.1 เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน 
      6.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละสาระการเรียนรูต่ำกวาเกณฑ
คะแนน รอยละ 50 เพ่ิมข้ึน  
      6.3 เพ่ือใหสถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสงผลใหมีรอยละของจำนวนผูเรียนท่ี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละกลุมสาระการเรียนรูผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 7.1.1 โรงเรียนนำรองโครงการ ปงบ 2562 และโรงเรียนเครือขาย ฯ ปงบ 63  รวมท้ังสิ้น  22  โรงเรียน 

 7.1.2 มีขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกระบวนการจัดการเรยีนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 
จังหวัดแมฮองสอน 

7.1.3  มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา 
ผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละสาระการเรียนรูต่ำกวาเกณฑคะแนนรอย
ละ 50 เพ่ิมข้ึนในจังหวัดแมฮองสอน อยางนอย 1 แนวทาง 

7.1.4  สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสงผลใหมีรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละสาระการเรียนรู ผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 
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     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 7.2.1    มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด และตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู 
แบบ  

Active Learning ของครูผูสอนท้ัง 4 กลุมสาระการเรียนรู ในการสรางคุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
7.2.2 สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และ 

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน แตละสาระการเรียนรูต่ำกวาเกณฑคะแนนรอยละ 50  เพ่ิมข้ึน ในระดับจังหวัดอยางบูรณาการรวมกัน 

7.2.3 สถานศึกษามีรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
แตละสาระการเรียนรูผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  TFE (Teams  For  Education)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน   
                                 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 โรงเรียนนำรอง ปงบ 2562 จำนวน  5  โรงเรียน  คือ 
   8.1  โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด บานจองคำ  ( สังกัด อบจ.แมฮองสอน ) 
   8.2  โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ  (สังกัด สพม. เขต 34) 
   8.3  โรงเรียนชุมชนบานผาบอง  (สังกัด สพป.แมฮองสอน เขต 1) 
   8.4  โรงเรียนพุทธเกษตร    (สังกัด  สช. ) 
   8.5  โรงเรียนบานแมอุมพาย  (สังกัด  สพป. แมฮองสอน เขต 2) 

 โรงเรียนเครือขาย ฯ ปงบ 2563 จำนวน  17  โรงเรียน  คือ 
   8.1  โรงเรียนสังกัด  สพป. เขต 1  จำนวน  10  โรงเรียน 
   8.2  โรงเรียนสังกัด  สพป. เขต 2  จำนวน  7  โรงเรียน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   :  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
10. สถานท่ีดำเนินการ  :   หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ประชุมช้ีแจงการดำเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด   

 
 
 

ม.ค – ก.พ. 
2563 

แนวทางการดำเนินงาน   
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) 
ระดับจังหวัด   
1.2 ศธจ.แมฮองสอน นำเสนอกรอบการดำเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ ศธภ. 15  กอนนำเสนอตอ กศจ.แมฮองสอน 
1.3 ประชุมชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education)  
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
กิจกรรม ระยะเวลา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรางความตระหนักในการพัฒนาและการนำรูปแบบไปใช ใหแกผูมี
สวนเก่ียวของและสถานศึกษานำรองในระดับจังหวัด 
 

2. วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด 
(เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562) และสรางคูมือนิเทศติดตามและจัดการเรียนรู
ตามแนว  Active Learning 

   
 
 

มี.ค.– พ.ค 
63 

แนวทางการดำเนินงาน   
   2.1  วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด และ
เปรียบเทียบผลคะแนน 3 ปยอนหลัง  (ปการศึกษา 2560, 2561, 2562) 
   2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 
และ 2562 ของสถานศึกษานำรองท่ีนำรูปแบบ/แนวทางไปใช   
   2.3 กำหนดกลุมเปาหมายและแนวทางการขยายผล (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 22 แหง) 
   2.4 สรางคูมือการนิเทศติดตาม และการจัดการเรียนรู ตามแนว  Active Learning 
   2.5 วางแผนการนิเทศ/คูมือ/แผนนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ 

3. สรางการรับรูในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับ
จังหวัด และสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษานำรอง และสถานศึกษาเครือขาย 

   
 
 

มิ.ย. – 
ก.ค. 63 

แนวทางการดำเนินงาน 
      3.1 จัดประชุมชี้แจงรูปแบบท่ีจะนำไปใชกลับกลุมเปาหมาย สถานศึกษานำรอง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และสถานศึกษาเครือขาย ปงบประมาณพ.ศ. 2563 ประกอบดวย ผูอำนวยการ
สถานศึกษา ครู 4 กลุมสาระ/ครวูิชาการ  
      3.2 ประชุมปฏิบัติการใหความรูแกสถานศึกษาเครือขาย ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
      3.3 สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษานำรอง จำนวน 8,000 บาทตอโรงเรียน และสถานศึกษา
เครือขาย จำนวน 5,000 บาทตอโรงเรียน ท้ัง 22 โรงเรียน 
      3.4 สถานศึกษาเครือขาย พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน  

ก.ค. - 
ส.ค. 63 

แนวทางการดำเนินงาน 
    4.1  ลงพ้ืนท่ีนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในโครงการฯ  อยางนอย 2 ครั้ง/โรงเรียน 
   4.2   สรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
5. แลกเปล่ียนเรียนรู /ศึกษาดูงาน เพ่ือถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูตามแนว  Active  Learning ในพ้ืนท่ี และสถานศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 
 

 ก.ย. 63 แนวทางการดำเนินงาน 
      5.1 นำเสนอการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจดัการเรียนรูของจังหวัด ในพ้ืนท่ี
ระดับภาค 
      5.2  เขารวมเวทีเสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับ
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
กิจกรรม ระยะเวลา 

จังหวัดจังหวดั  
      5.3  จัดนิทรรศการการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ีระดับภาค  
6. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพรผลการดำเนินโครงการ TFE  (Teams For Education)  
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
ก.ย. 63 แนวทางการดำเนินงาน 

     6.1 ประเมินผลการใชรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูฯ ระดับจังหวัด   
     6.2 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบระดับภาค  
          (ศธภ.และศธจ.สรุปรวมกัน) 
     6.3 เผยแพร นำเสนอ ผลการดำเนินงานผานสื่อตางๆ ในพ้ืนท่ี และสื่อในสวนกลาง 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
  ตามท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 327,750 บาท ในการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  ไดดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูระดับจังหวัดจังหวัด และประเมินเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี
ดีเปนแบบอยาง  โดยมีโรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเขารวมกิจกรรม  ไดแก 

 1.โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ 
 2. โรงเรียนบานนาปูปอม 
 3. โรงเรียนบานหวยเฮ๊ียะ 
 4. โรงเรียนบานวนาหลวง 
 5. โรงเรียนบานหวยผา 
 6. โรงเรียนบานใหม 
 7. โรงเรียนบานสบปอง 
 8. โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดบานจองคำ 
 9. โรงเรียนบานหวยเดื่อ 
 10. โรงเรียนบานหวยเสื่อเฒาเจากอแกวอุปถัมภ 
 11. โรงเรียนอนุบาลเมืองปาปุ 
 12. โรงเรียนชมุชนบานผาบอง 
 13. โรงเรียนบานปาลาน 
 14. โรงเรียนพุทธเกษตร 
 15. โรงเรียนบานแมอุมพาย 
 16. โรงเรียนบานแมโถใต 
 17. โรงเรียนบานหัวแมโถ 
 18. โรงเรียนบานผาแดงหลวง 
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 19. โรงเรียนบานไรวิทยา 
 20. โรงเรียนบานปาหมาก 
 21. โรงเรียนบานหวยกุง 
 22. โรงเรียนบานขุนแมตอบ 

 ซ่ึงทุกโรงเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานทางวิชาการรวมกัน และเกิดการชวยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหวางโรงเรียนนำรองและโรงเรียนเครือขาย สำหรับโรงเรียนท่ีไดรับการประเมินเพ่ือคัดเลือก
เปนสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติท่ีดีระดับจังหวัดนั้น ไดแก 

 1.โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ  เปนโรงเรียนนำรองโครงการฯ (TFE & Coaching)  
 2.โรงเรียนบานปาลาน  เปนโรงเรียนเครือขาย  (TFE) 
 3. โรงเรียนบานแมอุมพาย เปนโรงเรยีนนำรอง (Coaching) 

 ซ่ึงท้ัง 3  โรงเรียนนี้ ไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาคดวย  นอกจากนั้น สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของโรงเรียนนำรอง 
และโรงเรียนเครือขาย ฯ และการเก็บขอมูลตามแบบเครื่องมือ โดยจะมีการนิเทศ ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายเปนไป
ตามสถานการณ หรือ (New Normal) ซ่ึงมีวิธีการนิเทศติดตาม ดังนี้ 

1. ใชวิธีการนิเทศทางไกล 
2. การลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตามในโรงเรียนของโครงการฯ 
3. การนิเทศติดตามโดยการประชุม/สัมมนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. การนิเทศติดตามโดยใชเครือขายกลุมโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
5. การนิเทศติดตามจากเอกสาร/รายงานท่ีโรงเรียนหรือตนสังกัดรายงานมา 
6. การนิเทศติดตามขอมูลการดำเนินการจากสื่อ VDO  บันทึกการสอนของครู 
7. การนิเทศติดตามผานชองสื่อสารทาง LINE เปนตน 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

 ไดลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน  15  โรงเรียน ไมสามารถลงพ้ืนท่ีได 
ครบถวนตามแผน เพราะมีเง่ือนไขของหวงเวลาวางไมตรงกัน และมีเวลากระชั้นชิด จำนวนภารกิจของทีมนิเทศท่ีมี
จำนวนมาก เปนตน 

 ไดสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีดีเปนแบบอยางของจังหวัดและ 
พัฒนาผูเรียนตาม Model ท่ีสถานศึกษากำหนด 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

 คณะครูและผูบริหารโรงเรียนในโครงการมีการตื่นตัว และมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียนอยางเขมแข็ง ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน มีการใชสื่อเทคโนโลยีมากข้ึน 

 ทีม TFE & Coaching Teams  ระดับจังหวัดมีการประสานความรวมมือ และบูรณาการการ 
ทำงานรวมกันมากข้ึน และสถานศึกษาในโครงการก็ใหความรวมมือเปนอยางดี 

14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน  4 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 



~ 8 ~ 

 

                   

15. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

327,750 17,087 - - - 327,750 

แหลงงบประมาณ .... สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

 เนื่องจากใกลสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภารกิจการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ ก็เรงรัด
ตาม 

ไปดวย โดยเฉพาะภารกิจท่ีตองตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด 2019 และอ่ืน ๆ ทำให
ชวงเวลานี้มีปริมาณงานอัดแนนจำนวนมาก มีผลกระทบตอกำหนดเวลาท่ีจะดำเนินการตามโครงการ TFE ตาม
แผนท่ีกำหนดมีอันตองเลื่อนออกไป หรือติดตามไมครบถวนตามแผน  
     16.2 แนวทางแกไข 

 จะตองเรงหาชองทาง และกำหนดเวลาในการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For  
Education) ตามแผนท่ีกำหนดไว ใหเร็วท่ีสุด 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 รายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
     18.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน 
     18.2 ระดับจังหวัดมีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียน
ของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละสาระการเรียนรูต่ำกวาเกณฑ
คะแนน รอยละ 50 เพ่ิมข้ึน อยางนอย  1  รูปแบบ/แนวทาง 
     18.3 สถานศึกษาในโครงการมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสงผลใหมีรอยละของจำนวนผูเรียนท่ี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละกลุมสาระการเรียนรูผานเกณฑเพ่ิมข้ึน อยางนอย  
1 แนวทาง 
     18.4  ครูผูสอนในสถานศึกษาของโครงการ TFE  ไดมีโอกาสพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง และเปดโลกทัศนมุมมองในการพัฒนาผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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     18.5  หนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนท่ีเขารวมโครงการฯ มีการบูรณาการการ
ทำงานรวมกันมากข้ึน 

๑9. ผูรายงาน..นางสาวนรีพัฒน  ณรุจวรกิตติ์   ตำแหนง...ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท .0835454299  .โทรสาร. 053 611660   ..E–mail :  nareepat.3911@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .9 . เดือน .  ตุลาคม  ..พ.ศ. .2563......... 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 

1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

2. ช่ือโครงการ ประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผูตรวจ 
                    ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...) 
          ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
               -  เปาหมาย 
                        1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
          ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
               -  ประเด็น  
                         3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
                               3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน.......การพัฒนาการเรียนรู.......) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน.... “ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
                              ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21.”....)  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร  ขอท่ี 1 ...การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.......) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....“การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย ”...) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุอ...ขอท่ี  8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของไทย 
                                 ทุกชวงวัย..) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ. ขอท่ี 8  การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
                                    คนไทยทุกชวงวัย..) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศกึษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
การตรวจราชการเปนมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดินท่ีจะทำใหการปฏิบัติ 

ราชการ หรือการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐบรรลเุปาหมาย สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและ
นโยบายของรัฐบาล สามารถแกไขปญหาอุปสรรค และกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนดวยความโปรงใสเปนธรรม 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 บัญญัติวา การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ โดยประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยมีผูตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอำนาจหนาท่ีในการตรวจ
ราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐเฉพาะในขอบเขตอำนาจหนาท่ีของ
กระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงและปลัดกระทรวง ตามท่ีกำหนดไวใน ขอ 9 ของระเบียบ
สำนักนายกรฐัมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติให
กระทรวง ศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพ่ือทำหนาท่ีในการตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผลระดับ
นโยบาย การนิเทศ ใหคำปรึกษา แนะนำ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบกับคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ขอ 5 (4) ใหสำนักงานศึกษาธิการภาคมี
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อำนาจหนาที่สนับสนุนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ นอกจากนั้น ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงาน
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 2.5 และ 
4.5 เก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบดานการตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 ไดกำหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ใหมีความชัดเจนในการดำเนินงานยิ่งข้ึน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดจัดตั้งข้ึนตามประกาศ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบงหนวยงานภายในศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกลาวแลวขางตน ท้ังนี้มีภารกิจและหนาท่ีสำคัญสวนหนึ่งคือ การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 
กลาวคือ ดำเนินการขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ตลอดจนสนับสนุนการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจ
ราชการ  จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง ซ่ึงกลุม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนเปนหลักในการรับผิดชอบ และดำเนินงาน
โครงการดังกลาว ซ่ึงท่ีผานมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดรับความรวมมือในการรายงานขอมูลตามนโยบายและ
ตัวชี้วัดการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
แมฮองสอนเปนอยางดียิ่ง 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
ตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ เปนประโยชนตอนโยบายของรัฐบาล สังคม และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
จึงจัดทำโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึนดังกลาว 

6. วัตถุประสงค 
(6.1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศตามประเด็นนโยบายเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของ 

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2563   
(6.2) จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
(6.3) รวมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายและแผนการตรวจ 

ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2563   
(6.4) สรุป และรายงานผลการติดตาม และตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

ปงบประมาณ พ.ศ.  2563 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

7.1.1 หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
7.1.2 ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการท่ี 15) พรอมผูชวยผูตรวจราชการ ฯ 
7.1.3 ศึกษาธิการภาค 15, ผอ.กลุมติดตามและตรวจราชการ ภาค 15  พรอมคณะ  
7.1.4 ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และรองศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
7.1.5 ผูรับผิดชอบโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนขอมูลสารสนเทศตามนโยบายการตรวจ 

ราชการพรอมคณะเจาหนาท่ีทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
           7.1.6   หัวหนาหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดแมฮองสอน  
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

            7.2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถประสาน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดครบถวน ตามนโยบายและตัวชี้วัดของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
            7.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีแผนรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ.  2563   
            7.2.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ลงพ้ืนท่ีรวมกับผูตรวจราชการและคณะ ฯ เพ่ือดำเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ตาม
นโยบายและแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2563   

  7.2.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถสรุปและรายงานผลการติดตาม และตรวจราชการ 
ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดอยางมีคุณภาพและเสร็จเรียบรอยตามแผนท่ี
กำหนด 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   : หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพ้ืนท่ีจังหวัด  
                                     แมฮองสอน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   :  เดือนตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 

10. สถานท่ีดำเนินการ   :  หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพ้ืนท่ีจังหวัด  
                                  แมฮองสอน 
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

กิจกรรมดำเนินการ ประกอบดวย  13  กิจกรรม  คือ 
1.ประชุมชี้แจงทำความเขาใจกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ใน 

ประเด็นและตัวชี้วัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตลอดจนแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน ตามกรอบแนวทางท่ี
คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษากำหนด (สวนกลาง) 

2.แตงตั้งศึกษานิเทศกหรือคณะทำงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทาง 
การศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน  



~ 5 ~ 

 

3.จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
4.ประชุมเพ่ือประสานแผนการตรวจราชการใหแกทุกหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
5.ประสานแจงขอความความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลรายงานผลการจัดการศึกษาของทุกหนวยงาน 

ทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน รวบรวม นำมาวิเคราะห สังเคราะหการจัดทำขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของผูตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6.ผูรับผิดชอบงานตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของแตละหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใน 
พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน เก็บรวบรวมขอมูลตามนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ แลวสรุปและรายงานขอมูล
ใหแกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามเวลาท่ีกำหนด 

7.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูลการรายงานตามนโยบายและ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการแตละสังกัด สรุปเปนภาพรวมขอมูลสารสนเทศของจังหวัดแมฮองสอน ตามประเด็นนโยบาย 
และตัวชี้วัดการตรวจราชการ และนำขอมูลสารสนเทศเขาระบบ Big Data  ของสวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

8.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน อำนวยความสะดวกใหแกผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
และคณะ ในการรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา และรวมลงพ้ืนท่ีรวมกับคณะ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนตามแผนท่ีกำหนด 

9.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน รวบรวม วิเคราะห  สังเคราะห ผลการลงพ้ืนท่ีติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนเพ่ือรายงานสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 และผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการท่ี 15) 

10.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษา ในพ้ืนท่ี 
ภาพรวมจังหวัด เสนอศึกษาธิการจังหวัด ทราบและพิจารณาดำเนินการ 

11.เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี 
ภาพรวมจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือนำเสนอเขาวาระการประชุม กศจ. ใหความเห็นชอบกอนจัดสงรายงานใหแก
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการท่ี 15) 

12.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษา ของสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมจังหวัดแมฮองสอน ใหแกสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผูตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการท่ี 15) 

13.ศึกษา วิเคราะห วิจัย การติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาใน 
พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดรวมลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ พรอมผูตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธกิาร (นายเฉลิมชนม แนนหนา) พรอมผูชวยผูตรวจ และคณะกลุมตรวจ ติดตามและประเมินผล จาก
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และหัวหนาและเจาหนาท่ีหนวยงานทางการศึกษา ในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ
ท่ี 2 ระหวางวันท่ี 5-8  สิงหาคม  2563  ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2  และหองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน หองประชุม กศน. อำเภอปาย ตรวจ
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ติดตามเก่ียวกับเรื่องการจัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการใชดิจิทัลแพลทฟอรมเพ่ือการเรียนรูและการ
สรางอาชีพ ของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดแจงแบบเก็บขอมูลการตรวจราชการ รอบท่ี 2 (แบบ รต. 63) ใหแก

หนวยงาน 
ทางการศึกษา และสถานศึกษา ทุกสังกัดเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงานตามนโยบายตามประเด็นตัวชี้วัดของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  พรอมวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว สรุป
รายงานผลแจงไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผูตรวจราช ตามกำหนดเวลา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดดำเนินการรายงานโดยนำขอมูลเขาระบบ e – inspection ท้ังขอมูลเชิง 

ปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ตามเวลาท่ีกำหนด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การจัดการศึกษาระดับจังหวัด เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดจัดทำแผนรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   

