
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด  
และศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ด้านที่ 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์..................การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์.....................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.............

8.............................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ............7.........................................................................................)  
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
 
5. หลักการและเหตุผล  
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื ่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายในของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินั กเรียน
และนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจ้งเหตุจาก
สายด่วน ๑๕๗๙ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตระหนักและเห็นถึง



ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการ
ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ
ทบทวนการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น  

6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พ้ืนที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

6.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  

6.3 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ในการ
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐ
และเอกชน  

6.4 ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ จำนวน 60 คน         
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติ
หน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ชัดเจน เป็นเครือข่าย และบูรณาการงาน
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษา
สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
8.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน ๖๐ คน  
8.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติ
หน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ชั ดเจน เป็นเครือข่าย และบูรณาการงาน
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและ
นักศึกษาสามารถศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น  

8.3 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมความประพฤติ 
รู้และเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของสถานศึกษา มี
ความประพฤติเหมาะสม กับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 



 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
10. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน. ธ.ค.62  
– ม.ค. 63 

พสน.  
จำนวน 60 คน 

กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

2 เครื่องข่ายออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

ม.ค.63 พสน.  
จำนวน 60 คน 

กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง ก.ย.63 กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรียน 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
  - 

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
   -  

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ  

 

 

 

 

 

 



 

 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

35,000 - - 5,000 15,000 15,000 
แหล่งงบประมาณ   งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ พสน.จังหวัด 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ใน
โครงการได้  
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน
โครงการทุกกิจกรรม  
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษา 
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  
ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
๑9. ผู้รายงาน นายอดุลย์  หลีมานัน  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา   
     โทรศัพท์  085-0783339   โทรสาร................................E–mail :    -   
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2563  

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

mailto:tikpittaporn@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                 สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.............

8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ............

7.........................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแขง่ขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ    เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                 สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย การสร้าง  

                                                 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จัดตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2560 กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จำนวน 77 จังหวัด โดยได้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรมาปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นมา  
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวคิด และทักษะในการ
ดำรงชีวิต เพ่ือปรับทัศนคติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมุ่งสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีน้ำใจ เสียสละ การรู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน สร้างระบบการสื่อสารที่ดี
ในองค์กร ลดความขัดแย้ง ปรับปรุงการสื่อสารสร้างกลไกการเรียนรู้และกระบวนการสันติวิธี สร้างวัฒนธรรมจิต
สาธารณะหรือจิตอาสา และการบริการที่ดีในองค์กร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
ศักยภาพในการยกระดับคุณภาพงานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกัน  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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6. วัตถุประสงค์ 
                  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติและ
ทักษะการทำงานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลรวมถึงเจ้าหน้าคุรุสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 30 คน    
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลรวมถึงเจ้าหน้าคุรุสภา พนักงานจ้าง 

                        เหมาบริการ จำนวน 30 คน    
9. ระยะเวลาดำเนินการ  ม.ค. –ก.ย. 2564 
10. สถานที่ดำเนินการ  สถานที่เอกชน 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ 
 2. พัฒนาบุคลการตามความต้องการในภาพรวมของบุคลากรในสำนักงาน 
 3. ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นองค์กรที่ประสานงานการยกระดับ   
       คุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
              จำนวนบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ได้รับการพัฒนา    ร้อยละ 80 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
              ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ได้รับการพัฒนา ในระดับมากท่ีสุด 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
..................................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 -     
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์  รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................ .............................
................................................................................................................................................................................. 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
..................................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ..................................................................................  
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
๑9. ผู้รายงาน. นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ     ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 074 -772165   โทรสาร  074 -772167 E–mail : hasanah64@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

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



 
 
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ.......................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล เป็น
เป้าหมายและเครื่องมือกลไกในการรองรับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ให้สามารถดำเนินการจน
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนงานดำเนินการตามภารกิจ จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
 2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างเป็น
ระบบ สามารถดำเนินการจนบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ตามที่วางไว้ 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

10. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     
 
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

พ.ย. - ธ.ค. 
63 

บุคลากร ศธจ.สตลู กลุ่มนโยบายและแผน 

2 จดัทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

หน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การติดตามและการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล/แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ค. – ก.ย.64 บุคลากร ศธจ.สตลู/หน่วยงาน
ทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 



12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 – 2565) ในวันที่  10 – 11 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน 28 คน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
เพ่ือใหท้ันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์ Swot แต่ละระดับชั้น  

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
     13.2 เชิงคุณภาพ 
   มีการทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพ่ือให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ และทันต่อ
สถานการณ์การปัจจุบัน 

 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 - 10,640 - - - 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 -  
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 -  

