
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
        4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 (2)  ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาการเรียนรู้) 

  (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 
21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (4) เป้าหมาย SDGs (0404) เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 
พ.ศ. 2573 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๔.3.1 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
  1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านการศึกษา) 

 ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
           ประเด็นที่ 3  การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต.. 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     แนวทางพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

  4.6 แผนความม่ันคง  ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
      เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมี

ความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

      4.7 นโยบายรัฐบาล 
4.7.1 นโยบายหลัก   

    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
   2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ

ที ่21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
(ข้อที่ 1 ของนโยบายเร่งด่วน) 

2. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการ
อาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี
สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ (ข้อที่ 7 ของนโยบายเร่งด่วน) 

3. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ (ข้อที่ 9 ของนโยบายเร่งด่วน) 

  4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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  4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลติที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลติที่ 4 ผูร้ับบริการการศึกษานอกระบบ ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3  แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ  :   พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. หลักการและเหตุผล  
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในตันความรู้ ความคิด การปฏิบัติคุณธรรม 

ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี                          
มีขีดความสามารถนครแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตไต้อย่างมี  ความสุขบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความ
ถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคงประชาชนความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน " พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งเสริมในการพัฒนาประเทศในด้านกำลังคนที่กล่าวในการ
นี้คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) "ต่อยอดอดีต 2) "ปรับปัจจุบัน" 
และ3) "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยรักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น  คนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  กอปรกับ
นโยบายของรัฐบาล ตามแผนการศึกษาชาติกำหนดให้มีการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ภายในปี 
2565 ให้ได้ 50 ต่อ 50 ซึ่งจากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่ามีการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น และ
จากข้อมูลสัดส่วนผู้ เรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ เข้าเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ  ปีการศึกษา 2564                           
เท่ากับ 32 ต่อ 68 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล 

ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนา
กระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 
ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสามาถนำความรู้ ทักษะและปะสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และขณะเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนการ
เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้บทบาทหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ขึ้น 
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8. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างบูรณาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 
3. เพื่อพัฒนากลไกในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ จากการทำ CLC  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 1.มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2. งานวิจัยและบทความวิชาการด้านการพัฒนา CLC  
๓. งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ การบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมขึ้นตามบริบทของจังหวัด 
2. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัดมีคุณภาพ

สามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิต ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนในระบบ CLC มีอาชีพและมีงานทำ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
10.1 สถาบันอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 18 แห่ง 
10.2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
10.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 18 แห่ง 
10.4 สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 แห่ง 

11. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ถึง กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โรงเรียนเมืองสมเด็จ โรงเรียนอนุกูลนารี 
โรงเรียนกุฉินารายณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบัวขาว โรงเรยีนดอนจานวิทยาคม 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

13.1 ออกแบบกิจกรรม CLC ปี 2565  
- ประชุมสรุปผลการทำงาน ปี 2564 และออกแบบกระบวนการทำงานในปี 2565 
- ประชุมผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือหาแนวทาง

ในการพัฒนาการศึกษาและออกแบบแนวทางในการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพในจังหวัด  
- ประชุมผู้แทนจากสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 
- ประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด 
- แต่งตัง้คณะทำงานแต่ละด้านโดยมีองค์ประกอบจากภาคีเครือข่ายการศึกษาของจังหวัด 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพ่ือกำหนดแนวทาง และสร้างความเข้าใจในบทบาท 

หน้าที่ของคณะทำงานแต่ละด้าน 



~ 6 ~ 

 13.2 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC KALASIN Open house) 
  - สร้างระบบสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา กาฬสินธุ์ (KALASIN CLC) ที่เป็นศูนย์ข้อมูลของศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับ CLC ที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
สถาบัน, หลักสูตร, กลไกในการเข้าร่วม, ลักษณะของ CLC และข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด 
  - จัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร” ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  
  - จับคู่สถาบันคู่พัฒนา “CLC Matching”  
 13.3 ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ กระบวนการดำเนินงานและการพัฒนาหลักสูตร 

- สำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินการโครงการ (Training Need Survey 
- สถาบันคู่พัฒนาทบทวน MOU  
- ประสานการดำเนินงานบริหารหลักสูตรของสถาบันคู่พัฒนา 

  13.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เพ่ือสร้างบุคลากรแกนนำ  
- ทักษะการทำวิจัย 
- ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- Instructional design  
- การสร้างหลักสูตรแบบ CBE  
- Project management 