ปงบประมาณ พ.ศ.  2563   

13. ผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการท่ี 15) พรอมผูชวยผูตรวจราชการ ฯ 
ผอ.กลุมติดตามและตรวจราชการ ภาค 15  พรอมคณะ ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ผูรับผิดชอบโครงการฯ  
พรอมคณะเจาหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ตลอดจนหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน รวมปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีรับการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบท่ี 2  ตามแผนท่ีกำหนด 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการทุกขอท่ีระบุไว ตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  คือ 
    ประสาน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนการ 

ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดครบถวน ตามนโยบายและตัวชี้วัด
ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
    รวมลงพ้ืนท่ีรวมกับผูตรวจราชการและคณะ ฯ เพ่ือดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 

การศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สามารถสรุปและรายงานผลการติดตาม และตรวจราชการ 

ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดอยางมีคุณภาพและเสร็จเรียบรอย 
ตามแผนท่ีกำหนด 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

80,000.- - - - - 80,000.- 

แหลงงบประมาณ ....สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ บางหนวยงานทางการศึกษามีการ 

รายงานท่ีลาชา และไมครบถวยตามประเด็นตัวชี้วัด มีผลตอการสรุปรวบรวมรายงานในภาพรวม 
 หนวยงานทางการศึกษาบางหนวยงานไมเห็นความสำคัญและเอาใจใส ใหความรวมมือในการรายงานผล 

ขอมูล มีผลตอการไดมาซ่ึงขอมูลลาชา ไดขอมูลไมครบถวน หรือไมไดขอมูลเลย  
     16.2 แนวทางแกไข 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดควรมีการสื่อสารใหมากข้ึน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตองสรางความรูเขาใจและความตระหนักในการรายงานผลการดำเนินงานตาม 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังความรับผิดชอบของหนวยงานและสถานศึกษาในการรายงานขอมูลท่ีครบถวน 
และตรงเวลาท่ีกำหนด 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 นำผลการดำเนินงานตาง ๆ ท่ีผานมา รวมท้ังสิ่งท่ีจะดำเนินการตอไปเขาวาระการประชุมอนุกรรมการ 

บริหารเชิงยุทธศาสตรเพ่ือทราบ และเพ่ือพิจารณา และผานเขา กศจ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปตามลำดับ 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

  (18.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร มีขอมูลคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการตัดสินใจดำเนินการตอไป 

(18.2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 มีขอมูลคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการตัดสินใจดำเนินการตอไป 

(18.3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูลคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทาง 
การศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการตัดสินใจดำเนินการ
ตอไป 

(18.4) หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูล 
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนเอง เพ่ือใชเปนขอมูลการตัดสินใจและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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๑9. ผูรายงาน...นางสาวนรีพัฒน   ณรุจวรกิตติ์   ตำแหนง....ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท.  0835454299  ..โทรสาร.. 053 611660   ..E–mail : ..nareepat.3911@gmail.com 

 20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ....9... เดือน ...ตุลาคม......พ.ศ. .2563 

mailto:..nareepat.3911@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. ช่ือโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปงบประมาณ 2563 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบดุาน...) 
          ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
               -  เปาหมาย 
                        1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
          ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
               -  ประเด็น  
                         3. การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 
                               3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน.......การพัฒนาการเรียนรู.......) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน.... “ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
                              ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21.”....)  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร  ขอท่ี 1 ...การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย.......) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....“การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย ”...) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ...ขอท่ี  8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของไทย 
                                 ทุกชวงวัย..) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ. ขอท่ี 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
                                    คนไทยทุกชวงวัย..) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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   4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ไดกำหนดหลักการใหความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเปน
การศึกษาตลอดชีวิต เนนการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีภูมิภาคให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตาม
นโยบายประชารัฐ โดยระดับประถมศึกษามุงคำนึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวย
จุดเนนปลูกฝงระเบียบวินัย ทัศนท่ีถูกตอง ดวยกระบวนการลูกเสือและ ยุวกาชาด  เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร เรียนรูดวยวิธีการ 
Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริงหรือสถานการณจำลองผานการลงมือ
ปฏิบัติ และเปดโลกทัศนและมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให
มากข้ึน สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) พัฒนาครูให มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน         ตอยอดจากระดับประถมศึกษา ท่ีเนนจัดการเรียนรู
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ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร(STEM) และภาษาตางประเทศ(ภาษาท่ีสาม) จัดการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงไปสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปรียบเทียบปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ คะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมระดับจังหวัด วิชาภาษาไทยเทากับรอยละ ๔๘.๙๗ และ ๕๘.๙๕  (+ ๙.๙๘) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ระดับประเทศรอยละ ๕๕.๙๐ (+๓.๐๕)  วิชาภาษาอังกฤษเทากับรอยละ ๔๖.๕๑ และ ๔๔.๗๑ (-๑.๗๗) และเปรียบเทียบ
ค าเฉลี่ ยระดับประเทศรอยละ ๓๙.๒๔ (+๕.๕๐) วิชาคณิ ตศาสตร เท ากับรอยละ ๓๘.๔๘ และ ๓๙.๓๔  
(+๐.๘๖) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับประเทศรอยละ ๓๗.๕๐ (+๑.๘๔) และในวิชาวิทยาศาสตรเทากับรอยละ ๔๑.๓๙ 
และ ๔๒.๐๑ (+๐.๖๒)  ซ่ึงทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงกวาคาระดับประเทศ โดยมีวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีพัฒนาการ
ลดลง  แตเม่ือวิเคราะหในระดับสถานศึกษาพบวา มี ๑ แหง คือ โรงเรียนพุทธเกษตรท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา
ระดับประเทศทุกวิชาคือ วิชาภาษาไทย (๔๑.๓๐) วิชาภาษาอังกฤษ (๒๗.๐๕) วิชาคณิตศาสตร (๒๓.๑๘) และวิชา
วิทยาศาสตร (๓๐.๕๐) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ คะแนนเฉลี่ยภาพรวมในระดับจังหวัด วิชาภาษาไทย รอยละ 
๔๕.๖๗ และ ๕๓.๔๖ (+๗.๗๙) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับประเทศรอยละ ๕๔.๔๒ (-๐.๙๖) วิชาภาษาอังกฤษรอยละ 
๓๑.๓๓ และ ๒๗.๒๖ (- ๔.๐๗) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับประเทศรอยละ ๒๙.๔๕ (-๒.๑๙)วิชาคณิตศาสตรรอยละ 
๒ ๒ .๕ ๓  แ ล ะ  ๒ ๒ .๗ ๓  (+๐ .๒ ๐ ) แ ล ะ เป รี ย บ เที ย บ ค า เฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ ร อ ย ล ะ  ๓ ๐ .๐ ๔  
(-๗.๓๑) และวิชาวิทยาศาสตรรอยละ ๓๒.๔๗ และ ๓๕.๖๒ (+๓.๑๕) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับประเทศรอยละ
๓๖.๑๐ (-๐.๔๘ ) แตเม่ือวิเคราะหในระดับสถานศึกษาพบวา มี ๑ แหง คือ โรงเรียนพุทธเกษตร ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา
ระดับประเทศทุกวิชาคือ วิชาภาษาไทย (๕๐.๓๓) วิชาภาษาอังกฤษ (๒๔.๘๙) วิชาคณิตศาสตร (๒๑.๗๘)      และ ๒ 
วิชาวิทยาศาสตร (๓๓.๕๖) ซ่ึงจะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ๔ กลุมสาระหลักภาพรวมและภาพระดับ
สถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแมฮองสอนยังไมนาพึงพอใจ ควรไดรับการบริหารจัดการ การปรับปรุงและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนแบบครูมืออาชีพ ดวยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการใช
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) และ
เชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) อิงหลักการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใตสถานการณการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19) ของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

6. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระหลัก   
2.เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระหลัก 
3.เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด (ปสกช.) 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑) ครูผูสอนโรงเรียนเอกชนสามัญท่ีสอน ๔ กลุมสาระหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ จำนวน ๒๐ คน 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓  จำนวน ๖ คน รวม ๒๖  คน 

๒)  ครูผูสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๔ คน 
๓) จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง   

     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
๑) ครูผูสอนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญและ ครูผูสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ นำแนวทางจากการ

ประชุมไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
๒) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนและครูผูสอน ๔ กลุมสาระหลักไดรับการนิเทศท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้งตามเปาหมาย 
๓. คณะกรรมการเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด เปนกลไกการบริหารจัดการเสริม

หนุนการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชน 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปงบประมาณ 2563 
๑) ผูบริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน ๔ คน 
๒) ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑–๖ จำนวน ๕๐  คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓  

จำนวน ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น ๖๐  คน 
๓) ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๕ จำนวน ๑๖ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  - ๒  

จำนวน ๖ คน รวมท้ังสิ้น ๒๒ คน 
๓)  ครูผูสอน ๔ กลุมสาระการเรียนรูหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จำนวน ๑๓ คน 
    และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จำนวน ๖  คน รวมท้ังสิ้น ๑๙ คน 
๔) คณะกรรมการเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัด จำนวน ๑๒  คน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   :  เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
10. สถานท่ีดำเนินการ  :   หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
๑) ศึกษาสำรวจความตองการในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผูบริหารโรงเรียนและ

ครูผูสอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
๒) วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

๓ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด เปรียบเทียบปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับประเทศ หา
จุดเดนและจุดควรพัฒนา ระดับสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๓) นำขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหมาวางแผนกำหนดกรอบหลักสูตรและแนวทางการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และประสานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

๔) จัดทำสื่อและคูมือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทีสงเสริมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน 
(Coding) และคูมือการใชผลสอบ (O-NET) เชื่อมโยงสูการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน 
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๕) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
๑-๓ เรือ่ง การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) และการใชผล
สอบ O-NET ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  รวมจำนวน  ๔ วัน 

๖) นิเทศติดตามการพัฒนาออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปน
ข้ันตอน (Coding) และการใชผลสอบ O-NET เชื่อมโยงสูการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน 

๗) จัดทำบันทึกตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนกับโรงเรียน
เอกชน จังหวัดแมฮองสอน 

๘) จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัด (ปสกช.) 
 ๙) สรุปผลการพัฒนาและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

กิจกรรมท่ี ๑ : การจัดอบรมเรื่อง “การใชส่ือและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน” 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน ดวยความรวมมือในการสนับสนุนวิทยากรของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “การใช
สื่อและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน” ใหกับบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแมฮองสอน 
จำนวน  ๖ แหง ประกอบดวยโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี 
อำเภอเมืองแมฮองสอน โรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวม โรงเรียนอนุบาลธารทิพย โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ในระหวางวันเสาร-อาทิตยท่ี ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT อุทยานการเรียนรูแมฮองสอน  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ผูบริหารและครผููสอนโรงเรียนเอกชน จำนวนท้ังสิ้น ๒๙ คน ผูรวมประชุมประกอบดวย ศึกษานิเทศก/เจาหนาท่ี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จำนวน ๗ คน รวม ๓๖ คน โดยมี นายประหยัด เงินใส  ผูอำนวยการกลุม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เปนประธานการอบรม มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

๑. ผูเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร  จำนวน ๒๙ ราย ดังนี้  
         - ครูผูสอนโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร     จำนวน ๕ ราย 
     - ครูผูสอนโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย     จำนวน ๕ ราย 
     - ครูผูสอนโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี     จำนวน ๓ ราย 
     - ผูบริหารโรงเรียนพุทธเกษตร ๑ ราย และครูผูสอน ๔ ราย  จำนวน ๕ ราย 
     - ผูบริหารโรงเรียนธารทิพย ๑ ราย และครูผูสอน ๕ ราย   จำนวน ๖ ราย 
     - ครูผูสอนโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ    จำนวน ๕ ราย 
 ๒. หลักสูตรการอบรม “การใชสื่อและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน” ประกอบดวย 

     ๒.๑ การใชสื่อและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

• ความหมายและความสำคัญ  

• องคประกอบ และหลักการการใชสื่อและเทคโนโลยีออนไลน  

• หลักการการสอนดวยระบบออนไลน  

• ตัวอยางการใชสื่อ เทคโนโลยีออนไลน และเทคนิคเพ่ือการสอน 
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• การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  
    ๒.๒ การสรางชั้นเรียนออนไลนดวย Google Classroom  

• การสรางหองเรียน 

• การนำนักเรียนเขาสูชั้นเรียนออนไลน 

• การสรางบทเรียนออนไลน 

• การมอบหมายการบาน 
    ๒.๓ การสรางสื่อการสอนออนไลน 

• Google Doc 

• Google Slide 

• การสราง Clip VDO อยางงาย และการอัพโหลด 
    ๒.๔ การวัดและประเมินผลดวยการประยุกตใช Google Form  

• การใชงาน Google Form 

• การสรางขอสอบออนไลนดวย Google Form  

• การตรวจใหคะแนนออนไลน 

    ๒.๕ การสอนออนไลนเพ่ือสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย Application 

• Google Meet 

• Kahoot.com 

• mentimeter.com 

• padlet.com 

 ๓. วิทยากรผูใหการฝกอบรม 
      อาจารยเอมอร  ลิ้มวัฒนา  เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT อุทยานการเรียนรู
แมฮองสอน วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

๔. ผลการสอบถามความพึงพอใจตอการอบรมการใชส่ือและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

         ๔.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
      ๔.๑.๑ อาย ุ  - อาย ุ๒๐-๓๐ ป       จำนวน ๑๕ คน (รอยละ ๕๑.๗๒)  

- อายุ ๓๑-๔๐ ป        จำนวน ๑๐ คน (รอยละ ๓๔.๔๘) 

- อาย ุ๔๑-๕๐ ป        จำนวน   ๓ คน (รอยละ ๑๐.๓๔) 

- อาย ุ๕๐-๖๐ ป   จำนวน   ๑ คน (รอยละ ๓.๔๕) 

      ๔.๑.๒ วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี   จำนวน ๒๘ คน (รอยละ ๙๖.๕๕) 

- ปริญญาโท         จำนวน  ๑  คน (รอยละ ๓.๔๕) 
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      ๔.๑.๓ สอนระดับชั้น - ปฐมวัย   จำนวน ๑๑ คน (รอยละ ๓๗.๙๓)            
     - ประถมศึกษา   จำนวน ๑๒ คน (รอยละ ๔๑.๓๘)      
            - มัธยมศึกษาตอนตน  จำนวน   ๕ คน (รอยละ ๑๗.๒๔) 

    - ประถมศึกษา + มัธยมศึกษา จำนวน   ๑ คน (รอยละ ๓.๔๕) 

  สรุปไดวาผูเขาอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญ อายุ ๒๐ – ๓๐ ป (รอยละ ๕๑.๗๒)  มีวุฒิ
ปริญญาตรี (รอยละ ๙๖.๕๕) และสอนในระดับประถมศึกษา (รอยละ ๔๑.๓๘)  

 
๔.๒ ผลความคิดเห็นท่ีมีตอการอบรมการใชส่ือและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (N=๒๙) 

ท่ี รายการ คาเฉล่ีย  

(X) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
แปรผล 

๑ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชจัดการอบรม ๔.๒๔๑ ๐.๗๒๗ มาก 

๒ ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีในการจัดอบรม ๔.๖๙๐ ๐.๕๓๒ มากท่ีสุด 

๓ ความเหมาะสมของการใหบริการอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม  ๔.๒๐๗ ๐.๘๐๔ มาก 

๔ ความพรอมของสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชในการอบรม ๔.๖๒๑ ๐.๖๑๑ มากท่ีสุด 

๕ ความพรอมของเอกสาร/องคความรูท่ีใชประกอบการอบรม ๔.๒๔๑ ๐.๖๗๗ มาก 

๖ ความรูความเขาใจของผูเขาอบรมในหัวเรื่อง 

๖.๑ การใชสื่อและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

สอน 

๔.๓๑๐ ๐.๗๐๐ มาก 

๖.๒ การสรางชั้นเรียนออนไลนดวย Google Classroom ๔.๐๖๙ ๐.๖๙๑ มาก 

๖.๓ การสรางสื่อสอนออนไลน (Google Doc, Google Slide, 

Clip VDO) 

๔.๑๓๘ ๐.๖๘๑ มาก 

๖.๔ การวัดและประเมินผลดวยการประยุกตใช Google Form ๔.๓๔๕ ๐.๗๕๕ มาก 

๖.๕ การสอนออนไลนเพ่ือสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย 

Application 

๔.๑๗๒ ๐.๗๙๑ มาก 

๗ ความสามารถของวิทยากรในการถายทอดความรูและ

ประสบการณ 

๔.๕๕๒ ๐.๕๖๒ มากท่ีสุด 
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๘ เนื้อหาสาระของการอบรมมีประโยชนตอการนำไปใชพัฒนาการ

เรียนการสอน 

๔.๖๒๑ ๐.๕๕๒ มากท่ีสุด 

๙ ความม่ันใจในการนำประสบการณจากการอบรมไปขยายผลใน

สถานศึกษา 

๔.๐๖๙ ๐.๗๔๐ มาก 

 ภาพรวม/เฉล่ีย ๔.๓๘๓ ๐.๖๕๙ มาก 

จากตารางตามขอ ๔.๒ ผลความคิดเห็นท่ีมีตอการอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน พบวาประเด็นท่ีผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นเชิงบวกสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีในการจัด
อบรม (๔.๖๘๐) รองลงมาคือ ประเด็นความพรอมของสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชในการอบรม และเนื้อหาสาระ
ของการอบรมมีประโยชนตอการนำไปใชพัฒนาการเรียนการสอน (๔.๖๒๑) และประเด็นความสามารถของวิทยากรใน
การถายทอดความรูและประสบการณ (๔.๕๕๒) โดยมีประเด็นการสรางชั้นเรียนออนไลนดวย Google Classroom 
และความม่ันใจในการนำประสบการณจากการอบรมไปขยายผลในสถานศึกษา (๔.๐๖๙) ต่ำสุด แตก็อยูในระดับมาก 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

๑) ผูบริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน ๔ คน 
๒) ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑–๖ จำนวน ๕๐  คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓  

จำนวน ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น ๖๐  คน 
๓) ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๕ จำนวน ๑๖ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  - ๒  

จำนวน ๖ คน รวมท้ังสิ้น ๒๒ คน 
๓)  ครูผูสอน ๔ กลุมสาระการเรียนรูหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จำนวน ๑๓ คน 
    และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จำนวน ๖  คน รวมท้ังสิ้น ๑๙ คน 
๔) คณะกรรมการเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัด จำนวน ๑๒  คน 

     13.2 เชิงคุณภาพ 
๑) รอยละ ๘๐ ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี ๑-๓ ท่ีสะทอนความตองการในการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
๒) รอยละ ๘๐ ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลักระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ ท่ีสามารถพัฒนาการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding)  และการใชผลสอบ O-NET ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   

๓) รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูและการ
วัดประเมินผลการเรียนรูตามเปาหมายท่ีกำหนด 

๔) รอยละ ๘๐ ของคณะกรรมการเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัด (ปสกช.) ท่ีเขารวม
ประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน  4 ภาพ ขนาด 
file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
                  



~ 9 ~ 

 

      

15. งบประมาณ 

  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

๓๑๒,๕๑๐  - - - ๓๑๒,๕๑๐ 

แหลงงบประมาณ .... สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

 เนื่องจากใกลสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภารกิจการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ ก็เรงรัดตาม 
ไปดวย โดยเฉพาะภารกิจท่ีตองตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด 2019 และอ่ืน ๆ ทำให
ชวงเวลานี้มีปริมาณงานอัดแนนจำนวนมาก มีผลกระทบตอแผนท่ีกำหนดไวมีอันตองเลื่อนออกไป  
     16.2 แนวทางแกไข 

 จะตองเรงหาชองทาง และกำหนดเวลาในการดำเนินงานโครงการ ในชวงเสารอาทิตย 
 17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 

 รายงานผลการดำเนินโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปงบประมาณ  
2563 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

๑) ไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับความตองการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ท่ีมาจากการ
สะทอนของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนเอกชน 