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 -  

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
เพ่ือในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ 

การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และตอบสนองต่อ
บริบทด้านการศึกษาของจังหวัดสตูล 

 
 

๑9. ผู้รายงาน นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทรศัพท์  092-3542897   โทรสาร................................E–mail :   nureeya.ro@gmail.com  
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่    เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2564  

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

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 
2. ชื่อโครงการ  ตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์      
 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ด้านที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์..................การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์.....................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....................การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.............8.............................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ............7.........................................................................................)  
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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       ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
  ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระงานหลักตามบทบาทหน้าที่ คือ ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธ ิการในพื ้นที่ ร ับผิดชอบ ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการ
ตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของชาติ 
 เพื่อให้การดำเนินงานในภาระงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อดำเนินการตามบทบาทและภารกิจ พร้อมทั้งเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูลต่อไป   
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6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อจัดทำคู่มือตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

6.2 เพ่ือดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  
ในจังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูลและนโยบายเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  

6.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบาย
เร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     7.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 
236 แห่ง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
และนโยบายเร่งด่วนอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุ ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

      7.2 ตัวชี้วัดเชิงเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล  
การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามภาระ
งานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 236 แห่ง 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

10. สถานที่ดำเนินการ  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล    
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11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำคู่มือและแผนการนิเทศ การตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. - ธ.ค. 
63 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

ศน.ศธจ.สตูล 

2 ดำเนินการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
- นโยบายเร่งดว่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศฯ 

ธ.ค. 63 – 
ก.ย.64 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

3 รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ธ.ค. 63 – 
ก.ย.64 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ก.ย.63 หน่วยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 ไตรมาสที ่1 ได้ดำเนินแต่งตั้ง คณะกรรมการและลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด จำนวน 14 แห่ง ระหว่างวันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2563 

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
   ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัด ได้จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอันซอเรี๊ยะอัดดีนียะห์, โรงเรียนจงหัว, โรงเรียนอนุบาลวัง
ใหม่ศาสนศาสตร์, โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา, โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร, โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ, โรงเรียน
วิทยาพิพัฒน์, โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์, โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา, โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา และโรงเรียนอนุบาล
โอบอ้อม 
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      13.2 เชิงคุณภาพ 
 จากการลงพ้ืนที่ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2563 สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกนั
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัดและมีความต่อเนื่อง 
ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินการ ร่วมทั้งชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่ผู้ปกครองและคนในชุมชน 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  
โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ โรงเรียนอันซอเรี๊ยะอัดดีนียะห์ 

  
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 

 
โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
    จากการลงพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 
จำนวน 14 แห่ง ดำเนินการลงพื้นที่ฯ ได้ 11 แห่ง เนื่องด้วยวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีการพบผู้ติดเชื้อฯ ในจังหวัด
สตูล จำนวน 2 คน เพื่อป้องกันและความปลอดภัยของนักเรียน สถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตูลสานติศึกษา, 
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา, โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ประกาศ งดการเรียนการสอน จึงไม่สามารถลงพื้นที่ฯ ได้
ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย    
     16.2 แนวทางแก้ไข 
    แจ้งเลื่อนการลงพื้นที่ สถานศึกษา 3 แห่งข้างต้น และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา โดย
ช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ เป็นต้น  

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  17.1 จัดทำคู่มือและแผนการนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  17.2 ดำเนินการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   - นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 
   - ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
   - นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   - ตามภาระงานของกลุ่มนิเทศฯ 
  17.3 รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
นำผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา รายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน ทางช่องทางงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 
 

๑9. ผู้รายงาน นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
     โทรศัพท์  086-2997668   โทรสาร................-................E–mail :    maywatp18@gmail.com  
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2563  
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-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ    โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.63   -   ธ.ค.63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.64   -   มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย.64  -   มิ.ย.64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.64   -   ก.ย.64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
      การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
4.5 แผนความม่ันคง การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย 