 13.5 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 2 ระยะ  
 13.6 ดำเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนา CLC  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยภายใต้การพัฒนา CLC 
  - เปิดรับข้อเสนอโครงการ 
  - ดำเนินการกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ นักวิจัย (Research Coaching) 
  - รายงานการวิจัยและเขียนบทความวิชาการ 
 13.7 การประชุมวิชาการในระดับชาติโดยศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใน
หัวข้อ “การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน” 
 13.8 จัดพิธี มอบโล่ สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานและผู้
มีส่วนเกีย่วข้องในการขับเคลื่อนโครงการ   
 13.9 ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ และเผยแพร่ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13) 
     14.1 ประชุมวางแผน  (ดำเนินการเมื่อ 21 ตุลาคม 2564) 
     เพ่ือออกแบบกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการกำหนดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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     14.2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง 18 แห่ง  
 (ดำเนินการเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564) 
  เพ่ือวางแผนการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้เพ่ิมขึ้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด
เพ่ือให้แผนการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้เพ่ิมขึ้น 
       14.3 ประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ระดับจังหวัด 
(คณะกรรมการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ดำเนินการประชุม เมื่อ 10 มกราคม  ๒๕๖5 ) 
    เพ่ือชี้แจงให้คณะกรรมการทราบกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯรับทราบ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ รับทราบตัวชี้วัดของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาวางแผนการดำเนินงานใน
แต่ละกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ  พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม 
จากคณะกรรมการตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
คณะทำงานคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 
  14.4 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดำเนินการเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2565 ) 

14.5 ประชุมคณะกรรมการสร้างระบบสารสนเทศ  หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ดำเนินการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และดำเนินการจัดสร้างระบบสารสนเทศ  
เว็บไซต์ https://clc.ksed.go.th/   
      14.6 วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC KALASIN Open house ) ดำเนินการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565                     
ผ่านระบบ Zoom 
   14.7 ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการเมื่อวันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
     14.8 ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC KALASIN Open house ) พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณะดำเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) สำหรับ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม
อเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Online ช่องทาง Facebook 
Live สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 14.9 ดำเนินการบ่มเพาะนักวิจัย CLC  ที่ผ่านการพิจารณา  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
      14.10 ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เพ่ือสร้างบุคลากรแกนนำ  
จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.ทักษะการทำวิจัย 2. ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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3. Instructional design 4.การสร้างหลักสูตรแบบ CBE 5. Project management ดำเนินการระหว่างวันที่                
30-31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และศึกษานิเทศก์ต้นสังกัดของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาในระดับ
จังหวัด อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย  

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 3 หลักสูตร 100 

งานวิจัยและบทความวิชาการด้าน 
การพัฒนา CLC 

วิจัย 4 หัวข้อ วิจัย 4 หัวข้อ กำลังดำเนินการ 7 
หัวข้อ 

100 

งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ การบูร
ณาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ 
ตามแผนดำเนินการ

เดือน สิงหาคม 
2565 

 

เชิงคุณภาพ      
จังหวัดกาฬสินธุ์มีร้อยละของผู้เรียนต่อ
สายอาชีพเพ่ิมข้ึนตามบริบทของจังหวัด 
(ร้อยละของผู้ เรียนต่อสายอาชีพ ปี  
2564  32.36  ) 

ปีการศึกษา 
2566เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1 จากปี
การศึกษา 2565 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

จากปีการศึกษา 
2565 

ยังไม่เริ่มปี
การศึกษาใหม่ 

 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัดมีคุณภาพสามารถใช้เทียบ
โอ น ห น่ ว ย กิ ต  ใน ร ะดั บ วิ ท ย าลั ย
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 3 หลักสูตร 100 

ผู้เรียนในระบบ CLC มีอาชีพและมีงาน
ทำ 

ร้อยละ 5 ของ
นักเรียนที่จบ
หลักสูตร 

ร้อยละ 5 ของ
นักเรียนที่จบ
หลักสูตร 

ยังไม่มีนักเรียนที่
จบหลักสูตร 
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ประชมุวางแผนออกแบบกิจกรรม 
กิจกรรม kalasin open house 

        ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ         กิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัย 

ลงนามความรว่มมือทางวชิาการ  MOU 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

142,000 55,908 1,760 54,148   
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
.............................................-................................................................................ .................................................... 
..................................................................................................................................................................... ............. 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
...........................................-....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
.............................................-............................................................................................................................. ....... 
..................................................................................................................................................................... ............. 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากนักเรียนที่จบตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสามารถเทียบโอนผลการเรียนในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อสถานศึกษาได้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

20.2 นักเรียนลดเวลาเรียน ส่งผลให้เข้าสู่การทำงานสร้างรายได้เร็วขึ้น และเกิดความชำนาญงานเร็วขึ้น 
20.3 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน (รายได้ระหว่างฝึกประสบการณ์ ) 
20.4 นักเรียนที่จบในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบ รับรอง

การมีงานทำ 
20.5 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 
 

21. ผู้รายงาน..........นางศุภคั  ดอนกระสินธุ์.................ตำแหน่ง........ศึกษานิเทศก์............................. 
       โทรศัพท์....0819545429......โทรสาร..............E–mail : ....supukdon5429@gmail.com.......... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....30..... เดือน ......มิถุนายน....พ.ศ. ....2565... 

 

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

 