๒) ครูผูสอน ๔ กลุมสาระการเรียนรูหลัก มีความรูความเขาใจหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) และการใชผลการสอบ O-NET เชื่อมโยงสูการจัดการ
เรียนการสอนระดับชั้นเรียน 

๓) ครูผูสอน ๔ กลุมสาระการเรียนรูหลักสามารถนำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) และการใชผลสอบ O-NET ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

๔) โรงเรียนเอกชน จังหวัดแมฮองสอนมีเครือขายการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดแมฮองสอนสูงข้ึนจากฐานเดิม 
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๑9. ผูรายงาน..นางสาวนรีพัฒน  ณรุจวรกิตติ์   ตำแหนง...ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท .0835454299  .โทรสาร. 053 611660   ..E–mail :  nareepat.3911@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .9 . เดือน .  ตุลาคม  ..พ.ศ. .2563......... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 

๑. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
๒. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 6๒  ไตรมาสท่ี ๒:  ม.ค. - มี.ค. 6๓  
    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 6๓   ไตรมาสท่ี ๔:  ก.ค. - ก.ย. 6๓ 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสดุโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม....โครงการคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ ท่ีมีผลงานนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ ในดานการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดแมฮองสอน 
 
๔. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความมั่นคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบรหิารจดัการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหน่ึงอำเภอหน่ึงทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 

 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  1. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
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 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลติและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 

5. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันตามแนวชายแดนไทยในภาพรวมปรากฎการพยายามลักลอบนำเขา ยาบา ไอซ เฮโรอีน และเคตามีน จาก
แหลงผลิตนอกประเทศ เพื่อมาจำหนายในประเทศ บางสวนผานไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากพื้นท่ี
ชนกลุมนอยของประเทศเมียนมา เขาสูชายแดนประเทศไทยในดานจังหวัด เชียงราย เชียงใหม และจังหวัด
แมฮองสอน มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนจากปท่ีผานมา ซ่ึงการลักลอบนำเขาในแตละครั้งมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก
กลุมผูผลิตมีความสามารถในการผลิตเพ่ิมมากข้ึน เกิดจากลักลอบนำเขาสารตั้งตนในปริมาณท่ีมากข้ึน และใชเวลา
ในการผลิตท่ีเร็วข้ึน   
 จากการสำรวจพบวา มีโรงงานผลิตยาเสพติดในเขตพื้นที่รัฐฉานใต ตามแนวชายแดนไทยเมียนมา และมี
ผูผลิตรายใหมเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมีปริมาณ ยาเสพติดจำนวนมาก ซ่ึงจากแหลงขาว พบวามีการลักลอบลำเลียงมา
พักคอยตามแนวชายแดนไทยเปนจำนวนมาก ทั้งในสวนของยาบาพบวามีจำนวนหลักลาน – 10 ลานเม็ดขึ้นไป 
สำหรับไอซอยูในจำนวน 10 – 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ทั้งนี้ในสวนของผูผลิตเองพยายามเรงการผลิตยาเสพติดและ
ระบายออกจากพื้นที่เพื่อหารายได และลดการศูนยเสียที่ทางการเมียนมาตรวจพบระหวางการลำเลียงในเขตพื้นท่ี
ตอนในของประเทศเมียนมา กลุมเครือขายผูคาและผูลำเลียงยาเสพติดสำคัญ ไดแกกลุมวา มง อาขา ลีซอ มูเซอ 
จีนฮอ ไทยใหญ และไทยลื้อ ปจจุบันพบกลุมนักคายาเสพติดชาวไทยที่หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยูในเขตเมยีนมา 
เขาไปมีบทบาทในการติดตอซ้ือขายยาเสพติด และจัดหากลุมจางลำเลียง   
 สถานการณการคา ยังพบวาพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ยังมีการคา  ยาเสพติดอยางตอเนื่อง ยังมีพ้ืนท่ีในการ
ผลิตยาเสพติดใหมเกิดขึ้น จากสถิติการจับกุมพบวามีผูตองหาจากคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในหวง              
ไตรมาสท่ี 1 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได 7,062 คดี ผูตองหา 7,657 ราย และจากการพิจารณาของกลางยาเสพ
ติดจากขอมูลการสกัดกั้นยาเสพติดคดีรายสำคัญตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในของภาคเหนือตอนบน ในไตร
มาสที่ 1 สามารถตรวจยึดยาบาไดจำนวน 174,494,403 เม็ด โดยสามารถสกัดกั้นไดมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย 
จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม ตามลำดับ 
 ดังนั้น ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไดกำหนดแผนปฏิบัติการ
บริหาร จัดการเพื ่อการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) โดยมี
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วัตถุประสงคสำคัญท่ีจะบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทย ที่ติดกับประเทศเมียนมา ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม เรียงราย แมฮองสอนและ
พะเยา ซึ่งเปนพื้นที่สำคัญที่ถูกใชในการลักลอบนำเขายาเสพติดมากที่สุด โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มี
สวนสำคัญในมาตรการที่ 4 การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยการพัฒนาระบบการปองกันและสรางภูมิคุมกัน 
ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทดานชาติพันธของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมเสริม
ทักษะตามชวงวัย มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสรางวินัย เพ่ือใหเด็ก
มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเจตนาไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  
 เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดังกลาว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึง
จัดทำโครงการคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ ที่มีผลงานนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ในดานการปองกนัยา
เสพติดในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดแมฮองสอน  
 
 
6. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ ท่ีมีผลงานนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ในดานการปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ของจังหวัดแมฮองสอน 

2. เพ่ือคนหาผลงานนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติ ในการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีมีความแปลก
ใหม สอดคลองกับบริบททางสังคม ทันสมัยและสามารถนำไปประยุคใชไดผลจริง  
7. คาเปาหมาย (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ 
มีสถานศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ ท้ังระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เขารวม

อยางนอย 15 แหง 
เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติ ในการปองกันยา

เสพติดซ่ึงกันและกัน ทำใหเกิดแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมท่ีมีความแปลกใหม สอดคลองกับบริบททางสังคมของ
จังหวัดแมฮองสอน เปนแนวคิดแนวปฏิบัติท่ีมีความทันสมัยและใชไดผลจริง 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 - สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  
 

ลำดับท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ ข้ันตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม  

   แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 
ม.ค. - ก.พ. 2563 
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ลำดับท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
๒ ข้ันตอนการดำเนินโครงการ 

๑. เปดรับสมัครสถานศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการ 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน (รอบท่ี 1) 
๓. ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาท่ีผานการประเมิน รอบ ท่ี 1  
๔. ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษา ท่ีผานเกณฑการ

พิจารณารอบ ท่ี 1 เพ่ือเขารับการประเมินในรูปแบบการ
นำเสนอผลงาน 

๕. จัดประชุมนำเสนอผลงานสถานศึกษา และพิจารณาคัดเลือก
จัดลำดับสถานศึกษาตนแบบ ท่ีมีผลงานนวัตกรรมและวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ในดานการปองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดแมฮองสอน 

๖. ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ ท่ีมีผลงาน
นวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ในดานการปองกันยา
เสพติด ในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดแมฮองสอน 

๗. พิธีมอบโลรางวัลและเกียรติบัตร โดยผูวาราชการจังหวัด
แมฮองสอน  

ก.พ. -ก.ค. 
2563 

 

3  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
สรุปผลการดำเนินโครงการเปนรูปเลมใหกระทรวงศึกษาธิการ 
และนำเสนอในท่ีประชุม ศอ.ปส.จ.มส. ประจำเดือน 

ก.ค.-ส.ค. 
2563 

 

 
 
10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อยางนอย 15 แหง 
10.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติ ในการปองกันยา

เสพติดซึ่งกันและกัน ทำใหเกิดแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม สอดคลองกับบริบททางสังคมของ

จังหวัดแมฮองสอน เปนแนวคิดแนวปฏิบัติท่ีมีความทันสมัยและใชไดผล 

11. ภาพกิจกรรม  
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12. งบประมาณ 2000,000 บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ) 
ท่ี รายการ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 - คาอาหารวางในการประชมุชี้แจงการดำเนินการ คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 30 คน*1 วัน*70 บาท 

- คาอาหารวางในการจัดประชุมประเมิน คัดเลือกผลงานรอบ ท่ี 1  

30 คน*1 วัน*70 บาท 

- คาตอบแทนคณะกรรมการอานผลงาน (คัดเลือกรอบท่ี 1) 

จำนวน 5 คน เหมาจายคนละ 1,000 บาท 

- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานจากการนำเสนอ 

(รอบท่ี 2 ) 5 คน เหมาจายคนละ 1,000 บาท 

- คาตอบแทนพิธีกรในการจัดการประชุมนำเสนอผลงาน เหมาจาย  

- คาเชาสถานท่ีนำเสนอผลงาน  

- คาตกแตงสถานท่ี 

- คาอาหารในการจัดประชุมนำเสนอผลงาน จำนวน 60 คน* 1 วัน* 100 

บาท 

- คาอาหารวาง ในการจัดประชุมนำเสนอผลงาน จำนวน 60 คน* 1 วัน* 

70บาท 

 

2,100 

 

2,100 

 

5,000 

 

5,000 

1,000 

5,000 

3,000 

6,000 
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ท่ี รายการ งบประมาณ ระยะเวลา 

- คาวัสดุอุปกรณในการทำโครงการ และรายงาน เชน กระดาษ A4 หมึก

เครื่องปริ้น ฯลฯ  

- คาโลรางวัล เกียรติบัตร 

- คาปายไวนิล 

- คาเบี้ยเลี้ยง เดินทางมาราชการ คาท่ีพัก สำหรับโรงเรียนท่ีเขารวมการ

นำเสนอผลงาน จำนวน 10 แหง แหงละ 2 คน เหมาจาย 

 

4,200 

 

63,600 

 

50,000 

3,000 

50,000 

 

 

รวม        200,000 บาท 

*** หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๑3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยง : การดำเนินการตางๆ อาจไมเปนไปตามกำหนดการ 
การบริหารความเสี่ยง : ปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม มีความยืดหยุน 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 ทำโครงการตอเน่ือง 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

1. มีสถานศึกษาท่ีสามารถเปนตนแบบ ท่ีมีผลงานนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ในดานการ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีตอบสนองตอบริบทของจังหวัด สามารถเปนตนแบบ ใหสถานศึกษาอ่ืนๆท่ีสนใจ
นำแนวทางดังกลาวไปใชไดจริง 

2. มีผลงานนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติ ในการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีมีความแปลกใหม 
สอดคลองกับบริบทของจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงเปนจังหวัดชายแดนท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง และความหลากหลายทางชาติ
พันธุ ทันสมัยและใชไดผลจริง  
16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2   ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 

17. ผูรายงาน นายนำพล   รัตนศาสตรชาญ   ตำแหนง นักวิชาการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน หนวยงาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 



-7- 
 
      โทรศัพท  081-7658612โทรสาร ๐๕๓- 
๑8. วันท่ีรายงาน ณ ๓๐ กันยายน 256๓ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 

๑. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
๒. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 6๒  ไตรมาสท่ี ๒:  ม.ค. - มี.ค. 6๓  
    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 6๓  ไตรมาสท่ี ๔:  ก.ค. - ก.ย. 6๓ 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสดุโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม....โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แมฮองสอน 
๔. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความมั่นคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบรหิารจดัการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหน่ึงอำเภอหน่ึงทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 

 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  1. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
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 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลติและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 

5. หลักการและเหตุผล  

เด็กนับวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนผูสืบทอดความเปนชาติในอนาคต ดังนั้น เด็กทุกคน 
จึงสมควรท่ีจะไดรับการพัฒนาใหเต็มศักยภาพในทุกดาน อันไดแก การพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา เพื่อใหเด็กรูจักสิทธิ หนาที่ มีความรับผิดชอบตนเองและผูอื่น สามารถปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดี อยูใน
สังคมไดอยางสันติสุขเพ่ือใหทุกสวนของสังคมไดมีสวนสนับสนุน สงเสริม และรวมกันพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู
ของเด็ก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ตั้งแต 
วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความวา “คนทุกคนมีหนาที่ตองทำ แมเปน
เด็กก็มีหนาท่ีอยางเด็ก คือ ศึกษาเลาเรียน หมายความวา จะตองเรียนใหรูวิชา ฝกหัดทำการงานตางๆใหเปน อบรม
ขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจใหประณีต ใหสุจริต แจมใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักไดเตบิโต
ขึ้นเปนคนที่มีความรู ความสามารถและมีประโยชน ตอชาติบานเมือง” เด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งตอ
ประเทศชาติ เปนพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเปน
กำลังของชาติดวย การขยันหมั่นศึกษาหาความรูและใชเวลาใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
ระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานดวยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ตลอดจนมีความ
เมตตากรุณาชวยเหลือเอื้อเฟอผูอื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยกันรักษาความสะอาดและ
อนุรักษทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติสวนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนไดตระหนักถึงอนาคตของตนและของ
ประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัยแลวก็จะไดชื่อวาเปน “เด็กดี” ชาติบานเมืองก็จะ
เจริญมีความผาสุกรมเย็นตลอดไป รัฐบาลจึงกำหนดใหวันเสารที ่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกป เปนวันเด็ก
แหงชาติ 

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรมีการ
ดำเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
 
 
6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 



-3- 
 

6.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรูสึกมีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 

6.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาแสดงออก ตามคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
7. คาเปาหมาย (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการฯ อยางนอย 100 คน  
เชิงคุณภาพ 
 หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทำใหเด็กและเยาวชนเกิด

ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง ครอบครัว และสังคม  รวมถึงชวยกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิดและกลาแสดงออก 
ตามคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  

๙.๑ เชิญชวนหนวยงาน และนักเรยีนเขารวมกิจกรรมภายในงาน  

๙.๒ แตงตั้งคณะทำงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตามข้ันตอนในโครงการฯ  

๙.๓ สรุปและจดัทำรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพรผลงาน 

10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการฯ อยางนอย 100 คน  
10.2 เชิงคุณภาพ 

หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทำใหเด็กและเยาวชนเกิด
ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง ครอบครัว และสังคม  รวมถึงชวยกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิดและกลาแสดงออก 
ตามคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

11. ภาพกิจกรรม  

 วันท่ี 11 มกราคม 2563 ณ หองสมุดประชาชนจังหวัดแมฮองสอน  
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12. งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ) 
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ท่ี รายการ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 - คาปายไวนิล จำนวน 1 แผน 

- คาของรางวัล ของขวัญ ขนม ฯลฯ 

 

1,280 

38,720 

 

  

 

รวม        40,000 บาท 

*** หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๑3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยง : การดำเนินการตางๆ อาจไมเปนไปตามกำหนดการ 
การบริหารความเสี่ยง : ปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม มีความยืดหยุน 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 ทำโครงการตอเน่ือง 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

15.1 หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหความรวมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
15.2 เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรูสึกมีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
15.3 เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงออกทางดานความคิด ความสามารถ ตามคุณลักษณะเด็กไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 
16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน  อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2  ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 

17. ผูรายงาน นายนำพล   รัตนศาสตรชาญ   ตำแหนง นักวิชาการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน หนวยงาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  081-7658612โทรสาร ๐๕๓- 
๑8. วันท่ีรายงาน ณ ๓๐ กันยายน 256๓ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 

๑. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
๒. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 6๒  ไตรมาสท่ี ๒:  ม.ค. - มี.ค. 6๓  
    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 6๓   ไตรมาสท่ี ๔:  ก.ค. - ก.ย. 6๓ 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสดุโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม....โครงการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจำป 2562 
๔. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความมั่นคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบรหิารจดัการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหน่ึงอำเภอหน่ึงทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 

 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  1. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
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 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลติและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 

5. หลักการและเหตุผล  

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางมากในปจจุบัน ไดสงผลกระทบตอเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา ท้ัง
การดำเนินชีวิตตามกระแสเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ความคาดหวังของผูปกครองดานการศึกษา และ
สิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไมเหมาะสมตางๆ กอใหเกิดปญหาเด็กและเยาวชนอยางมาก โดยเฉพาะปญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน  สงผลใหมีทักษะชีวิตต่ำ ขาดภูมิคุมกันทางสังคมท่ีดี เม่ือจบการศึกษาไปแลว ไมสามารถปรับตัวได  
มีปญหาทางอารมณจิตใจ และเกิดความขัดแยงในชีวิตจากปญหาดังกลาว  รัฐบาลจึงไดกำหนด ใหการแกไขปญหา
ยาเสพติดเปนนโยบายเรงดวนสำคัญที่ตองดำเนินการ และกำหนดเปน   “วาระแหงชาติ” ที่ทุกภาคสวนราชการ
ตลอดจนประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการผนึกกำลังกันเปนพลังแผนดินแกไขปญหายาเสพติด โดยตัดวงจร
ปญหา คือ การลดปญหาการผลิต การคายาเสพติด / การลดปญหาผูเสพ-ผูติดยาเสพติด / การแกไขปญหากลุม
เสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และการปองกันไมใหเกิดผูเสพยาเสพติดรายใหม  ตามคำสั่ง 19/2556 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 
กำหนดแผนปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ป 2557 เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน ภายใต
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  พ.ศ. 2558 - 2562  กรอบทิศทางแผนการดำเนินงานของ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหดำเนินการตาม  8  แผนยุทธศาสตร   โดยมีมาตรการในการดำเนินงานปองกนักลุมผูมี
โอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด   (Potential Demand)  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใชเครื่องมือการปองกันท่ี
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ตั้งแตเด็กปฐมวัย เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุมผูใชแรงงานใน สถาน
ประกอบการ และครอบครัวที่มีความเสี่ยงตอการใชยาเสพติด โดยรวมมือกับทุกภาคสวนในการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติด สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ดวยการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค ทั้งดนตรี กีฬาศิลปะ หรืออื่นๆ 
ตามความเหมาะสมจึงจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำป 2562 

ดังนั้น ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดดำเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยไดดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือ
สรางภูมิคุ มกันใหนักเรียน นักศึกษา ไมใหไปยุงเกี ่ยวกับยาเสพติด และสถานศึกษาไดรับการประเมินผลการ
ดำเนินงาน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ และไดกำหนดแนวทางใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประเมินการดำเนิน
โครงการฯ ของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการในระดับทอง และระดับเพชร 
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 ในการนี้ กลุมพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการประเมินผล
งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำป 2562 

 
 
 
6. วัตถุประสงค 

เพ่ือประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำป 2562 ในระดับทองและ
ระดับเพชร ของสถานศึกษาตางๆในจังหวัดแมฮองสอน 
7. คาเปาหมาย (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียน ในสังกัด สพป.มส. เขต 1, 2 และ สพม. 34 ในจังหวัดแมฮองสอน ท่ีเขารวมโครงการ  

จำนวน 25 แหง   
เชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษามีการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
อยูในระดับดีมาก 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม 2563 - กันยายน 2563 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  

ท่ี กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

เสนอโครงการฯ 
เปดรับสมัครสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาท่ีผานเกณฑท่ีกำหนด 
จัดสงเอกสารสถานศึกษาและรายชื่อสถานศึกษาท่ีผาน
การประเมินใหสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ 
รายงานผลการทำโครงการฯ 

 
กลุมพัฒนาการศึกษา 

 

10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด  สพป.มส.เขต 1 , 2  และ สพม.34 ในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน  25 แหง10.2 เชิง 
 
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
อยูในระดับดีมาก 

11. ภาพกิจกรรม  
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12. งบประมาณ 20,000 บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ) 
ท่ี รายการ งบประมาณ ระยะเวลา 
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1 - คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน 8 คน*3 วัน เหมาจายคนละ 

1,200 บาท 

- คาวัสดุอุปกรณในการทำรายงาน เชนกระดาษ A4 กรอบเกียรติบัตร  

ปากกา กลองพัสดุ ฯลฯ  

 

9,600 

 

10,400 

 

 

20 ส.ค.63 

 