นโยบายเร่งด่วน ที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้ความ สำคัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งใน
ระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มา
ประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนใน 
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และ
วางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้ม กัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา       ที่
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ พัฒนาประเทศที่มุ่งหวัง
ให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและ
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สภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้ บริการด้านความเท่าเทียม 
และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร จัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญ
เปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
 จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการ 
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ำกว่าปี 
2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ปัญหา
คุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบ
ยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร จัด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์ กัน
เป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการทำงานใน
แต่ละพ้ืนที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำร่วม ประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการท างานให้ เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
บริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน ศตวรรษท่ี 21 
จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโครงการ IFTE (Innovation For 
Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัยการพัฒนารูปแบบและ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์และการวิจัยแนวทาง การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams For Education)  และ
โครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุป
หลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 
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6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
          2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  
          3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล    
          4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1. มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
          2. มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)/นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด ด้านละ 1 ชิ้นงาน 
          3. ร้อยละผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น  พ้ืนฐาน (O-NET) 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ เพิ่มข้ึน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทีม่ีความถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
          2. สามารถนำวิธีปฏบิัติที่ดี (Best Practice)/นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้นระดับ
จังหวัด 
 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 สถานศึกษาจากโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัด สพป. 4 โรงเรียน, สังกัด สพม. 3 โรงเรียน, สังกัด 
สช.จ.สตูล 4 โรงเรียน, สังกัด อปท. 2 โรงเรียน, สังกัด ตชด.  ๑ โรงเรียน, สังกัดการศึกษาพิเศษ  ๑ โรงเรียน 

 สถานศึกษาจากโครงการ TFE (Taeams For Education) จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัด สพป. 
2 โรงเรียน, สังกัด สพม. 1 โรงเรียน, สังกัด สช.จ.สตูล 2 โรงเรียน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 โรงเรียน 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  เข้ารับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai 
Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม      ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ Innovation For 
Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
              - 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
              - 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
           
 

               
 

             
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 - 7,126 - - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
             -  
 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 17.1 การขอนุมัติโครงการ และนำโครงการเข้า กศจ. เพ่ือขอความเห็นชอบ 

17.2 การจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai 
Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  17.2 การจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
 17.3 การประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 17.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการInnovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 17.4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 17.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด 
 17.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจัดการ การเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ระดับภาค นำตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกระดับภาค 
 17.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจัดการ การเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลระดับ ประเทศ นำตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกระดับภาคเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก
ระดับประเทศ 
 1708สรุป รายงานผลและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
.......................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
๑9. ผู้รายงาน   นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท์   099-3158375  โทรสาร................................E–mail : aphitsadaga@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม   พ.ศ. 2564 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
                    เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564   

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ......................................................... ...............................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่

การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพื่อให้การพัฒนา
ด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคมเพื ่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่องเชื ่อมโรงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมี
นวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาใน
แต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาพส่วน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
ผู้เรียนให้สามารถต่อยอดการศึกษาไปสู่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาจังหวัดสตูลขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and 
Linking Curriculum : CLC) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในหลักสูตร 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous  

and Linking Curriculum : CLC) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
2. นักเรียนในจังหวัดสตูล 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาสที่ 2 :  เดือน มกราคม 2564   -  เดือน กันยายน 2564     

10. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ สถานศึกษาในจังหวัดสตูล  

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทำงาน CLC ระดับจังหวัดสตูล 
เพ่ือวางแผนและออกแบบหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

ก.พ. 2564 คณะทำงาน CLC 
ระดับจังหวัด 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ก.พ. 2564 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

3 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 

ก.พ. - มี.ค.
2564 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

4 ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
CLC  

มี.ค. – ก.ค. 
2564 

สถานศึกษา/นักเรียน กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 ประชุมสรุป รายงานผลการดำเนินงานและ
นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 

ก.ค. - ก.ย. 
2564 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ในช่วง
ไตรมาสที่ 2 :  เดือน มกราคม 2564    

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความสำเร็จของการมีหลักสูตรเตรียมวิชาชีพฯ จำนวน 1 หลักสูตร 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในหลักสูตรเตรียมวิชาชีพฯ ร้อยละ 80 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ในช่วง
ไตรมาสที่ 2 :  เดือน มกราคม 2564    

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรม
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี            
              
 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
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 ไม่มี            
              

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 -            
              

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 -            
              

๑9. ผู้รายงาน   นายธีระยุทธ   ชาตร ี    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                           
     โทรศัพท์  080 – 4584299   โทรสาร - E–mail :        

20. วันที่รายงาน ณ วันที่   15 เดือน     มกราคม   พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ   โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  
   ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561 – 2580)  
          แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ (6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ 
 การศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์

...................................................................................................................................)  
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
 
