
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
2. ชื่อโครงการ จัดเก็บข้อมูลภำคสนำมกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน 
                     ทุกช่วงชั้น จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำน ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อย ๒ กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็น ๑๒ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ ๘ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๗ กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.9.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
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    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
     ข้อ ๑.๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำลและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
     ข้อ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
7. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.) วิเครำะห์และก ำหนดนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ 
ยึดกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยน้อมน ำพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ   
ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้เด็ก เยำวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถำบันหลักของชำติ สร้ำงพ้ืนฐำน
ชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้ำงควำมรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอำชีพ มีงำนท ำ และได้น ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ    
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง      
มีคุณภำพ มีควำมพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช โดยยึดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำภำยใต้แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ มีประเด็นส ำคัญ 
คือ 1) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 3) มุ่ งควำมเป็นเลิศและสร้ำง                
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุกระดับน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินโครงกำร
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกช่วงชั้น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ศึกษำระดับคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ 
และอุดมศึกษำทั่วประเทศ ด้วยชุดเครื่องมือมำตรฐำน รวมทั้งเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมืองของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่ำงกัน เพ่ือน ำผลจำกกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำร
จัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำ ให้สำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงเหมำะสม 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง 
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560 มีหน้ำที่ส ำคัญในกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด โดยกำรสั่งกำร ก ำกับ 
เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สั งกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง จัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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และก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
รวมทั้งปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนกำรด ำเนินงำนกับ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังนั้น เพื่อให้โครงกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกช่วง
ชั้น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล     
ต่อกำรบริหำรกำรจัดกำร และสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและบริบทของพ้ืนที่ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำมเพ่ือกำรวิจัยด้วยแบบ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ในสถำนศึกษำของจั งหวัดฉะเชิงเทรำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ขึ้น เพ่ือด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักเรียน นิสิต 
นักศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดต่ำง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ และเป็นข้อมูลเพื่อให้ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้น ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำต่อไป  
8. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลภำคสนำมด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน         
ทุกช่วงชั้น ในสถำนศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ร้อยละ ๑๐๐ ของแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
(๑๒๐ ฉบับ) 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ร้อยละ ๙๐ ของแบบประเมิน มีค ำตอบทุกประเด็นค ำถำมและมีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียน นักศึกษำ ของสถำนศึกษำในจังหวัดฉะเขิงเทรำ จ ำนวน 1๒๐ คน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ - ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 ๑. ประชุมคณะกรรมกำรและประสำนควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำมแบบประเมินฯ 
 ๒. ด ำเนินกำรตำมระเบียบวิธีวิจัย ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ตำมสังกัด ระดับกำรศึกษำ และ
จ ำนวนที่ก ำหนดในกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำม จำกส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร (ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน ๑๒๐ คน) 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)   
           จัดเก็บข้อมูลภำคสนำมตำมระเบียบวิธีวิจัยจำกกลุ่มตัวอย่ำง ตำมสังกัด ระดับกำรศึกษำ และจ ำนวนที่ก ำหนด
ในกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำม จำกส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉะเชิงเทรำ 
จ ำนวน ๑๒๐ คน) 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) หมายเหตุ 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
ร้อยละ 

(โปรดระบ.ุ...... กรณีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด) 

เชิงปริมาณ       
เก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมตำม
จ ำนวนแบบประเมินที่ก ำหนด (๑๒๐ 
ฉบับ) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๒๐ ฉบับ ๑๒๐ ฉบับ ๑๐๐  

เชิงคุณภาพ       
แบบประเมิน มีค ำตอบทุกประเด็น
ค ำถำมและมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน  

ร้อยละ ๙๐ ๑๒๐ ฉบับ ๑๒๐ ฉบับ ๑๐๐  

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)   

  ไม่มี 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๗,๐๐๐   ๗,๐๐๐   
แหล่งงบประมาณ แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค   

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) เป็นอุปสรรคกำรเก็บข้อมูล 
ในบำงกรณี 
      18.2 แนวทำงแก้ไข  

ด ำเนินกำรเร่งด่วนกับสถำนศึกษำท่ีเกิดปัญหำกำรเก็บข้อมูลที่ต้องใช้เวลำนำน 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป - 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  

ข้อมูลจำกแบบประเมินเป็นประโยชน์เกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคณุธรรม จริยธรรม และ 
ควำมเปน็พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นในสถำนศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
21. ผู้รายงาน นำงสำวดลใจ ถำวรวงศ์   ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
     โทรศัพท์ 038-088230 โทรสาร - e–mail : dr.donjai@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 