30 ก.ค. - 30 

ก.ย. 63 

รวม        20,000 บาท 

*** หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๑3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยง : การดำเนินการตางๆ อาจไมเปนไปตามกำหนดการ 
การบริหารความเสี่ยง : ปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม มีความยืดหยุน 

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 ทำโครงการตอเน่ือง 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

1. สถานศึกษามีการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

2. สถานศึกษามีการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
อยางตอเนื่อง 
16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2   ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 

17. ผูรายงาน นายนำพล   รัตนศาสตรชาญ   ตำแหนง นักวิชาการศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน หนวยงาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  081-7658612โทรสาร ๐๕๓- 
๑8. วันท่ีรายงาน ณ ๓๐ กันยายน 256๓ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 

 
 

๑. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. หวงเวลารายงาน       ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62   ไตรมาสท่ี ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแลว 
3. ช่ืองาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงการสรางกลไกปองกันการทุจริตท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพดวยการปลุก

จิตสำนึกของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

๔. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความม่ันคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 



2 
 

 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนวาระสำคัญที่ถูกกำหนดไวในยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป ดานที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปรงใส    

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคสวนตอตานการทุจริต และภาครัฐตองมีการบริหารจัดการ             

ตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  ซึ่งไดมีการกำหนดประเด็นการ

แกปญหาการทุจริตเปน ๑ ใน ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเรงดวนในระยะ ๕ ปแรกของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

และไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ   

รอบ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแมบทบูรณาการ

ปองกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  รวมท้ัง

กระทรวงศึกษาธิการไดตั ้งใหมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อขับเคลื ่อน

กระบวนการการดำเนินการและสรางความรูความเขาใจทิศทางการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ 
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คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สรางความรูความเขาใจและวิเคราะหความ

เสี่ยงการทุจริตในหนวยงานเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี  

รัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญและจำเปน จึงไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ที่กำหนดใหหนวยงาน

ราชการตองมีภารกิจการตอตานการทุจริตและปองกันการทุจริต ตลอดจนสงเสริมใหหนวยงานไดสรางความตระหนัก

ใหขาราชการและบุคลากร  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ขององคกร  โดยบุคลากรของหนวยงานมีความรู ความเขาใจและวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงานเพ่ือ

นำไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งแผนปฏิบัติการ

สงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการตอไป  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  เปนหนวยงานทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค  มีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุเปาหมาย  เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการการตอตานการทุจริตและสงเสริม

คุณธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดังกลาว  จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน  

เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญจำเปนในการตอตานและสงเสริม

คุณธรรมของหนวยงานสงผลแกภาพลักษณของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมตอไป 

 
6. วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือสรางความตระหนัก และความเขาใจใหกับบุคลากรในสังกัด เก่ียวกับปญหาคอรรัปชั่นท่ีมี

ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศและสรางคุณคาในความเปนขาราชการ ในการทำงานดวยหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือสรางวิสัยทัศนการพัฒนาองคกรตามภารกิจงานท่ีรับผิดชอบดวยความสื่อสัตยสุจริต 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูความสุจริต 
 

7. คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ) 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนทุกคน    จำนวน  25  คน 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
๑ บุคลากรในสังกัด ทุกคนมีความพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนเรียนรูในการ

พัฒนาตนพัฒนางานราชการ สูมาตรฐาน  ตามหลักธรรมาภิบาล 
มีแนวทางการทำงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีวัฒนธรรมองคกรแหงการ
เรียนรูสูความซ่ือสัตยสุจริต มีคานิยมสุจริต 

มีคานิยมรวมในองคกร จัดทำ
ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

๓ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู และเปนขาราชการท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต 

ศธจ.แมฮองสอนเปนองคกร
คุณธรรม ผานการประเมิน 
ITA  รอยละ 80 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

9. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 
1. ขาราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ปฏิบัติหนาที่ดวยหลักของธรรมาภิบาล                 

มีความซื่อสัตยตอหนาที่เปนองคกรที่มีความสุขบุคลากรในองคกรรวมมือรวมใจกันพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการ

เรียนรู นำสูองคกรซ่ือสัตยสุจริต   

2. ขาราชการในสังกัดมีความรูความเขาใจในเรื ่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency  Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

10. ภาพกิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

โครงการท่ีไดรับ 
งบประมาณท้ังสิ้น 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

40,000 40,000 - - - 40,000 
 

 

๑2.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency  

Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  อยูในระดับต่ำเนื่องจากบุคลากรสำนักงานในสังกัดมีนอย
และตางมีภารกิจที ่มาก การดำเนินการจัดทำขอมูลเพื ่อประเมินตามตัวชี ้ว ัดจึงไมสามารถบรรลุผลไดตาม
วัตถุประสงคในบางประการ 
 

13. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 ไมมี         

 

14. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 14.1  เปน  อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2  ลำดับท่ี 3 
 14.2  ไมเปน   
 

15. ผูรายงาน นางสาวเปมิกา  ยาวฟุน   ตำแหนง ปฏิบัติหนาท่ีนิติกร 
      โทรศพัท  053 611 665             โทรสาร 053 611 660  
 

๑6. วันท่ีรายงาน ณ   
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
๒. ช่ือโครงการ  โครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒     ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
     ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   มิ.ย. ๖๓     ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
๔. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตรชาติ ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

๔.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ขอท่ี ๑๒ พัฒนาการเรียนรู) 
๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ (เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      (ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
๔.๗ ยุทธศาสตรตามแผนปฏบัิติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

     ๔.๘.๑   แผนงานพ้ืนฐาน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........) 
๕. หลักการและเหตุผล  
 สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ.เปนหนวยงานทดสอบระดับชาติ
อยูกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาฯ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการและดำเนินการเก่ียวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และใหบริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงไดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป
การศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือนำผลท่ีไดไปใชในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาในภาพรวมของประเทศ  
 อาศัยอำนาจตามความในหมาด ๒ ขอ ๗ (๒) ขอบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จึงแตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ระดับ สทศ. ข้ันมาตามคำสั่งท่ี ๙๑/๒๕๖๒ และ คำสั่ง
ท่ี ๙๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และ สทศ.  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแหง ไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีเปนศูนยสอบใหกับโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองคการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดตนเอง ซ่ึง
ระบุไวในคูมือการจัดสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๒   
สำนักศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการทดสอบประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O- NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ข้ึนมาเพ่ือใหการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาประสงค มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
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แหงชาติ ในดานมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรดานการทดสอบ และเพ่ือนำผลท่ีไดไปใช
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๖. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือดำเนินการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒  

๓.๒ เพ่ือสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๒  
๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     ๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) รอยละ 
๑๐๐ มีการดำเนินการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกคน 

๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) รอยละ 
๑๐๐ มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป
การศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ รายบุคคลและภาพรวมของ
โรงเรียน เพ่ือนำผลไปใชในปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอด
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) ท่ีจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกแหง เพ่ือนำผลไปใชในปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนตอไป 
     ๗.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบประเมินผลความรูและ
ความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหกับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (โรงเรียน
เทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) ท่ีจัดการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกแหง ตามข้ันตอนการจัดสอบท่ี สทศ. กำหนด อยางมีคุณภาพ 

๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) มีการ
ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามข้ันตอนการ
จัดสอบท่ี สทศ. กำหนด อยางมีคุณภาพ 
๘. กลุมเปาหมายโครงการ  
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โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) ท่ี
จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในจังหวัดแมฮองสอน  จำนวน  ๑๐  แหง 
๙. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๑๐. สถานท่ีดำเนินการ  สถานศึกษา จำนวน  ๑๐  แหง 
๑๑. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

กิจกรรม/ข้ันตอน/การดำเนินงาน วัน เดือน ป 
เปาหมาย 

(เชน ใคร จำนวนครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

ประชุมชี้แจงศูนยสอบ ๒๕ กค. ๖๒ ศึกษาธิการจังหวัดและ
ตัวแทน 

ศูนยสอบประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินการจัดสอบ O-NET ๑ กค.-๓๐ กย.
๖๒ 

ศูนยสอบ 

แจงโรงเรียนดำเนินการสงขอมูลผานระบบ O-NET ๑ กค.-๓๑ สค.
๖๒ 

ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

ศูนยสอบดำเนินการจัดสนามสอบและหองสอบผานระบบ O-NET ๑ กค.-๓๐ กย.
๖๒ 

ศูนยสอบ 

สทศ. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ๑๐ ตค. ๖๒ สทศ. 
โรงเรียนแจงเพ่ิม-ลดขอมูลนักเรียน ๑๐-๓๑ ตค. ๖๒ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด

เอกชนและ อปท. 
สทศ.โอนเงินจดัสรร งวดท่ี ๑ ๒๕ ตค. ๖๒ สทศ. 
ศูนยสอบ จัดประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ และ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ 

ธค. ๖๒ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

สทศ.ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ ๕ มค. ๖๓ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

โรงเรียนแจงเพ่ิม-ลดขอมูลนักเรียน เปนกรณีพิเศษ ๕-๑๕ มค. ๖๓ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

สทศ. จัดสงคูมือ และ DVD ๖-๘ มค. ๖๓ สทศ., ศูนยสอบ, โรงเรียน
สังกัดเอกชนและ อปท. 

ศูนยสอบจัดสงคูมือ และ DVD ใหกับโรงเรียน ๙-๑๐ มค. ๖๓ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

สทศ. โอนเงินจัดสรร งวดท่ี ๒ ๑๐ มค. ๖๓ สทศ., ศูนยสอบ 
สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ ผูเขาสอบกรณีพิเศษ ๒๐ มค. ๖๓ สทศ., ศูนยสอบ, โรงเรียน

สังกัดเอกชนและ อปท. 
ศูนยสอบ สนามสอบจัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนยสอบ และ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ 

มค. ๖๓ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 
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ศูนยสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพรอมในการจัดสอบ
ของโรงเรียน 

มค. ๖๓ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

สทศ. สงเอกสารและอุปกรณจัดสอบใหศูนยสอบ ๑๓-๑๗ มค. ๖๓ สทศ., ศูนยสอบ  
สทศ. จัดสงแบบทดสอบกระดาษคำตอบ ๒๓-๓๐ มค. ๖๓ สทศ., ศูนยสอบ 
ศูนยสอบประชุมคณะกรรมการระดับศูนยสอบ เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
จัดสอบ 

๒๓-๓๐ มค. ๖๓ ศูนยสอบ 

ศูนยสอบและสนามสอบดำเนินการจัดสอบใหกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๑-๒ กพ. ๖๓ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

ศูนยสอบ ดำเนินการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดสอบในสนามสอบ
ตาง ๆ 

๑-๒ กพ. ๖๓ ศูนยสอบ, โรงเรียนสังกัด
เอกชนและ อปท. 

ศูนยสอบสงกลองกระดาษคำตอบกลับ สทศ. ๓-๗ กพ. ๖๓ ศูนยสอบ 
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๕-๒๖ มีค. ๖๓ สทศ. 
ศูนยสอบสงรายงาน O-NET๘ และ O-NET๙ ๓๐ เมย. ๖๓ ศูนยสอบ 
ศูนยสอบ ประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ เมย. ๖๓ ศูนยสอบ 

๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 ศูนยสอบศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-

NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหกับโรงเรียน จำนวน ๘ แหง ดังนี้  
 โรงเรียนสังกัด อปท. จำนวน ๔ แหง คือ  

๑) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแมยวม  อำเภอแมสะเรียง 
๒) โรงเรียน อบจ.บานจองคำ อำเภอเมืองแมฮองสอน 
๓) โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน อำเภอเมืองแมฮองสอน 
๔) โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถม) 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน ๔ แหง คือ 
๑) โรงเรียนอนุบาลธารทิพย  อำเภอแมสะเรียง 
๒) โรงเรียนพุทธเกษตร  อำเภอขุนยวม 
๓) โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย  อำเภอเมืองแมฮองสอน 
๔) โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร  อำเภอปาย 

โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้  
๑) ดำเนินการแจงข้ันตอนการดำเนินงานและจัดสงปฏิทินกำหนดการดำเนินงาน ตารางการจัดสอบ และ

คูมือการดำเนินงานฯ ใหกับโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนไดดำเนินการจัดสงขอมูลนักเรียนเขาในระบบฯ เว็บไซตของ สทศ. 
เสร็จสิ้นภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามกำหนด 

๒) ดำเนินการจัดสนามสอบและหองสอบในระบบเว็บไซตของ สทศ. เปนท่ีเรียบรอย ตามหลักเกณฑท่ี สมศ. 
โดยกำหนดให ๑ ตำบลตอ ๑ สนามสอบ โดยมีสนามสอบชั้น ป.๖ และ สนามสอบชั้น ม.๓ ท้ังหมด ๘ แหง ๒๒ 
หองสอบ มีนักเรียนชั้น ป.๖ จำนวน ๓๘๓ คน และ ชั้น ม.๓ จำนวน ๑๘๔ คน รวม ๕๖๗ คน เปนนักเรียนปกติ
ท้ังหมด  

๓) จัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานตามข้ันตอนและปฏิทินของโครงการฯ ในระดับศูนยสอบ 
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๔) แจงใหโรงเรียนจัดสงรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานดานตาง ๆ ในระดับสนามสอบ เพ่ือจัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตามท่ี สทศ.กำหนดไดครบถวน  

๕) ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือดำเนินงานในระดับศูนยสอบ และ ระดับสนามสอบ ท่ีไดรับมา
จาก สทศ. รวมท้ังสิ้น ๖๕,๕๓๒ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปการใชจายงบประมาณในการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ศูนยสอบศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

ลำดับ รายการ วันละ 
จำนวน

คน 

จำนวน

วัน 

จำนวน

เงิน 

  ระดับศูนยสอบ       
   

๑๘,๘๘๒  

๑ คาใชจายในการจัดประชมุชีแ้จงการทดสอบฯ ใหสนามสอบ วันที่ ๑๗ มค. ๖๓ 
     

๑,๑๔๘  
๔๐ ๑ 

     

๑,๑๔๘  

๒ 
คาตอบแทนประธานศูนยสอบ        ๘๗๕  ๑ ๒ 

     

๑,๗๕๐  

๓ 
คาตอบแทนคณะทำงานประจำศูนยสอบ 

        

๖๐๐  ๖ ๒ 

     

๑,๒๐๐  

๔ 
คาตอบแทนตัวแทนศูนยสอบ 

     

๔,๒๕๐  ๑๑ ๒ 

     

๘,๕๐๐  

  ตัวแทนศูนยสอบ ประจำสนามสอบ ป.๖ มี ๔ สนามสอบ 
     
๒,๕๐๐  ๕ ๑ 

     

๒,๕๐๐  

  ๑. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลธารทิพย  (ป.๖ จำนวน ๓ หอง)  ๕๐๐ ๑ ๑ ๕๐๐ 

  ๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแมยวม (ป.๖ จำนวน ๑ หอง) ๕๐๐ ๑ ๑ ๕๐๐ 

  ๓. สนามสอบโรงเรียนรมฉัตร (เทศบาล ๒) (ป.๖ จำนวน ๒ หอง)  ๕๐๐ ๑ ๑ ๕๐๐ 

  ๔. สนามสอบโรงเรียน อบจ.บานจองคำ (ป.๖ จำนวน ๖ หอง)  ๕๐๐ ๒ ๑ ๑,๐๐๐ 

  ตัวแทนศูนยสอบ ประจำสนามสอบ ม.๓ มี ๒ สนามสอบ 
     
๑,๕๐๐  ๓ ๒ ๓,๐๐๐ 

  ๑. สนามสอบโรงเรียนไทจง (เทศบาล ๓)  (ม.๓ จำนวน ๑ หอง)  ๕๐๐ ๑ ๒ ๑,๐๐๐ 

  ๒. สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ม.๓ จำนวน ๔ หอง)  ๕๐๐ ๒ ๒ ๒,๐๐๐ 

  ตัวแทนศูนยสอบ ประจำสนามสอบ ทีม่ี ป.๖ และ ม.๓ มี ๒ สนามสอบ 
     
๑,๕๐๐  ๓ ๒ ๓,๐๐๐ 

  ๑. สนามสอบโรงเรียนพุทธเกษตร (ป.๖ จำนวน ๓ หอง, ม.๓ จำนวน ๑ หอง)  ๕๐๐ ๑ ๒ ๑,๐๐๐ 

  ๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร (ป.๖ จำนวน ๒ หอง, ม.๓ จำนวน ๑ หอง)  ๕๐๐ ๒ ๒ ๒,๐๐๐ 

๕ คาใชจายในการขนสงแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบระหวางศูนยสอบกับสนามสอบ 
     

๓,๑๔๒  
๔ ๒ 

     

๖,๒๘๔  

  สนามสอบ ป.๖ ม ี๔ สนามสอบ       

     

๑,๓๕๒  

  ๑. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลธารทิพย  (ป.๖ จำนวน ๓ หอง)         
๑,๓๕๒  

๑ ๑ ๑,๓๕๒ 
  ๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแมยวม (ป.๖ จำนวน ๑ หอง) 

  ๓. สนามสอบโรงเรียนรมฉัตร (เทศบาล ๒) (ป.๖ จำนวน ๒ หอง)         
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  ๔. สนามสอบโรงเรียน อบจ.บานจองคำ (ป.๖ จำนวน ๖ หอง) - ๑ ๑   

  สนามสอบ ม.๓ ม ี๒ สนามสอบ       ๒,๑๔๔ 

  ๑. สนามสอบโรงเรียนไทจง (เทศบาล ๓)  (ม.๓ จำนวน ๑ หอง) 

     

๑,๐๗๒  ๑ ๒ ๒,๑๔๔ 

  ๒. สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ม.๓ จำนวน ๔ หอง) - ๑ ๒   

  สนามสอบ ทีม่ี ป.๖ และ ม.๓ ม ี๒ สนามสอบ       ๒,๗๘๘ 

  ๑. สนามสอบโรงเรียนพุทธเกษตร (ป.๖ จำนวน ๓ หอง, ม.๓ จำนวน ๑ หอง)        ๕๓๐  ๑ ๒ ๑,๐๖๐ 

  
๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร (ป.๖ จำนวน ๒ หอง, ม.๓ จำนวน ๑ หอง) 

        

๘๖๔  
๑ ๒ 

๑,๗๒๘ 

  
ระดับสนามสอบ 

  
    

   

๔๖,๖๕๐  

๑ คาตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ๒๓,๓๒๕ ๗๓ ๒ 

   

๔๖,๖๕๐  

  สนามสอบ ป.๖ ม ี๔ สนามสอบ ๑๗,๙๕๐ ๓๙ ๑ 

   

๑๗,๙๕๐  

  ๑. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลธารทิพย  (ป.๖ จำนวน ๓ หอง) ๔,๖๐๐ ๑๐ ๑ ๔,๖๐๐ 

  ๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแมยวม (ป.๖ จำนวน ๑ หอง) ๒,๓๕๐ ๕ ๑ ๒,๓๕๐ 

  ๓. สนามสอบโรงเรียนรมฉัตร (เทศบาล ๒) (ป.๖ จำนวน ๒ หอง) ๓,๒๕๐ ๗ ๑ ๓,๒๕๐ 

  ๔. สนามสอบโรงเรียน อบจ.บานจองคำ (ป.๖ จำนวน ๖ หอง) ๗,๗๕๐ ๑๗ ๑ ๗,๗๕๐ 

  สนามสอบ ม.๓ ม ี๒ สนามสอบ ๗,๘๕๐ ๑๗ ๒ 
   

๑๕,๗๐๐  

  ๑. สนามสอบโรงเรียนไทจง (เทศบาล ๓)  (ม.๓ จำนวน ๑ หอง) ๒,๓๕๐ ๕ ๒ ๔,๗๐๐ 

  ๒. สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ม.๓ จำนวน ๔ หอง) ๕,๕๐๐ ๑๒ ๒ 

    

๑๑,๐๐๐  

  สนามสอบ ทีม่ี ป.๖ และ ม.๓ ม ี๒ สนามสอบ 
     
๖,๕๐๐  ๑๗ ๒ 

   

๑๓,๐๐๐  

  ๑. สนามสอบโรงเรียนพุทธเกษตร (ป.๖ จำนวน ๓ หอง, ม.๓ จำนวน ๑ หอง) ๒,๘๐๐ ๗ ๒ ๕,๖๐๐ 

  ๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร (ป.๖ จำนวน ๒ หอง, ม.๓ จำนวน ๑ หอง) ๓,๗๐๐ ๑๐ ๒ ๗,๔๐๐ 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 

   

๖๕,๕๓๒  

งปม.ที่ไดรบัจาก สทศ. 