5. หลักการและเหตุผล  
 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยที่การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตามที่ ได้บัญญัติไว้ใน มาตราที่  54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560              
จากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวข้างต้น มีคำว่า "เด็กทุกคน" และคำว่า "อย่างมีคุณภาพ" การดำเนินการให้
บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ จึงต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ    
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือมุ่งให้เด็กทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่มี
มาตรฐานเสมอกัน จะต้องมีการดำเนินการเพ่ือลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้านโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการลด
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
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และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ ำทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุน
และประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพของประชาชน (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 
 รัฐมีความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของ
การพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างแท้จริง จึงกำหนดให้
มีพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  (1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผล
ไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผล
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ ถูกประกาศให้ เป็นจังหวัดนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ           
แบบมีส่วนร่วมระดับชาติ (Nation Participation Action Research) เนื่องจากการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ข้อ นั้น จะต้องมีการดำเนินการโดย
ภาคีเครือข่ายร่วมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับหน่วยงานภายในจังหวัด และระดับชาติ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,740,000 บาท 
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และดำเนินการในกิจกรรมสำคัญ
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 จากหลักการ ข้อกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณข้างต้น กอปรกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอำนาจในการ  (1) จัดให้มีระบบ
ข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
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สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (2) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกัการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (3) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย  
และ (4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่
มอบหมายให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้Digital Platform 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
      1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวนไม่น้อยกว่า 4 
ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทั้ง 4 คณะ จำนวนรวมไม่
น้อยกว่า 12 ครั้ง 
      2. ครูโรงเรียนนำร่องทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและการใช้ Digital Platform รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน        
      3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ มีผลงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าคณะละ 1 เรื่อง 
      4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม โดยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในพื้นท่ี ภาคและในส่วนกลาง 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

    จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ครูและบุคลากรของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564       
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10. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในจังหวัดสตูล สถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัดสตูล    
 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ม.ค.-ก.ย.  
2564 

1.คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
2.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนนำร่องและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงงานฐานวิจัย,
หลักสูตรฐานสมรรถนะ, Active learning,
ระบบ Digital Platform, Note taker, นักจัด
กระบวนการ, อบรมครูปฐมวัย หรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

ครูโรงเรียนนำร่องและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

3 จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะ 
และผู้เกี่ยวข้อง 

4 ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และ
รายงาน การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม โดย
ความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในพื้นท่ี ภาค
และในส่วนกลาง 

ต.ค.63 -ก.ย.  
2564 

บุคลากรในสำนักงาน ศธจ.สตูล 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้  
 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและงบประมาณพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  
2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล       
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 
16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 4. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
 13.1 เชิงปริมาณ 
 13.1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและงบประมาณ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันพุธที่  2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล             
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คน ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายกิจกรรม
และงบประมาณ ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผู้แทนสมาคมวัฒนพลเมือง 
และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 13.1.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 9 คน 
ไดแ้ก ่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง
จังหวัดสตูล ที่ 2426/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 13.1.3  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563    
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 
คน ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผู้แทนสมาคมวัฒนพลเมือง และบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 13.1.4 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มี
ผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน ได้แก่ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ที่ ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่  2426/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 13.2 เชิงคุณภาพ 
 13.2.1 จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและงบประมาณ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล      
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีมติ
เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวและให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลต่อไป 
 13.2.2 จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
ที่ประชุมได้พิจารณาการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบให้สรร
หาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนสถานศึกษานำร่อง ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาและผู้แทนองค์กรเอกชน                
ให้สถานศึกษานำร่อง สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรเอกชน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ
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ตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหากำหนด จากนั้นให้ผู้ได้รับเสนอชื่อเลือกกันเองในกรรมการแต่ละประเภทให้
เหลือจำนวนตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ถ้าไม่สำเร็จให้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาตามคำสั่งจังหวัด
สตูล           ที่ 2426/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
 13.2.3 จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ที่ประชุมได้อนุมัติ
สถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 2) โรงเรียนบ้านมะหงัง          
3) โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ 4) โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์  เป็นสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลของโรงเรียน 
 13.2.4 จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ที่ประชุมมีมติปรับสัดส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ ส่งผลให้ได้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล จำนวน 21 คน ครบองค์ประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง 
องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการ
พ้นตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563  
 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและงบประมาณ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 
วันพุธที่ 2 ธนัวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563      
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563  
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 
 
 
 
 
 
 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

1,370,000 - 77,703 - - - 
แหล่งงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัด
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  
      16.2 แนวทางแก้ไข 
  พิจารณาเลือกกิจกรรมในโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 42/2564 
เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
จังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
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 1. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ภายใน
เดือนมกราคม 2564  
 3. จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
 4. จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์ม SATUN sandbox สำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 จังหวัดสตูล สามารถดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของบุคลากร 
และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
 
๑9. ผู้รายงาน นางสาวพิธพร  นิโกบ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   
     โทรศัพท์  081-7989655 โทรสาร............................E–mail :    tikpittaporn@gmail.com  
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 12 เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2564  