   

๖๕,๕๓๒  

คงเหลือ          -    

๖) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบและสงมอบเอกสารตาง ๆ ท่ี สทศ. กำหนดใหกับ
สนามสอบ ไดแก วิดิทัศนการจัดสอบ O-NET คูมือการจัดสอบ O-NET (สำหรับสนามสอบ กรรมการกลาง และ
คณะทำงาน) คูมือการจัดสอบ O-NET (สำหรับกรรมการคุมสอบ) เอกสารการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.๖ เอกสาร
การจัดสอบ O-NET ชั้น ม.๓ 

๗) ดำเนินการใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการในระดับสนามสอบทุกแหงเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
ดำเนินการสอบจริง โดยมีตัวแทนศูนยสอบใหความชวยเหลือ 
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๘) ดำเนิ นการจั ดทำเว็บ ไซต ศู นย สอบ  O-net ของสำนั ก งาน ศึกษาธิการจั งห วัดแม ฮ อ งสอน
http://gg.gg/Onet-Mhs เพ่ือประชาสัมพันธ บริการขอมูลขาวสาร เผยแพรผลการดำเนินงาน และดาวนโหลด
เอกสารตาง ๆ  

๙) ไดจัดทำไลนกลุม ศูนยสอบ O-NET ศธจ.แมฮองสอน เพ่ือเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน 
และการแกไขปญหาในการดำเนินงานรวมกัน 

๑๐) รับเอกสารการสอบจาก สทศ. มาไวในหองม่ันคง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
๑๑) ดำเนินงานการจัดสงขอสอบใหกับสนามสอบทุกแหงในวันจัดสอบตามตารางสอบ คือ ชั้น ป.๖ สอบ

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และ ชั้น ม.๓ สอบวันท่ี ๑-๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
๑๒) ดำเนินการควบคุม ดูแล การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียนรอยตาม

ระเบียบข้ันตอนตามท่ี สทศ.กำหนด อยางถูกตองทุกข้ันตอน โดยมีคณะกรรมการตัวแทนศูนยสอบประจำสนาม
สอบทุกแหงคอยใหความชวยเหลือ และรายงานผลการดำเนินงานผานทางเว็บไซตของ สทศ. ในทุกข้ันตอน 

๑๓) ดำเนินการจัดเก็บเอกสารการสอบจากสนามสอบทุกแหงมาเก็บไวในหองม่ันคง หลังจากการสอบเสร็จ
แลวในแตละวัน  

๑๔) จัดสงเอกสารการสอบตาง ๆ ใหกับ สทศ. ตามท่ีกำหนด 
๑๕) รายงานสรุปผลการการดำเนินงานใหกับผูคับบัญชา และ สทศ. ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
 

๑๓. ผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัด (จากขอ ๗)  
     ๑๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 
๑๐๐ มีการดำเนินการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกคน 

๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) รอยละ 
๑๐๐ มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป
การศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ รายบุคคลและภาพรวมของ
โรงเรียน เพ่ือนำผลไปใชในปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรยีน 

๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีสรุปผลการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอด
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) ท่ีจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกแหง เพ่ือนำผลไปใชในปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนตอไป 
     ๑๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบประเมินผลความรูและ
ความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหกับโรงเรียนในสังกัด
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (โรงเรียน
เทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) ท่ีจัดการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกแหง ตามข้ันตอนการจัดสอบท่ี สทศ. กำหนด อยางมีคุณภาพ 

๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบล, โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด) มีการ
ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบประเมินผลความรูและความคิดรวบยอดทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามข้ันตอนการ
จัดสอบท่ี สทศ. กำหนด อยางมีคุณภาพ 

 
 
 

๑๔. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา ๒ MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕. งบประมาณ  ๖๕,๕๓๒  บาท 

 งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ๔ 

๖๕,๕๓๒ ๖๕,๕๓๒ - ๖๕,๕๓๒ - - 
แหลงงบประมาณ  ไดรับการจัดสรรจาก สทศ. 
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๑๖. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ๑) งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการแกคณะกรรมการครบทุกคน ทำใหตองมีการปรับลด
จำนวนคณะกรรมการบางสวนลง จึงจำเปนตองใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืนเขามาชวยในการ
ดำเนินการ 
 ๒) เนื่องจากท่ีตั้งของโรงเรียนอยูหางไกลกันในแตละอำเภอ และโรงเรียนบางแหงมีเพียงโรงเดียวในอำเภอ 
จึงยากตอการจัดคณะกรรมการคุมสอบแบบไขวกันได และการเดินทางของคณะกรรมการในพ้ืนท่ีหางไกลก็ยังไมมี
คาท่ีพักและคาพาหนะใหกับคณะกรรมการ 
 ๓) บุคลากรภายในศูนยสอบมีจำนวนนอย จึงทำใหเกิดความรับผิดชอบงานหลายอยางในเวลาเดียวกัน อา 
จจะสงผลใหงานบางอยางมีความลาชาไปบาง 
๑๗. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 ดำเนินการบริหารการจัดสอบใหกับสถานศึกษาทุกแหงภายในจังหวัด 
๑๘. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติในแตละป เพ่ือนำไปใชในการวิเคราะหผลและปรับปรุงการจัดเรียน
การสอนใหกับนักเรียนภายในสถานศึกษาของตนเองใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนตอไป 
๑๙. ผูรายงาน.......นายสมคิด  ศรีธร..........ตำแหนง.....ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ................... 
     โทรศัพท...๐๙๓-๒๒๙๘๒๖๙...โทรสาร................................E–mail : somkid๑๗๑@gmail.com 
๒๐. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ......๓๐...... เดือน ...กันยายน.........พ.ศ. ...๒๕๖๓..... 
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ภาคผนวก 

 คำส่ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  
 - คำสั่งท่ี ๙๑/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ระดับ สทศ. 
 - คำสั่งท่ี ๙๒/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ระดับ สทศ. 
 - คำสั่งท่ี ๑๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมบุคคลในคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัด
สอบ ระดับศูนยสอบ 
 
 คำส่ังและประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน      

- คำสั่งท่ี ๓๗๘/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับศูนยสอบ 

- ประกาศ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสนามสอบ 

 
 สรุปผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน 
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2561--2562 ภาพรวมของจังหวัดแมฮองสอน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

กลุมสาระ 

คะแนนเฉล่ีย  O-NET ป.6 จำนวนนกัเรียนที่ไดคะแนน 50 % ขึ้นไป 

ศธภ.15 
ระดับ

ภาคเหนือ 

ระดับ 

กธ. 
ระดับประเทศ 

ป 61 ป 62 
เปรียบเทยีบ ป 61 

(คน) 

ป 62 

(คน) 

เปรียบเทียบ ป 62 – ป 

61 

ป 62 – ป 61 คน % 

ภาษาไทย  50.40 43.68 -6.72 1,712 1,049 -663 -19.95 49.49 49.95 49.18 49.07 

คณิตศาสตร  30.74 28.28 -2.46 476 250 -226 -6.80 33.37 34.06 33.13 32.9 

วิทยาศาสตร  35.82 31.59 -4.23 397 224 -173 -5.21 36.31 36.59 35.68 35.55 

ภาษาอังกฤษ  31.57 28.07 -3.50 284 149 -135 -4.07 35.00 34.93 34.64 34.42 

เฉลี่ยรวม 37.13 32.91 -4.23 717.25 418.00 -299.25 -9.01 38.54 38.88 38.16 37.99 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 

กลุมสาระ 

คะแนนเฉล่ีย  O-NET ม.3 จำนวนนกัเรียนที่ไดคะแนน 50 % ขึ้นไป 

ศธภ.15 
ระดับ

ภาคเหนือ 

ระดับ 

กธ. 
ระดับประเทศ 

ป 61 ป 62 
เปรียบเทยีบ ป 61 

(คน) 

ป 62 

(คน) 

เปรียบเทียบ ป 62 – ป 

61 

ป 62 – ป 61 คน % 

ภาษาไทย  51.24 51.80 0.56 1,582 1,714 132 1.88 56.66 56.84 55.63 55.14 

คณิตศาสตร  26.89 23.13 -3.76 96 90 -6 -0.34 27.87 28.08 27.19 26.73 

วิทยาศาสตร  34.20 28.76 -5.44 195 25 -170 -5.78 30.7 30.71 30.25 30.07 

ภาษาอังกฤษ  26.89 29.13 2.24 26 92 66 2.09 34.39 33.99 33.69 33.25 

เฉลี่ยรวม 34.81 33.21 -1.60 475 480 6 -0.54 37.41 37.41 36.69 36.30 
            

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 

กลุมสาระ 

คะแนนเฉล่ีย  O-NET ม.6 จำนวนนกัเรียนที่ไดคะแนน 50 % ขึ้นไป 

ศธภ.15 
ระดับ

ภาคเหนือ 

ระดับ 

กธ. 
ระดับประเทศ 

ป 61 ป 62 
เปรียบเทยีบ ป 61 

(คน) 

ป 62 

(คน) 

เปรียบเทียบ ป 62 – ป 

61 

ป 62 – ป 61 คน % 

ภาษาไทย  43.98 37.9 -6.08 543 290 -253 -17.10 43.25 43.14 42.67 42.21 

คณิตศาสตร  23.93 19.91 -4.02 87 49 -38 -2.59 26.77 26.61 25.83 25.41 

วิทยาศาสตร  27.61 26.79 -0.82 27 30 3 0.10 30.38 30.23 29.44 29.2 

สังคมศึกษา  33.24 34.71 1.47 19 56 37 2.19 36.82 36.62 35.94 35.7 

ภาษาอังกฤษ  25.7 24.19 -1.51 52 34 -18 -1.26 30.71 29.77 29.59 29.2 

เฉลี่ยรวม 30.89 28.70 -2.19 146 92 -54 -3.73 33.59 33.27 32.69 32.34 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

2. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ขอท่ี ๑๒ พัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ ขอยอยท่ี ๕.๔ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ท้ังภายในและภายนอก และใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
ท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยกำหนดใหสถานศึกษาแตละแหง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให เปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พรอมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว และจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลเปนประจำทุกป ซ่ึง
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล จะจัดสงประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินและการติดตาม
ตรวจสอบใหแกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือดำเนินการตอไป และตอมา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
6. วัตถุประสงค 
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 ๓.๑ เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุก
แหง 

๓.๒ เพ่ือศึกษา วิเคราะห/วิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชนทุกแหง 

๓.๓ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนทุกแหง มีการศึกษา วิเคราะห/วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา  

๓.๔ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเอกชนทุกแหง ใหมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนว
ใหมตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.   

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง รอยละ ๑๐๐ ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามมาตรฐานการศึกษา  

๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห/วิจัยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแหง (รอยละ ๑๐๐) และรายงานผลในภาพรวม 

๓) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง รอยละ ๑๐๐ มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห/วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง รอยละ ๑๐๐ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ท่ีพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามมาตรฐานการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม 

๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห/วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสามารถนำไปใชฐานในการพัฒนาใหกับสถานศึกษาเอกชนทุก
แหงไดอยางมีคุณภาพ 

๓) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง มีรายงานผลการศึกษา วิเคราะห/วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสามารถนำไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ 

๔) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
แนวใหมไดอยางมีคุณภาพ พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 
8. กลุมเปาหมายโครงการ โรงเรียนเอกชน จำนวน ๖ แหง 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

10. สถานท่ีดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
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ข้ันวางแผน (Plan) 
- รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เอกชนทุกแหง 
- จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เอกชน เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเพ่ือรวมกันวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพใหกับสถานศึกษาเอกชน 
จัดทำเอกสาร จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการดำเนินงานดาน

ตาง ๆ 
ข้ันดำเนินการ (Do) 
   กิจกรรมท่ี ๑ : ดำเนินการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามมาตรฐานการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชนทุกแหง รวม ๖ แหง 

   กิจกรรมท่ี ๒ : ดำเนินการรวบรวมขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาเอกชนทุกแหง มาทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและสรุปเปนภาพรวมของจังหวัด 

   กิจกรรมท่ี ๓ : ดำเนินการรวมกับสถานศึกษาในการศึกษา วิเคราะห/วิจัย และจัดทำเปนรายงานผล
การศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยการนิเทศใหความชวยเหลือแบบรวมคิดพาทำในสถานศึกษาเอกชนแตละแหง 

   กิจกรรมท่ี ๔ : ดำเนินการรวบรวมขอมูลผลจากการศึกษา วิเคราะห/วิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแหง มาวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวมของจังหวัด  

   กิจกรรมท่ี ๕ : ดำเนินการรวมกับสถานศึกษาในการนำผลท่ีไดจากการศึกษา วิเคราะห/วิจัย ดังกลาว มา
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ และมีความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยการนิเทศแบบชี้แนะและเปนพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพ่ือใหความชวยเหลือแกสถานศึกษาเอกชนในแตละแหง 

 
 
ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

นำผลท่ีไดจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในแตละครั้ง ตามข้ันตอนการดำเนินงานใน
กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, กิจกรรมการศึกษา 
วิเคราะห/วิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกิจกรรมการนำผลท่ี
ไดจากการศึกษาวิเคราะห/วิจัยมาพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มาวิเคราะห ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนดำเนินงานวามีสวนใดท่ีตองมีการแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน โดยจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในแตละครั้ง และหลังจากสิ้นสุด
กระบวนการดำเนินงานท้ังหมด    

ข้ันปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
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   การปรับปรุงและพัฒนาในระหวางการดำเนินงาน โดยนำผลท่ีไดจากวิเคราะห ตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานในครั้งแรก/ท่ีผานมา มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานใหดีข้ึนในครั้งตอไปเรื่อย ๆ    

   การปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม โดยนำผลท่ีไดจากการวิเคราะห ตรวจสอบและประเมินผลกระบวน
ดำเนินงานในภาพรวมท้ังหมดเม่ือสิ้นสุดโครงการ มาใชเปนฐานขอมูลสารสนเทศ สำหรับนำไปใชในการวางแผน
และกำหนดแนวทางและกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป   

   สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผูบังคับบัญชา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรสู
สาธารณชน 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ข้ันวางแผน (Plan) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแหง และมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีข้ันตอนการ

ดำเนินงานท่ีชัดเจน มีคณะกรรมการท่ีรวมประชุมกันวางแผนและกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานใน
ข้ันตอนตาง ๆ อยางชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายของโครงการฯ และมีเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
กิจกรรมท่ี ๑ : ไดดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามมาตรฐานการศึกษาใหกับ
สถานศึกษาเอกชนทุกแหง รวม ๖ แหง 
 กิจกรรมท่ี ๒ : ไดดำเนินการรวบรวมขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาภายใน (SAR) ของสถานศึกษาเอกชนทุกแหง มาทำการศึกษาและวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวมของ
จังหวัดอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ดังนี้  

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

กิจกรรมท่ี ๓ : ไดดำเนินการรวมกับสถานศึกษาในการศึกษา วิเคราะห และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยใหการนิเทศใหความชวยเหลือแบบรวมคิดพาทำใน
สถานศึกษาเอกชนกลุมเปาหมายทุกแหง 

กิจกรรมท่ี ๔ : ไดดำเนินการรวบรวมขอมูลผลจากการศึกษา วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกแหง มาวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวมของจังหวัด  

กิจกรรมท่ี ๕ : ไดดำเนินการรวมกับสถานศึกษาในการนำผลท่ีไดจากการศึกษา วิเคราะห ดังกลาว มา
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
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มีคุณภาพ และมีความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยการนิเทศแบบชี้แนะและเปนพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพ่ือใหความชวยเหลือแกสถานศึกษาเอกชนกลุมเปาหมายทุกแหง 

13. ผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

๑) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามมาตรฐานการศึกษา คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ 

๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนทุกแหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๓) สถานศึกษาเอกชนทุกแหงมีการวิเคราะห ประเมินผลตนเอง และรายงานผลเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๔) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

๑) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามมาตรฐานการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม 

๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน มีขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนทุกแหงอยางมีคุณภาพ 

๓) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง มีการวิเคราะห ประเมินผลตนเอง และรายงานผลเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

๔) สถานศึกษาเอกชนทุกแหง สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
แนวใหมไดอยางมีคุณภาพ พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

๓๐,๐๐๐ ๒๑,๕๑๐ - - ๕,๘๒๐ ๑๕,๖๙๐ 
แหลงงบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 ปญหาท่ีพบจากการอานรายงาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2562 พบวา  

๑) สถานศึกษายังมีการกำหนดจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ียังไมสอดคลองเชื่อมโยง
เปนเหตุและผลซ่ึงกันและกัน และไมตรงตามประเด็นการพิจารณาในแตละมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดไว
เทาท่ีควร และขอความบางสวนมีความขัดแยงและหรือซ้ำซอนกันในจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนา ซ่ึงสวนใหญจะเขียนตามประสบการท่ีไดพบในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน ซ่ึงยังไมได
วิเคราะหถึงกรอบประเด็นท่ีในการประเมินอยางแทจริง จึงทำใหการเชื่อมโยงใน SAR ของสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู
การสรุปผลในภาพรวมตามประเด็นการพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาศึกษา เปนไปคอนขางลำบากและอาจเกิด
ความไมชัดเจนและความซ้ำซอนของขอมูลไดในบางสวน 

๒) ผลการประเมินระดับคุณภาพตามประเด็นการพิจารณาในมาตรฐานของสถานศึกษา ในบางประเด็น

ยังไมแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ/วิธีการ หรือการจัดกิจกรรม หรือขอมูลสารสนเทศประกอบ ท่ีบงชี้ใหเห็นถึงการ

ดำเนินงานท่ีประสบผลสำเร็จในการไดมาซ่ึงระดับคุณภาพนั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนไปได มีความเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพท่ีชัดเจนเทาทีควร 

๓) การกำหนดความโดดเดนของสถานศึกษาบางแหงยังมีความเขาใจคาดเคลื่อน จึงทำใหมีการกำหนด
ความโดดเดนท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริงเทาท่ีควร เชน การนำผลสอบ ONET ของนักเรียนท่ีสูงกวา
ระดับประเทศเพียงหนึ่งคน หรือการไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ มากำหนดเปนความโดดเดน โดยไมไดแสดงใหเห็น
ถึงรปูแบบ/วิธีการ/กระบวนการจัดการเรยีนการสอน หรือ การบริหารจัดการ ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เปนแบบอยาง
ท่ีดี สามารถขยายผลหรือสรางเครือขายใหกับสถานศึกษาอ่ืน และไดรับการยอมรับใหเปนตนแบบท่ีดีในระดับ
ทองถ่ิน/จังหวัด/ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ซ่ึงสงใหเกิดสัมฤทธิ์ผลท่ีปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนและมีความ
ตอเนื่องมาโดยตลอด 
     16.2 แนวทางแกไข 
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 ๑) สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองกับประเด็นการพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปท่ีผานมาอยางเปนระบบ เพ่ือนำมาศึกษา วิเคราะหและนำไปกำหนดคา
เปาหมายและระดับคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตรงตามประเด็นการพิจารณาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) การจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม ควรกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ วิธีการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และระดับคุณภาพใหสอดคลองและเชื่อมโยงตรงตามประเด็นการ
พิจารณาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนำไปสูการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลท่ีชัดเจนและตรงตามประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๓) การกำหนดความโดดเดนของสถานศึกษาแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการจัดการเรียน
การสอน หรือ การบริหารจัดการ ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เปนแบบอยางท่ีดี สามารถขยายผลหรือสรางเครือขาย
ใหกับสถานศึกษาอ่ืน และไดรับการยอมรับใหเปนตนแบบท่ีดีในระดับทองถ่ิน/จังหวัด/ภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ ซ่ึงสงใหเกิดสัมฤทธิ์ผลท่ีปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนและมีความตอเนื่องมาโดยตลอด  

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ชุมชน สังคม มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
๑9. ผูรายงาน.......นายสมคิด  ศรีธร..........ตำแหนง.....ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ................... 
     โทรศัพท...๐๙๓-๒๒๙๘๒๖๙...โทรสาร................................E–mail : somkid171@gmail.com 

20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ......๓๐...... เดือน ...กันยายน.........พ.ศ. ...๒๕๖๓..... 
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ภาคผนวก 

- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และสวนภูมิภาค ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ลง
วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- บันทึกการนิเทศสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ ภายในจังหวัดแมฮองสอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 10 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 11 ~ 

 



~ 12 ~ 

 



~ 13 ~ 

 

 



~ 14 ~ 

 



~ 15 ~ 

 

 



~ 16 ~ 

 



~ 17 ~ 

 

 



~ 18 ~ 

 



~ 19 ~ 

 

 



~ 20 ~ 

 



~ 21 ~ 

 

 



~ 22 ~ 

 



~ 23 ~ 

 

 



~ 24 ~ 

 



~ 25 ~ 

 

 



-1- 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 

๑. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
๒. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 6๒  ไตรมาสท่ี ๒:  ม.ค. - มี.ค. 6๓  
    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 6๓  ไตรมาสท่ี ๔:  ก.ค. - ก.ย. 6๓ 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสดุโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม....สงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

๔. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความมั่นคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบรหิารจดัการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหน่ึงอำเภอหน่ึงทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 

 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  1. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
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 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลติและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 

5. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ เห ็นความสำค ัญของการ เพ ิ ่ ม โอกาสทางการศ ึ กษาให  ก ั บผ ู  เ ร ี ยนม ีทาง เ ล ื อก 

ในการเขาสูการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนในสายอาชีพทั้งผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเขาสูเสนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการจึงเห็นควรจัดโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมท่ี

จะสนับสนุนการศึกษาที่ตอเนื่องเชื่อมระหวางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับบริบท

ของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและบริบททางการศึกษาในแตละสาขาวิชาชีพใหมีทักษะตอ

ยอดในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมผานการจัดเวทีและประชาคมเปนเครื่องมือ

สำคัญในการสรางและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งใน

ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดกำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองและ

ตอบสนองกับนโยบายภายใตโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน ใหตอบสนอง

ตอความตองการของทองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศชาติ ท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

6. วัตถุประสงค 

เพ่ือออกแบบรูปแบบโมเดลในการหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน  

7. คาเปาหมาย (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สงเสริมใหสถานศึกษามีรูปแบบโมเดลเพื่อการหลักสูตรตอเนื ่องเชื ่อมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน อยางนอย ๑ รูปแบบ 
เชิงคุณภาพ 



-3- 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบโมเดลในการพัฒนาหลักสูตร
ตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีความเหมาะสม มีคุณภาพ สามารถนำไปใชไดจริง 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 256๒- 3๐ ก.ย. 256๓ 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  

๙.๑ เขารวมรับฟงแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ โดยใชจังหวัดเปนฐาน จากสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๙.๒ แตงตั้งคณะทำงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตามข้ันตอนในโครงการฯ  

๙.๓ ศึกษารูปแบบวิธีการในการออกแบบโมเดลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน 

๙.๔ จัดประชุมชี้แจงฯ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูและนำเสนอรูปแบบโมเดลการเชื่อมโยงหลักสูตรในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในจังหวัดแมฮองสอน 

๙.๕ คัดเลือกสถานศึกษาที่มรีูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน คือ โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ 

๙.๖ นำสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของเขารวมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน ในระดับภาคเหนือ 

๙.๗ สรุปและจดัทำรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพรผลงาน 

10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีรูปแบบโมเดลในการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ของจังหวัดแมฮองสอน จำนวน ๑ โมเดล โดยมีโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือก คือ โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ 
10.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบโมเดลในการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาท่ีมีความเหมาะสมตามบริบท สามารถนำไปใชไดจริงอยางมีคุณภาพ 
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รูปแบบโมเดลการพัฒนาหลักสตูรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ของโรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ 
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11. ภาพกิจกรรม  

 วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนไดสงตัวแทนผูรับผิดชอบโครงการฯ เขารวม

ประชุมรับฟงการช้ีแจงการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเน่ือง

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพ (บางนา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดจัดประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นในการ
พัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภายในจังหวัดแมฮองสอน และรวมกันออกแบบโมเดลการ
เช่ือมโยงระหวางสถานศึกษาในระดับตาง ๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในจังหวัดแมฮองสอน ณ พิชชาพรเฮาส รีสอรท ตำบลผา
ปอง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนไดนำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนที่ไดรับเลือกให

เปนตัวแทนของจังหวัดแมฮองสอน คือ โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ เขารวมจัดนิทรรศการและนำเสนอ ผลการพัฒนาหลักสตูร

งานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบนเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในพื้นที่โครงการสงเสริมเวทีและประชาคม

เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรม 

บี.พี. อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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วันท่ี ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนไดสงผูรับผิดชอบโครงการฯ เขารวมประชุมสรุป

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเบลล วิลา รีสอรท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 
12. งบประมาณ 

งบประมาณที่ไดรบั
ทั้งสิ้น 

ผลการใชจายงบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

๑๐๐,๐๐๐ 97,860 - - - 97,860 
 

แหลงงบประมาณ  งบประมาณ สป. 256๓   งบรายจาย  งบดำเนินงาน    หมวดรายจาย  คาตอบแทนใชสอย และวัสด ุ
 

๑3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 การจัดการศึกษาภายในจังหวัดแมฮองสอนในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ยังขาดหลักสูตรดานการสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรท่ีเปนพ้ืนฐานของการประกอบสวนใหญของจังหวัดแมฮองสอน จึงควรมีการสงเสริมการใหมีหลักสตูรดานการเกษตร
เพ่ือสนองตอบริบทอยางเปนรูปธรรม 
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14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 สงเสริมและขยายผลการจัดการศึกษาภายในจังหวัดใหมีหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องสามารถสงตอใหผูเรียนใหไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนและประกอบอาชีพไดหลากหลายสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีภายในจังหวัด ไดแก ดานการเกษตร ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และการทองเท่ียวของภายในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรท่ี
สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรและสงตอผูเรียนระหวางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทของจังหวัดแมฮองสอน สามารถนำไปใชไดจริงอยางมีคุณภาพ 

16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน  อยูในลำดับท่ี 1  ลำดับท่ี 2  ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 

17. ผูรายงาน นายสมคิด  ศรีธร   ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ หนวยงาน สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  ๐๙๓-๒๒๙๘๒๖๙  โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๖๖๐   E-mail:  somkid171@gmail.com 
๑8. วันท่ีรายงาน ณ ๓๐ กันยายน 256๓ 
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ภาคผนวก 
 

- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคม
เพ่ือจัดทำรูปแบบและแนวทางเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

- คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือจดัทำรูปแบบและแนวทางเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอ่ืน 

******************* 
 

๑. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
๒. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 6๒  ไตรมาสท่ี ๒:  ม.ค. - มี.ค. 6๓  
    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 6๓  ไตรมาสท่ี ๔:  ก.ค. - ก.ย. 6๓ 
    สถานะโครงการ       ยังไมสิ้นสดุโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม....โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแมฮองสอนท่ี
ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

๔. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสรางความมั่นคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนอง 
                                                                 ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบรหิารจดัการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืนประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหน่ึงอำเภอหน่ึงทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 

 แผนงานบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  1. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
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 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปน 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลติและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพใหเทาเทียม และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภาคเหนือ       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต       ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใตชายแดน      ยุทธศาสตรท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 

5. หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม 
บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลซ่ึงไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เก่ียวกับการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับ ความ
ตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย  
 จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระหวางป 
๒๕๕๑-๒๕๕๙) มีจำนวนนักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) จำนวน ๗๘๐,๕๓๗ คน 
โดยเฉพาะปการศึกษา ๒๕๖๑ มีจำนวนนักเรียนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน ๑๔๗,๖๔๔ คน 
ซึ่งในแตละป นักเรียนเหลานี้ไดเขาสูตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไรฝมือ” เปนจำนวนมาก ซึ่งหากไดมีการบูร
ณาการชวยเหลือเพิ่มทักษะดานอาชีพใหแกนักเรียนกลุมดังกลาวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแลว จะชวยให
นักเรียนกลุมดังกลาวเขาสูตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝมือ” อันจะทำใหมีรายไดดี คาจางที่สูงขึ้นสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน จึงไดดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียน
ครอบครัวยากจนของจังหวัดแมฮองสอนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยบูรณาการรวมกับโครงการ
เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กตกหลนและออกกลางคันในรูปแบบที่เหมาะสม ตาม
นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงสอดคลองในการพัฒนาการจัดการศึกษา
รวมกันอยางสรางสรรค 

6. วัตถุประสงค 
เพื่อเพิ่มทักษะดานอาชีพใหแกนักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแมฮองสอนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาค

บังคับ 
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7. คาเปาหมาย (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ท่ีสมัครเขารับการฝกอบรม เรียนจบตามตามเกณฑของหลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ท่ีจบตามหลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน มีทักษะฝมือแรงงาน เปนท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงาน สามารถเขาทำงานในสถานประกอบการ และนำไปใชเพ่ือประกอบอาชีพของตนเองได 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 256๒- 3๐ ก.ย. 256๓ 
 
9. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ  
 ขั้นตอนท่ี ๑ แจงการเร่ิมตนโครงการฯ โดยประชาสัมพันธผลการดำเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตโครงการฯ 
gg.gg/d_career และจัดสงไฟลคูมือแนวทางการดำเนินงานใหกับสถานศึกษากลุมเปาหมาย 
 ขั้นตอนที่ ๒  แตงตั ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจังหวัดแมฮองสอนไดดำเนินการแตงตั ้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ดังน้ี  
๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแมฮองสอนท่ี

ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
๒) คณะอนุกรรมการสำรวจและคัดกรองนักเรียนกลุมเปาหมาย  
๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
๔) คณะอนุกรรมการจัดหาแหลงงาน/อาชีพ 
๕) คณะทำงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ 

๖) คณะทำงานตดิตามและประเมินผลโครงการ 

 ขั้นตอนท่ี ๓ การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  
ดำเนินการจัดประชุม ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

และวางแผนการดำเนินงานตามคูมือของสำนักงานผูตรวจการแผนดินกำหนด ซึ่งมี ๑๒ ข้ันตอน ดังน้ี 
๑) แจงการเริ่มตนโครงการฯ 
๒) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด 
๓) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด 
๔) ประชุมช้ีแจงโครงการใหกับผูอำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว 
๕) สำรวจและจำแนกนักเรียนกลุมเปาหมาย 
๖) ใหการชวยเหลือสนับสนุนเงินสงเคราะหตาง ๆ ใหกับนักเรียน 
๗) การจัดศึกษาดูงานและรับสมัครนักเรียนกลุมเปาหมาย 
๘) การจัดฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย 
๙) การจัดตลาดแรงงานกอนนักเรียนจะจบหลักสูตรการฝกอบรม 
๑๐) การติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
๑๑) สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ 
๑๒) แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ใหกับหนวยงานสวนกลาง 

ซึ่งมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแตละขั้นตอน โดยจังหวัดแมฮองสอนไดใชรูปแบบโมเดลในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานอยางบูรณาการ ท่ีช่ือวา STC model (Students to Career) 
 ขั้นตอนท่ี ๔ การจัดประชุมชี้แจงโครงการใหกับผูอำนวยการสถานศึกษาและครูแนะแนว ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน โดย
สำนักงานจัดหาจังหวัด รวมกับสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ 
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พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒ อ.แมสะเรียงและ วันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน อ.เมอืงแมฮองสอน 
 ขั้นตอนที่ ๕ การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการ
สำรวจความตองการเขารับการฝกอบรมฯ ของนักเรียนกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนท่ีกำลังเรียนอยูช้ัน ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ทุก
แหง ยกเวน กศน. จำนวน ๘๒ แหง จำนวน ๓,๓๒๔ คน (ขอมูลในระบบ EMIS ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ท่ีครอบครัวยากจน
และมีแนวโนมที่จะไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยใชแบบสอบถามออนไลน พบวา มีนักเรียนครอบครัวยากจนท่ี
ไมไดเรียนตอหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  มีความสนใจเขารวมโครงการฯ จำนวน ๗๒ คน จากสถานศึกษา ๑๗ แหง คิดเปนรอย
ละ ๒.๑๗ ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งสนใจเขารวมฝกอบรมในสาขาท่ีเปดรับสมัคร ดังน้ี 

ลำดับ สาขาท่ีเปดรับสมัคร ไมไดเรียนตอใด ๆ 
(คน) 

ตองการเรียนตอ  
กศน. (คน) 

รวม (คน) 

1 ชางซอมเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 1 3 4 

2 ชางซอมรถจักรยานยนต 14 33 47 

3 ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร 0 1 1 

4 ชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา) 4 14 18 

๕ ยังไมไดระบุสาขา 1 1 2  
รวม 20 52 72 

ขั้นตอนที่ ๖ การชวยเหลือสนับสนุนเงินสงเคราะหใหกับนักเรียน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการเขามาใหความชวยเหลือเงินสงเคราะหตาง ๆ ใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย แตยังไมไดรับครบทุก
คน เน่ืองจากยังขาดเอกสารหลักฐานท่ีไมครบถวน 

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดศึกษาดูงานและรับสมัครนักเรียนกลุมเปาหมาย  โดยไดจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
และคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนในการนำนักเรียนกลุมเปาหมายมาศึกษาดูงาน  โดยสำนักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดประสานความรวมมือกับ อปท. ในพื้นที่ตาง ๆ ที่โรงเรียนตั้งอยู เพื่อนำนักเรียน ครู และ
ผูปกครองเดินทางเพ่ือเขามาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ซึ่งมีนักเรียน
เขารวมศึกษาดูงานจริง จำนวน ๒๘ คน จากสถานศึกษา ๑๔ แหง คิดเปนรอยละ ๓๘.๘๙ ของจำนวนนักเรียนท่ีแจงความประสงค
ไวในการสำรวจครั้งแรก 
 ขั้นตอนที่ ๘ การจัดฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯและคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมการวางแผนการจัดฝกอบรมนักเรียนกลุมเปาหมาย ซึ่ง
สมัครและเดินทางมารายงานตัว จำนวน ๑๓ คน โดยสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดประสานความรวมมือกับ 
อปท. ในพื้นที่ตาง ๆ ที่โรงเรียนตั้งอยู ในการนำนักเรียน ครู และผูปกครองมารายงานตัวเขารับการฝกอบรม ณ สำนักงานพัฒนา
ฝมือแรงงานแมฮองสอน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ไดดำเนินการจัดฝกอบรมใหกับนักเรียนที่เลือกสมัครใน
หลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน สาขาชางซอมรถจักรยานยนต มีระยะเวลา ๖ เดือน โดยจัดฝกอบรมภายในศูนยพัฒนาฝกมอื
แรงงาน จำนวน ๔ เดือน และฝกงานในสถานประกอบการจริงอีก จำนวน ๒ เดือน โดยไดดำเนินการประสานแหลงฝกงานและสง
นักเรียนเขาฝกงาน ณ สถานประกอบการตาง ๆ จำนวน ๑๐ แหง  
 ขั้นตอนที่ ๙ การจัดหาตลาดแรงงานใหกับนักเรียน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแมฮองสอน สำนักงานพัฒนาฝมือ
แรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานแหลงฝกงาน ตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนเขาทำงานและการประกอบอาชีพใหกับ
นักเรียน จำนวน ๑๘ แหง ในจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม และตาก ดังน้ี 

ลำดับ ช่ือสถานประกอบการ อำเภอ จังหวัด 
1 อูชางโต ขุนยวม แมฮองสอน 
2 อูไอริสมอเตอรไซค แมริม เชียงใหม 
3 อูดวงด ี เมือง แมฮองสอน 
4 อูจำรัสมอเตอรไซค เมือง เชียงใหม 
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5 อูชางแทค แมสะเรียง แมฮองสอน 
6 อูปางมะผาบริการ ปางมะผา แมฮองสอน 
7 อูวิรัตนการชาง เมือง แมฮองสอน 
8 รานบุญตันบริการ แมแจม เชียงใหม 

9 รานวิทมอเตอร เมือง แมฮองสอน 

10 อูบุญชูการชาง เมือง แมฮองสอน 
11 อูกายวิทย ปางมะผา แมฮองสอน 
12 อูอรุณ เมือง แมฮองสอน 
13 อูเพชรมอเตอร ขุนยวม แมฮองสอน 
14 รานพิทักษเจริญยนต เมือง แมฮองสอน 
15 อูชางเซียน ทาสองยาง ตาก 
16 รานบีชอป มอเตอรไซค เมือง แมฮองสอน 
17 อูชางศรัณย เมือง แมฮองสอน 
18 อูสงวนการชาง เมือง แมฮองสอน 

 ขั้นตอนท่ี ๑๐ การติดตามและประเมินผลโครงการฯ  
๑) สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ไดดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑการประเมินหลักสูตรที่จัด

ข้ึนภายในศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ในระยะ ๔ เดือนแรก  
๒) สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดรวม

ดำเนินการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการฝกงานของนักเรียน ในระยะ ๒ เดือนหลัง ระหวางวันที่ ๓ - ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ ณ สถานประกอบการตาง ๆ  

๓) สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ได
ดำเนินการประสานแหลงงานอาชีพและสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อสงตอใหนักเรียนกลุมเปาหมายไดเขาทำงาน ซึ่งสถาน
ประกอบการท่ีนักเรียนเขาฝกงาน จำนวน ๑๒ คน ยอมรับในทักษะฝมือแรงงานของนักเรียนท่ีมาฝกงาน มีความตองการพรอมท่ีจะ
รับนักเรียนเขาทำงานหลังจากจบตามหลักสูตรแลว ซึ่งมีนักเรียนตกลงเขาทำงานในสถานประกอบการแลว จำนวน ๘ คน สวน
นักเรียนท่ีเหลืออีก ๔ คน กำลังอยูในระหวางการตัดสินใจ 

 

ท่ี 
รายชื่อนักเรียน 
เขาฝกอบรม 

จากโรงเรียน สถานท่ีฝกงานและเขาทำงาน 
สถานะ 

การมีงานทำ 

1 นายธีระพล ไพรสิริเวช บานหวยปูลิง อูชางโต ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน เขาทำงานแลว 

2 นายอองทุน - บานทุงยาว อูไอริสมอเตอรไซค ต.ชางเผือก อ.แมริม จ.
เชียงใหม 

เขาทำงานแลว 

3 นายปญญา - 
ไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บาน

แมสุยะ) 
อูดวงดี ต.จองคำ อ.เมือง จ.แมฮองสอน เขาทำงานแลว 

4 นายเจตริน เกิดศลิปะกิจ 
ไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บาน

แมสุยะ) 
อูจำรัสมอเตอรไซค ต.หนองหอย อ.เมือง จ.
เชียงใหม 

เขาทำงานแลว 

5 นายพีระพล - บานแพะพิทยา อูชางแทค ต.บานกาส อ.แมสะเรยีง จ.
แมฮองสอน 

เขาทำงานแลว 

6 นายธงชัย ตระกูลเรืองเดช เพียงหลวง ๑๑ อูปางมะผาบริการ ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.
แมฮองสอน 

เขาทำงานแลว 
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๗ นายเทิดเกียรติ ใฝเงินทอง เพียงหลวง ๑๑ รานบุญตันบริการ ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.
เชียงใหม 

เขาทำงานแลว 

๘ นายสหรัฐ ควรด ี พุทธเกษตร อูบุญชูการชาง ต.ผาบอง อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

เขาทำงานแลว 

๙ นายศตายุ คุมระวีโชต ิ เพียงหลวง ๑๑ อูวิรัตนการชาง ต.ผาบอง อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

๑๐ นายเสาวรัส ใฝมิตรจิตร เพียงหลวง ๑๑ อูวิรัตนการชาง ต.ผาบอง อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

1๑ นายสมชาย สุภาทิน หองสอนศึกษาฯ รานวิทมอเตอร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

1๒ นายนพดล ชัยศิริกุลไพศาล หองสอนศึกษาฯ รานวิทมอเตอร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

 
สรุป มีนักเรียนเขาฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน สาขาชางซอมรถจักรยานยนต จำนวน ๑๓ คน คิดเปน

รอยละ ๐.๔ ของนักเรียนช้ัน ม.๓ ท้ังหมด และฝกอบรมจนจบตามหลักสูตร จำนวน ๑๒ คน (อีก ๑ คน ลาออกกลางคันเน่ืองจากมี
ปญหาดานสุขภาพ) คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๑ ของนักเรียนที่เขารับการฝกอบรม และนักเรียนท่ีจบหลักสูตรเตรียมความพรอมเขา
ทำงาน มีทักษะฝมือแรงงาน เปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน สามารถเขาทำงานในสถานประกอบการได คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนท่ีจบตามหลักสูตร 

ขั้นตอนท่ี ๑๑ สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ในภาพรวม 
  ๑) ผลการสำรวจและคัดกรองนักเรียนกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยูชั้น ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกแหง 
ยกเวน กศน. จำนวน ๘๒ แหง จำนวน ๓,๓๒๔ คน ท่ีครอบครัวยากจนและมีแนวโนมท่ีจะไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคบั 
โดยใชแบบสอบถามออนไลน พบวา มีนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  มีความสนใจเขารวม
โครงการฯ จำนวน ๗๒ คน จากสถานศึกษา ๑๗ แหง คิดเปนรอยละ ๒.๑๗ ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด 

๒) ผลการนำนักเรียนกลุมเปาหมายที่สำรวจได จำนวน ๗๒ คน เขามาศึกษาดูงาน โดยสำนักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดไดประสานความรวมมือกับ อปท. ในพื้นที่ตาง ๆ ที่โรงเรียนตั้งอยู ไดนำนักเรียน ครู และผูปกครองเดินทางเพื่อเขา
มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ซึ่งมีนักเรียนเขารวมศึกษาดูงานจริง จำนวน ๒๘ คน จากสถานศึกษา 
๑๔ แหง คิดเปนรอยละ ๓๘.๘๙ ของจำนวนนักเรียนท่ีสำรวจได ซึ่งมีนักเรียนบางสวนเปลี่ยนใจไปศึกษาตอในระบบ 

๓) ผลการจัดฝกอบรมใหแกนักเรียนกลุมเปาหมาย ในหลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน จำนวน ๑๓ คน คิดเปนรอย
ละ ๐.๔ ของนักเรียนช้ัน ม.๓ ท้ังหมด และฝกอบรมจนจบตามหลักสูตร จำนวน ๑๒ คน (อีก ๑ คน ออกกลางคันเน่ืองจากมีปญหา
ดานสุขภาพ) คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๑ ของนักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรม 

๔) ผลการจัดหาแหลงงานอาชีพใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยสถานประกอบการ จำนวน ๑๐ แหง ยอมรับในทักษะ
ฝมือแรงงานของนักเรียนท่ีมาฝกงาน มีความตองการพรอมท่ีจะรับนักเรียนเขาทำงานหลังจากจบตามหลักสูตรแลว ซึ่งมีนักเรียนตก
ลงเขาทำงานในสถานประกอบการแลว จำนวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ ของนักเรียนที่จบตามหลักสูตร สวนนกัเรียนที่เหลือ
อีก ๔ คน กำลังอยูในระหวางการตัดสินใจ 

สรุปไดวา นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมและจบตามหลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน มีทักษะฝมือแรงงาน เปนท่ี
ยอมรับของตลาดแรงงาน สามารถเขาทำงานในสถานประกอบการ และนำไปใชเพื่อประกอบอาชีพของตนเองได คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ ของนักเรียนท่ีจบตามหลักสูตร 

ขั ้นตอนที ่ ๑๒ แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ใหก ับหนวยงานสวนกลาง เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 
gg.gg/d_career 
 
10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
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๑) ผลการสำรวจนักเรียนช้ัน ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด ยกเวน กศน. 

จำนวน ๘๒ แหง จำนวน ๓,๓๒๔ คน (ขอมูลในระบบ EMIS ณ วันท่ี ๑๐ มถุินายน ๒๕๖๒) พบวา มีนักเรียนครอบครัวยากจนท่ี

ไมไดเรียนตอหลังจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  และสนใจเขารวมฝกอบรมฯ จำนวน ๗๒ คน จากสถานศกึษา ๑๗ แหง คิดเปนรอยละ 

๒.๑๗ ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งสนใจเขารวมฝกอบรมในสาขาท่ีเปดรับสมัคร ดังน้ี 
 

ลำดับ สาขาท่ีเปดรับสมัคร ไมไดเรียนตอใด ๆ 
(คน) 

ตองการเรียนตอ  
กศน. (คน) 

รวม (คน) 

1 ชางซอมเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 1 3 4 

2 ชางซอมรถจักรยานยนต 14 33 47 

3 ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร 0 1 1 

4 ชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา) 4 14 18 

๕ ยังไมไดระบุสาขา 1 1 2  
รวม 20 52 72 

๒) ผลการนำนักเรียนกลุมเปาหมายที่สำรวจได จำนวน ๗๒ คน เขามาศึกษาดูงาน โดยสำนักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัดไดประสานความรวมมือกับ อปท. ในพื้นที่ตาง ๆ ที่โรงเรียนตั้งอยู ไดนำนักเรียน ครู และผูปกครองเดินทางเพื่อเขา

มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ซึ่งมีนักเรียนเขารวมศึกษาดูงานจริง จำนวน ๒๘ คน จากสถานศึกษา 

๑๔ แหง) คิดเปนรอยละ ๓๘.๘๙ ของจำนวนนักเรียนท่ีสำรวจได (นักเรียนบางสวนเปลี่ยนใจไปศึกษาตอในระบบ) 

๓) การจัดฝกอบรมใหแกนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ซึ่งมีนักเรียนมารายงานตัว

และเริ่มเขารับการฝกอบรม ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ (มีความลาชาออกไปจากที่กำหนดไวเนื่องจากติดสถานการณโควิด-๑๙) 

จำนวน ๑๓ คน หลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน สาขาชางซอมรถจักรยานยนต มีระยะเวลา ๖ เดือน โดยจัดฝกอบรมภายใน

ศูนยพัฒนาฝกมือแรงงาน จำนวน ๔ เดือน และฝกงานในสถานประกอบการจริงอีก จำนวน ๒ เดือน โดยไดดำเนินการประสาน

แหลงฝกงานและสงนักเรียนเขาฝกงาน ณ สถานประกอบการตาง ๆ จำนวน ๑๒ แหง ระหวางวันท่ี ๓ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 สรุป มีนักเรียนเขาฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน สาขาชางซอมรถจักรยานยนต จำนวน ๑๓ คน คิดเปน

รอยละ ๐.๔ ของนักเรียนชั้น ม.๓ ทั้งหมด และฝกอบรมจนจบตามหลักสูตร จำนวน ๑๒ คน (อีก ๑ คน ออกกลางคันเนื่องจากมี

ปญหาดานสุขภาพ) คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๑ ของนักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรม 

10.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด และหนวยงานที่เกี ่ยวของ ได

ดำเนินการประสานแหลงงานอาชีพและสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อสงตอใหนักเรียนกลุมเปาหมายไดเขาทำงาน ซึ่งสถาน
ประกอบการท่ีนักเรียนเขาฝกงาน จำนวน ๑๒ คน ยอมรับในทักษะฝมือแรงงานของนักเรียนท่ีมาฝกงาน มีความตองการพรอมท่ีจะ
รับนักเรียนเขาทำงานหลังจากจบตามหลักสูตรแลว ซึ่งมีนักเรียนตกลงเขาทำงานในสถานประกอบการแลว จำนวน ๘ คน คิดเปน
รอยละ ๖๖.๖๗ ของนักเรียนท่ีจบตามหลักสูตร สวนนักเรียนท่ีเหลืออีก ๔ คนยังอยูในระหวางการตัดสินใจ 

สรุป นักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมและจบตามหลักสูตรเตรียมความพรอมเขาทำงาน มีทักษะฝมือแรงงาน เปนท่ียอมรับ
ของตลาดแรงงาน สามารถเขาทำงานในสถานประกอบการ และนำไปใชเพ่ือประกอบอาชีพของตนเองได คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนท่ีจบตามหลักสูตร 

ตารางสรุปผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

ท่ี 
รายชื่อนักเรียน 
เขาฝกอบรม 

จากโรงเรียน สถานท่ีฝกงานและเขาทำงาน 
สถานะ 

การมีงานทำ 

1 นายธีระพล ไพรสิริเวช บานหวยปูลิง อูชางโต ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน เขาทำงานแลว 
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2 นายอองทุน - บานทุงยาว อูไอริสมอเตอรไซค ต.ชางเผือก อ.แมริม จ.
เชียงใหม 

เขาทำงานแลว 

3 นายปญญา - 
ไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บาน

แมสุยะ) 
อูดวงดี ต.จองคำ อ.เมือง จ.แมฮองสอน เขาทำงานแลว 

4 นายเจตริน เกิดศลิปะกิจ 
ไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บาน

แมสุยะ) 
อูจำรัสมอเตอรไซค ต.หนองหอย อ.เมือง จ.
เชียงใหม 

เขาทำงานแลว 

5 นายพีระพล - บานแพะพิทยา อูชางแทค ต.บานกาส อ.แมสะเรยีง จ.
แมฮองสอน 

เขาทำงานแลว 

6 นายธงชัย ตระกูลเรืองเดช เพียงหลวง ๑๑ อูปางมะผาบริการ ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.
แมฮองสอน 

เขาทำงานแลว 

๗ นายเทิดเกียรติ ใฝเงินทอง เพียงหลวง ๑๑ รานบุญตันบริการ ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.
เชียงใหม 

เขาทำงานแลว 

๘ นายสหรัฐ ควรด ี พุทธเกษตร อูบุญชูการชาง ต.ผาบอง อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

เขาทำงานแลว 

๙ นายศตายุ คุมระวีโชต ิ เพียงหลวง ๑๑ อูวิรัตนการชาง ต.ผาบอง อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

๑๐ นายเสาวรัส ใฝมิตรจิตร เพียงหลวง ๑๑ อูวิรัตนการชาง ต.ผาบอง อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

1๑ นายสมชาย สุภาทิน หองสอนศึกษาฯ รานวิทมอเตอร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

1๒ นายนพดล ชัยศิริกุลไพศาล หองสอนศึกษาฯ รานวิทมอเตอร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.
แมฮองสอน 

กำลังตดสินใจ 

 

 

 

 

 

11. ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

       นักเรียนเขาศึกษาดูงาน วันท่ี ๒๘ กพ. ๖๓          พิธีเปดการฝกอบรมฯ วันท่ี ๘ มิย. ๖๓   

         ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน 
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กิจกรรมการฝกอบรมฯ ภายในศูนยพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน       กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การฝกงานของนักเรียน  

ณ สถานประกอบการ  

12. งบประมาณ  
งบประมาณที่ไดรบั

ทั้งสิ้น 
ผลการใชจายงบประมาณ

รวม (สะสม) 
ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

12,700 - - - - - 
 

แหลงงบประมาณ  ใชงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีรวมกัน
แบบบูรณาการ  
 

๑3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
๑) ขอมูลการสำรวจไมคงที่ เนื่องจากในการสำรวจนักเรียนในชวงแรกกับในชวงที่นักเรียนเขาศึกษาดูงานและชวงท่ี

นักเรียนเขารับการฝกอบรมจริง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนคอนขางมาก เน่ืองในแตละชวงเวลาดังกลาวนักเรียนและผูปกครองหลาย

คนมีทางเลือกในการศึกษาตอเพ่ิมมากข้ึน ไดแก การไดรับทุนการศึกษา เปนตน และนักเรียนเกิดมีการเปลี่ยนใจเน่ืองจากหลักสูตร

ไมตรงกับความตองการ และชวงเวลาในการนำนักเรียนเขาศึกษาดูงาน สถานศึกษาหลายแหงติดการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา 

เชน ทัศนศึกษา คายลูกเสือ เปนตน และภารกิจสำคัญอื่น ๆ จึงไมสามารถเดินทางเขารวมศึกษาดูงานได และปญหาการออก

กลางคันของนักเรียน ดังน้ันจึงควรมีการวางแผนเตรียมรับกับจำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และ

รวมกำหนดปฏิทินการดำเนินงานรวมกันอยางชัดเจน  

๒) การเดินทางเขารวมศึกษาดูงาน โดยสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดอำนวยความสะดวกในการนำ

นักเรยีน ครู และผูปกครองเขามาศึกษาดูงาน แตมีสถานศึกษาบางแหงตั้งอยูในพื้นที่หางไกลและทุรกันดาร ไมมสีัญญาณโทรศัพท 

และบางแหงแจงช่ือ อบต. ใหเขตพ้ืนท่ีใหบริการผิดพลาด ทำใหการประสานงานเกิดการติดขัดและเกิดความคาดเคลื่อน และ อบต.

บางแหงติดการจัดกิจกรรมภายในของตนเองในชวงเวลาดังกลาว แตเหตุการณดังกลาวก็สามารถแกไขปญหาไปไดดวยดี  ดังน้ันควร

มีการวางแผนแนวทางในการแกไขปญหารวมกันอยางชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน 

๓) เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) จึงทำใหไมสามารถจัดฝกอบรมไดตาม

กำหนด และตองจัดเตรียมมาตรการการปองกันและเผาระวังอยางเครงครัดในระหวางการจัดฝกอบรม 

๔) การเขาฝกอบรมและพักนอนในศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน สำหรับนักเรียนหญิงซึ่งมีจำนวนนอย หรือ มีคนเดียว อาจทำ

ใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนใจไมเขารับการฝกอบรมได เนื่องจากตองอยูคน ไมมีเพื่อนเพศเดียวกันอยูดวย อาจมีความกังวลเรื่อง

ความปลอดภัย และบางรายมีปญหาดานสุขภาพ ทำใหเกิดการออกกลางคันได ดังนั้นจึงควรจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระหวางท่ีนักเรียนอยูหอพักนอนขณะฝกอบรม 
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๕) คาใชจายสำหรับนักเรียนไมเพียงพอ เนื่องจากในระหวางการฝกอบรมนักเรียนจำเปนตองมีคาใชจายตาง ๆ ในการ

ดำรงชีพของนักเรียนเอง ไดแก คาอาหารเชา คาอาหารเย็น คาใชจายสวนตัวอ่ืน ๆ และคาใชจายในระหวางท่ีนักเรียนออกไปฝกงาน

ในสถานประกอบกิจการ เปนตน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ไดรับงบประมาณมาไมเพียงพอตอคาใชจายดังกลาว 

ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเขามาใหความชวยเหลือเงินสงเคราะหตาง ๆ ไดก็ไมสามารถสงเคราะหใหกับ

นักเรียนไดทุกคน เน่ืองมีท้ังนักเรียนมีสัญชาติและไมมีสัญชาติ และยังขาดเอกสารสำคัญบางอยางท่ีไมครบถวน  

๖) ขาดแคลนวัสดุฝกและบุคลากรดานวิชาชีพ เพื ่อดำเนินการจัดฝกอบรมที่หลากหลายสาขาอาชีพใหกับนักเรียน

กลุมเปาหมาย ของสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานแมฮองสอน ดังนั้นจึงควรมีการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบัน

อาชีวศึกษา สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยชุมชน กศน. สถาบันวิชาชีพ และสถานประกอบการ เปนตน เพื่อระดมและการบูรณาการให

ความชวยเหลือทรัพยากรทางดานตาง ๆ รวมกัน เพ่ือท่ีจะสามารถดำเนินการจัดฝกอบรมทางวิชาชีพในสาขาท่ีหลากหลายเพ่ิมมาก

ข้ึน  

14. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 สงเสริมการจัดการศึกษาทางดานวิชาชีพใหมีการบูรณาการความรวมมือทางดานการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและ
การใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดฝกอบรมวิชาชีพไดหลากหลายและอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีภายในจังหวัด 

15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มีทักษะฝมือแรงงาน เปนที่ยอมรับในสังคม มีงาน

ทำ มีอาชีพ มีรายไดชวยเหลือตนเองและครอบครัว อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม 
 16.1  เปน  อยูในลำดับท่ี 1     ลำดับท่ี 2  ลำดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 

17. ผูรายงาน นายสมคิด  ศรีธร   ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ หนวยงาน สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
      โทรศัพท  ๐๙๓-๒๒๙๘๒๖๙  โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๖๖๐   E-mail:  somkid171@gmail.com 
๑8. วันท่ีรายงาน ณ ๓๐ กันยายน 256๓ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   ......สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน.............  
2. ช่ือโครงการ ………โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน………. 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบดุาน..ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน...) 
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาปฐมวัย ถือเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติท่ีกำหนดไวใน
กฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๔ กำหนดใหรัฐตองดำเนินการให
เด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย และใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวน
รวมในการดำเนินการ ท้ังนี้ ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลน
ทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา และในการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (มาตรา 258 จ.) กำหนดให
สามารถเริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา โดยไมเก็บคาใชจาย  นอกจากนั้น 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ไดกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
คุมครอง ดูแล มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน ไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ท่ัวถึง และเสมอภาค มีการสงเสริมการ
เรียนรูและเตรียมความพรอมในชวงรอยตอตั้งแตกอนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอยางเหมาะสม และมีการบูรณา
การการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี (ภาคและจังหวัด) ข้ึน โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวาง
หนวยงานในสวนกลาง และในพ้ืนท่ี ไดแก สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ี
ดำเนินการ ๕ เรื่องไดแก การจัดทำขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด การขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practices) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของ
หนวยงาน/สถานศึกษา เพ่ือใหการดำเนินงานมีความตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เปนหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีหนาท่ีบูรณาการ ประสานงาน สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติจึงเห็นควรใหมีการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนข้ึน เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด
แมฮองสอน ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยท่ีกำหนดไว  พรอมท้ังขยายผล และตอยอดการ
ดำเนินงานเก่ียวกับการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู
หนวยงานและสถานศึกษาใหครอบคลุม ท่ัวถึงมากข้ึน และบูรณาการการทำงานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไปสูการปฏิบัติ ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในสวนจังหวัด และสวนภูมิภาคใหเปนในทิศทางเดียวกัน อันจะสงผล
ตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร  
6. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเด็กปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  

2. เพ่ือจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดแมฮองสอน 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงานวิจัย นวตักรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 4. เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน 
 5. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัยของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑ .ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเดก็ปฐมวัย และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมี 
    ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 5๐ คน 
๒. ผลงาน นวัตกรรม รปูแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๐ ผลงาน 
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน จำนวน ๑ แผน 
๔. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัย จำนวน ๕ แหง 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๑ .ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเดก็ปฐมวัย และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมี 
    ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. ผลงาน นวัตกรรม รปูแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน 
๔. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัย 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  
สถานศึกษากลุมเปาหมายในจังหวัดแมฮองสอน ท่ีเปดทำการสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) 

ประกอบดวย 
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน  ๕  แหง ไดแก โรงเรียน

อนุบาลสิริอัมพร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี โรงเรียนอนบุาลธารทิพย  
และโรงเรียนอนบุาลกฤษณพรรณ 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ ..เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๓ 
10. สถานท่ีดำเนินการ.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน.................................  
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ ตลอดปงบประมาณ 

1. จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางและแผนงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ  
    จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
๒. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูผูสอน ผูดแูลเด็กปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
๓. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำขอมูลสารสนเทศระดับปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน 
๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูเก่ียวกับนวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนนิงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
7. จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการ     
    พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนนิการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การขับเคล่ือนการจัดทำขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  
(ขอมูล ณ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

สังกัด สพฐ. + สช. รวมจำนวน ๓๐๘ แหง 

สถานศึกษาท่ีบันทึกขอมูลในระบบ จำนวน คารอยละ 

สามารถบันทึกขอมูลได 91 29.55 

ยังไมบันทึกขอมูล 217 70.45 

 
ระดับคุณภาพในภาพรวม สพฐ. + สช. 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพโดยรวม 

คะแนนเฉล่ีย 
จำนวนขอท่ีตอง

ปรับปรุง 
จำนวน รอยละ 

A ดีมาก  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ไมมี 74 81.32 
B ด ี รอยละ ๖๐ - ๗๙.๙๙ ๑ - ๗ ขอ 11 12.09 
C ผานเกณฑข้ันตน  รอยละ ๔๐ - ๕๙.๙๙ ๘ - ๑๕ ขอ 2 2.20 
D ตองปรับปรุง  ต่ำกวารอยละ ๔๐ ๑๖ ขอข้ึนไป 4 4.40 
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ปญหาอุปสรรค 
  1. สถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอนไมสามารถบันทึกขอมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย ไดครบทุก
แหง เนื่องดวยระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
ขาดความเสถียรภาพ และกำหนดวันในการเขาระบบอยางจำกัด และสถานศึกษาอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ระบบ
อินเตอรเนต ขาดความเสถียรภาพ 
 ประโยชนท่ีไดรับ 

1. บุคลากรครู มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทำขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนและสถานศึกษา มีขอมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย เพ่ือ
ใชในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 จุดเดน จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
  1. สถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอนไมสามารถบันทึกขอมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย ไดครบทุก
แหง เนื่องดวยระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
ขาดความเสถียรภาพ และกำหนดวันเวลาในการเขาระบบอยางจำกัด และสถานศึกษาอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ระบบ
อินเตอรเนตขาดความเสถียรภาพ 
  2. หนวยงานสวนกลาง ควรมีการพัฒนาระบบโปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ใหมีความเสถียรภาพ สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจงัหวัดแมฮองสอน ปงบประมาณ ๒๕๖3 และไดจัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ี
ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนระดับปฐมวัยไดจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมพัฒนาการผูเรียน ดวยเทคนิค วิธีการ กระบวนการ รูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถรวบรวมองคความรูท่ี
ไดรับ นำไปสูการเผยแพรขยายผล ตอยอดในระดับสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจัดกิจกรรมการ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย เม่ือวันท่ี ๒1 สิงหาคม ๒๕๖3 ณ พิชชาพรเฮาส ตำบลผา
บอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือก เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงประกาศผลการ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ระดับปฐมวัย ดังตอไปนี้ 

ประเภท ครูผูสอน 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 

1 นางสาวทิพารกั  นอยวัน อนุบาลกฤษณพรรณ ชนะเลิศ ระดับเหรยีญทอง 

2 นางสาวชาลิสา  เลานอย อนุบาลแมฮองสอน รองชนะเลิศ 1 ระดับเหรียญเงิน 

3 นางสาวสุกันทา  ประครองกิจ อบจ.บานจองคำ รองชนะเลิศ 2 ระดับเหรียญเงิน 

4 นางสาวอรวรรณ  สุดสวยวนา 

นางสาวเมทินี มนเทียร 

นางสาวชนิสรา  ไผโกวิทวงศ 

อนุบาลกฤษณพรรณ ระดับเหรียญเงิน 
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5 นางสิริพิณดา  กันธะคำ อนุบาลสิริอัมพร ระดับเหรียญเงิน 

6 นางสาวณัฐฐิกา  ไทยรักษา 

นางสาวสุดารัตน  ขันคำ 

อนุบาลสิริอัมพร ระดับเหรียญเงิน 

7 นางสาวอรทัย  พงษปยะมิตร อนุบาลบรรณวิทย ระดับเหรียญเงิน 

8 นางจิตราภรณ  เฮียงโฮม บานแมเกาะ ระดบัเหรียญทองแดง 

9 นางสาวเพียงเพ็ญ  ภีระ อนุบาลแมฮองสอน ระดับเหรียญทองแดง 

10 นางพรทิพย  ธรรมยศ บานโพซอ ระดับเหรียญทองแดง 

11 นางสาวภาริศา  โพแกว อนุบาลแมฮองสอน ระดับเหรียญทองแดง 

ประเภท ผูบริหารสถานศึกษา 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 

1 นางสนุันทา  สภุาวสิทธิ ์ อบจ.บานจองคำ ชนะเลิศ ระดับเหรยีญทอง 

2 นายทวี  เฮียงโฮม บานขุนแมตอบ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

ปญหาอุปสรรค 
 ไมมี 

 ประโยชนท่ีไดรับ 
 ๑. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความรูความเขาใจและทักษะในบริหารจัด

การศึกษาและการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัย ท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ และ
สามารถนำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ตอสาธารณชนได 

  ๒. เครือขายปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู และมีความเขมแข็ง เปนองคกรแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 จุดเดน จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 

 ๑. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความรูความเขาใจและทักษะในบริหารจัด
การศึกษาและการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัย ท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ และ
สามารถนำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ตอสาธารณชนได 

  ๒. เครือขายปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู และมีความเขมแข็ง เปนองคกรแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมนำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) อยางตอเนื่องในปงบประมาณ

ตอไป 
  ๒. ควรมีการจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยดานการจัดนวัตกรรม วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
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กิจกรรมท่ี 3 การสรางการรับรูใหผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค
สวน ใหไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหความรู มีศักยภาพ เขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยในการจัดประสบการณการเรียนรูจินตคณิต คิดเลขเร็ว  

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย การบรรยายและลงมือปฏิบัติการเรียนรูในการจัด
ประสบการณการเรียนรูจินตคณิตในเรื่องสัญญาลักษณนิ้วมือแบบจินตคณิตเบื้องตน จำนวน 0 - 99  การบวก ลบ 
ดวยนิ้วมือทางตรง  การใชลูกคิดญี่ปุนเบื้องตน และการบวก ลบ ดวยลูกคิดญี่ปุนแบบทางตรง ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ประจำป พ.ศ.
2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากร โดยอาจารยชลวรา ศาลนวล และ
อาจารยนวพรรษ  สรวิชญปรีชาไทย พรอมคณะ จากสถาบันจินตคณิตนาดา  สาขาแมฮองสอน 
 ปญหาอุปสรรค  ไมมี 
 ประโยชนท่ีไดรับ 

๑. ครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความรูความเขาใจและทักษะในจัดประสบการณการเรียนรูดวยจินตคณิต 
คิดเลขเร็วและถายทอดสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หนวยงานและสถานศึกษามีการบูรณาการทำงานรวมกันในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับปฐมวัยมีความเขมแข็ง เปนองคกรแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 จุดเดน จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
      จุดเดน ครูปฐมวัยมีความกระตือรือรน และตั้งใจเรียนรูองคความรูใหมเพ่ือนำกลับไปพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน 
      จุดควรพัฒนา เพ่ิมจำนวนครูปฐมวัย ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพดวยองคความรูใหมๆ อยางท่ัวถึง 
      ขอเสนอแนะ ในแผนงาน/โครงการ ประจำป 2564 ควรจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
อยางตอเนื่อง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ดวยองคความรูใหม เนนการมีสวนรวมของหนวยงานและสถานศึกษา และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูปกครองเด็กปฐมวัยดวย 
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กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2563 ดังนี้  
วัน เดือน ป สถานท่ี 

18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย อ.เมืองแมฮองสอน 
19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อ.เมืองแมฮองสอน 
24 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อ.ปาย 
25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพุทธเกษตร อ.ขุนยวม 
26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย อ.แมสะเรียง 
27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ อ.แมสะเรียง 
28 สิงหาคม 2563 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 

ตอนท่ี 1 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง) 

ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได 
๖ 

  

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณได 

๖ 
  

3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิก          
ท่ีดีของสังคม 

๖ 
  

4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได ๖ 

  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน  สอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน 

๖ 
  

2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ๖   

3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ๖   

4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย         
และเพียงพอ 

๖ 
  

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ๖ 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง) 

ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย          
มีสวนรวม 

๖ 
  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน 

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
๖ 

  

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน          
และปฏิบัติอยางมีความสุข 

๖ 
  

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยี            
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

๖ 
  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ
และพัฒนาเดก็ 

๖ 
  

 
ตอนท่ี 2 ความโดดเดนของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ (จำนวนโรง) 
นานาชาต ิ

(C3) 
ชาต ิ
(C2) 

นานาชาต ิ
(C3) 

โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย 
- บานนักวิทยาศาสตรนอย” ประเทศไทย โรงเรียน
คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ปการศึกษา ๒๕6๑ - ๒๕63 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

     

โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร 
- นวตักรรมสูความเปนเลิศระดับปฐมวัย เรื่อง โครงการ 
Project Approach เพ่ือพัฒนาเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย 

     

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย 
๑. “บานนักวิทยาศาสตรนอย” ประเทศไทย โรงเรียน
คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ปการศึกษา ๒๕61-๒๕63 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  
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ปญหาอุปสรรค 
  1. ดวยขอจำกัดและระยะเวลาท่ีจำกัด ทำใหไมสามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดอยางตอเนื่อง 
  2. บุคลากรครูผูสอน ยังมีความรู ความเขาใจในเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู
ในระดับนอย 
 ประโยชนท่ีไดรับ 
    1. สถานศึกษามีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
 จุดเดน จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
   ๑. สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองกับประเด็นการพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปท่ีผานมาอยางเปนระบบ เพ่ือนำมาศึกษา วิเคราะหและนำไป
กำหนดคาเปาหมายและระดับคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตรงตามประเด็นการพิจารณา
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒. การจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม ควรกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ วิธีการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และระดับคุณภาพใหสอดคลองและเชื่อมโยงตรงตามประเด็น
การพิจารณาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนำไปสูการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลท่ีชัดเจนและตรงตามประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

๒. ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแขงขัน
ผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม การ
ปฏบิัติท่ีเปนเลิศ Best Practices ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จังหวัดแมฮองสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรดวยการเรียนรูโครงงานผานไสเดือนดิน 
เม่ือ วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

     

โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 
๑. “บานนักวิทยาศาสตรนอย” ประเทศไทย โรงเรยีน
คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

     

๒. ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขัน
ผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม การ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practices ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จังหวัดแมฮองสอน ผลงานสื่อทำมือ ชุด “เฮียนฮูรูปทรง
เรขาตามผะญาฅนเมือง” เม่ือ วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
(โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ) 
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   ๓. การกำหนดความโดดเดนของสถานศึกษาแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน หรือ การบริหารจัดการ ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เปนแบบอยางท่ีดี สามารถขยายผลหรือสราง
เครือขายใหกับสถานศึกษาอ่ืน และไดรับการยอมรับใหเปนตนแบบท่ีดีในระดับทองถ่ิน/จังหวัด/ภูมิภาค/
ระดับชาติ/นานาชาติ ซ่ึงสงใหเกิดสัมฤทธิ์ผลท่ีปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนและมีความตอเนื่องมาโดยตลอด  
  4. ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผูสอนมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

13. ผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

๑ .ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเดก็ปฐมวัย และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมี 
    ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย “การจัดประสบการณการเรียนรูดวยจินตคณิต” 
    จำนวน 56 คน 
๒. ผูบริหาร ครูผูสอนปฐมวัย ไดนำเสนอผลงาน ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนา 
    เด็กปฐมวัย ประเภทครูผูสอน 11 ผลงาน ประเภทผูบรหิาร จำนวน 2 ผลงาน รวมท้ังหมด 13 ผลงาน 
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน จำนวน ๑ แผน 
๔. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัย จำนวน ๕ แหง 

     13.2 เชิงคุณภาพ 
๑ .ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเดก็ปฐมวัย และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมี 
    ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย “การจัดประสบการณการเรียนรูดวยจินตคณิต” 
    อยูในระดับดีมาก 
๒. ผูบริหาร ครูผูสอนปฐมวัย ไดนำเสนอผลงาน นวัตกรรม รปูแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
    แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับดีมาก 
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแมฮองสอน ท่ีสามารถนำสูการปฏิบัต ิ
    ไดอยางเปนรูปธรรม 
๔. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัย ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

77,800 12,394 - 12,394 - 65,406 
แหลงงบประมาณ ......สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................................................................................ 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
 - เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19 ) รัฐบาลจึงมีมาตรการให
ประชาชนมีระยะหางทางสังคม เพ่ือความปลอดภัยตอสุขภาพ จึงทำใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไม
สามารถจัดการประชุมผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนงาน/โครงการท่ีกำหนดไวได 
     16.2 แนวทางแกไข 

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19 ) อยางเครงครัด 

17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 

18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
๑. ผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับการ

พัฒนาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
๒. มีผลงานวิจัย นวตักรรม รปูแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนมีแผนพัฒนาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด 
๔. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริมการดำเนินงานดานปฐมวัย 
๕. สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หนวยงาน องคกร บุคลากรท่ีเก่ียวของ มีการบูรณาการทำงาน

รวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ 

๑9. ผูรายงาน.....นางสาวสิรสิังวาลย  คำเรือง...ตำแหนง.....ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ................................... 
     โทรศัพท...095-2656594...โทรสาร..053-611666.................E–mail : ...sirisangwan@gmail.com    
     วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .....20.......... เดือน ..ตุลาคม.....พ.ศ. .....2563... 
 

-------------------------------------- 
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ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 

หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน  
๑. นายสรินท  ศรีสมพันธุ  ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล    โทรศัพท ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ตอ ๑๖๐1  
๒. นายศักด์ิชาย  บุญสุวรรณ           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   โทรศัพท ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ตอ ๑๖๐8 
๓. นางสาวพรมนันท  เตียวเจริญชัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ          โทรศัพท ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ตอ ๑๖๐4 

 

 

https://is.gd/W0K685 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
mailto:report_ed54@hotmail.com%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
      ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผน
แมบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง (-) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเหน็ของประชาชน ๓๓ 
และการดำเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตางๆ ท่ีมอบหมายโดยอำนาจหนาท่ีขอหนึ่ง ท่ีมอบให
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11(2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน และแผนปฏิบัติการราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  
6. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 2) เพ่ือบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน ใหบรรลุผลสำเร็จ
ตามนโยบาย จุดเนน และเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยเกิดจากความรวมมือจากทุกสวนท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ
จังหวัด ของจังหวัดแมฮองสอน 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2563 จังหวัดแมฮองสอน 

1 

2. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 1 
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
3. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

1 

4. จำนวนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ของจังหวัดแมฮองสอน 

1 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. รอยละของผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเขารวมประชุมขับเคลื่อนจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ ท่ีมีความรู ความเขาใจ และนำแผน
ไปปฏิบัติขับเคลื่อนสูความสำเร็จไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

100 
 

 
2. รอยละของตัวชี้วัดความสำเร็จและเปาหมายท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ บรรลุผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว 

100 
 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  หัวหนาสวนราชการดานการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
10. สถานท่ีดำเนินการ จังหวัดแมฮองสอน  
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

กจิกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณพ.ศ. 
2563 จังหวัดแมฮองสอน 
1.1 แตงตัง้คณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณพ.ศ. 
2563 จังหวัดแมฮองสอน 
1.2 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการ(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณพ.ศ. 
2563 จังหวัดแมฮองสอน 
1.3 จัดทำรูปเลมและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำป
งบประมาณพ.ศ. 2563 จังหวัดแมฮองสอน 
1.4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณพ.ศ. 
2563จังหวัดแมฮองสอน 
 
2.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 

 
 
 

กุมภาพันธ 2563 
 
 

กุมภาพันธ 2563 
 
 

กุมภาพันธ 2563 
 
 

กุมภาพันธ-กันยายน 2563 
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2.1 แตงต้ังคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2.2 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
2.3 จัดทำรูปเลมและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แมฮองสอน 
2.4 ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แมฮองสอน 
2.5 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
 
3.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับจัดทำคำ
ของบประมาณรายจายประจำป) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
3.2 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน 
3.3 จัดทำรูปเลมและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับ
จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แมฮองสอน 
 
4.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
ของจังหวัดแมฮองสอน 
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

มกราคม 2563 
 
 

มกราคม 2563 
 

 
กุมภาพันธ 2563 

 
 

กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
กุมภาพันธ-กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563 

 
 

สิงหาคม 2563 
 
 

กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ 2563 
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พัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระดับจังหวัด ของจังหวัดแมฮองสอน 
4.2 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ
จังหวัด ของจงัหวัดแมฮองสอน 
4.3 จัดทำรูปเลมและเผยแพรแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับจังหวัด ของจังหวัดแมฮองสอน 
4.4 เดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในระดับตางๆ ในการจัดทำแผน 
5.การจัดทำแผนพัฒนาภาคเหนือดานการศึกษา 
5.1 เดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในระดับตางๆ ในการจัดทำแผน 
6.การบริหารจัดการโครงการ 
6.1 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลของ
โครงการ 

 
 

กุมภาพันธ 2563 
 
 

กุมภาพันธ 2563 
 
 

ตุลาคม2562-กันยายน 
2563 

 
ตุลาคม2562-กันยายน 

2563 
 

ตุลาคม2562-กันยายน 
2563 

 
 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 1. ไดดำเนินการในกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  
13. ผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

1. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน  จำนวน 1 เลม 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

112,700 11,480 0 11,480 0 101,220 
แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางกอน แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในสวนภูมิภาค งบรายจายอ่ืน  หมวดรายจาย คาใชจายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
จำนวน 38,900 บาท และงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษาในสวนภูมิภาคใหกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด งบรายจายอ่ืน 
คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด  จำนวน 73,800 บาท รวมท้ังสิ้น 112,700 บาท 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

- โรคระบาด COVID-19 สงผลใหการดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นไมสามารถดำเนินการได 
- ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไมครบถวน ไมครอบคลุมถึงสภาพปญหาของการศึกษา 
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     16.2 แนวทางแกไข 

- จัดประชุมทางออนไลน 
 - จัดเตรียมขอมูลดานการศึกษา ใหครบถวน ครอบคลุมทุกดาน 
17. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 - จัดเตรียมความพรอมในการจดัประชุมออนไลน 
  - มีการจัดเตรียมขอมูลดานการศึกษา ใหครบถวน ครอบคลุมทุกดาน 
18. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 - มีแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ท่ีนำไปใชได และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหลงงบประมาณได 
๑9. ผูรายงาน  นายอนุเดช  ปุรณะวิทย  ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
     โทรศัพท 082 916 9253  โทรสาร  0 5361 1660  E–mail : plan.mhspeo@gmail.com 
20. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

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



      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนกังานศกึษาธกิารจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนกังานศกึษาธกิารจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 นายไพศาล  ที่รัก   รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
คณะทำงาน  

นางสาวนรีพัฒน์  ณรุจวรกิจตติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นายสมคิด  ศรีธร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางนพเก้า  ที่รัก   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสิริสังวาลย์  คำเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นายวรวิทย์  ลืนคำ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
นางธัญชนก  ศรีสุนันทา  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
นายนำพล  รัตนศาสตร์ชาญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางสุภาทิพย์  เมืองช้างสินชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นางอรทัย  ขวาแซ้น  เจ้าหน้าที่คุรุสภา 

นางสาวขวัญทิชา  ศรีธร  ลูกจ้างชั่วคราว 

นางวรางคณา  ประยูรแสงรัศมี ลูกจ้างชั่วคราว 

นายปรีชา  บุญมาลา  ลูกจ้างชั่วคราว 

นางสาวเสาวดี  ม่านฟ้าสีคราม ลูกจ้างชั่วคราว 

นางงสาวเปมิกา  ยาวฟุ่น  ลูกจ้างชั่วคราว 

นายนาถพงศ์  ปานพายัพ  ลูกจ้างชั่วคราว 

 นายอนุเดช  ปุรณะวิทย์   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ  
  



      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนกังานศกึษาธกิารจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
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