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ...........สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล....................................................  
2. ชื่อโครงการ ………ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล……………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน.....การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.............) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน......ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน...การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน............) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
           แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น
คณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็ก
ปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
(ก.พ.ป.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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     นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่าง
เป็นทางการได้กำหนด ให้การศึกษา ปฐมวัย เป็นน โยบายสำคัญด้วย ดั งนั้ น  เพ่ือให้การดำเนินงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน  
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจั ดการศึกษาที่ ชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้อง 
กับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่ งชาติ  นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับ  
ที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ 
จึงได้ประสานกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 -2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.กำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวง ศึกษาธิการ ในช่วงปี 2563 - 
2565 และให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงานของหน่วยงาน 2.ให้ผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 3.ใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมาย
การดำเนินงานสำหรับการบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผน ตามกฎหมายกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแล การศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการดำเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ สร้างความรู้
ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัยได้แล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ในการดำเนินงานข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นอย่างดี เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่ด้วย 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
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ดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย มีการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เป็นในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณ ภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  ในระดับจั งหวัด ให้ สอดคล้ องตามยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป  

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง

ทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
           2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
           3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

           4. เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
           5. เพ่ือบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เป็นในทิศทางเดียวกัน  
          6. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในจังหวัด และรายงาน  สรุปผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดสตู 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา(ร้อยละ๑๐๐) 

2. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

4. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย จำนวน 500 คน 
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5. จำนวน รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 2 ชิ้น  

6. ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ 80) 

     7.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษามีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564             
10. สถานที่ดำเนินการ....หนว่ยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล           
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย                   
/ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ส่วนภูมิภาค 

ตุลาคม 

- 

ธันวาคม 

2563 

คณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดับจังหวัด 

ศึกษานิเทศก์ 
ศธจ.สตูล 

2 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ 

พฤศจิกายน        
-  

ธันวาคม 

2563 

คณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการฯ  

ระดบัจังหวัด 

ศึกษานิเทศก์ 
ศธจ.สตูล 

3 สร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

มกราคม  

- 

พฤษภาคม 

2564 

ผู้บริหารและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หน่วยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก์ 
ศธจ.สตูล 

4 คัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับ

กุมภาพันธ์ ผู้บริหารและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ทุก

ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย                   
/ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

จังหวัดสตูล - 

สิงหาคม  

2564 

หน่วยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ศธจ.สตูล 

5 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา รายงานและสรุปผล
การจดัการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดสตูล 

กุมภาพันธ ์

- 

สิงหาคม  

2564  

ผู้บริหารและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หน่วยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก์ 
ศธจ.สตูล 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
   ยังไม่เริ่มดำเนินการ 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
    ยังไม่เริ่มดำเนินการ 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
     ยังไม่เริ่มดำเนินการ 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ ......สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  ไม่มี  เพราะยังไม่เริ่มดำเนินการ 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  ไม่มี เพราะยังไม่เริ่มดำเนินการ 
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17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  สร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย  

มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพท่ีพึงประสงค ์มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 

2. ผู้บริหาร/ครูผู้สอนปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

          3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 

 4. สถานศึกษามีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด 

 5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 6. เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับ
พ้ืนที่และระดับกระทรวง 

 
๑9. ผู้รายงาน............นางสาวมัสหลัน  สาเอียด................ตำแหน่ง.......ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ.............. 
     โทรศัพท์.....086-969-3489........โทรสาร.............................E–mail : maslan2507๑gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......30...... เดือน .....ธันวาคม......พ.ศ. ..........2564.................... 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล...........................................................................................................  
2. ชื่อโครงการ  สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
  ประจำปี ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย การสร้าง 
     สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
       การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม      
                               และจริยธรรม) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.................................................................................... ...............................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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          ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 รััฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่าประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ คือทรง
ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ มีความว่า... “ตามที่ประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย  เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์ เป็น
พระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฏมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  กับรัฐธรรมนู ญของ
ราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้ง
ปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร คือการสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระบรม
ราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้
การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมี
พ้ื น ฐานชี วิ ตที่ มั่ งค งมี คุณ ธรรม  (3 ) การมี งานทำมี อาชีพ  และ(4 ) การเป็ นพลเมื องดี  บทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและ
โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  น้อมนำพระ
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บรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  สู่การปฏิบัติตาม
รอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการสร้าง
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖4 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
   ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี  
   ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
   ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
มีจติสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จำนวน  1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม      
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
       1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตัวเอง 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จำนวน  1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖4 
10. สถานที่ดำเนินการ   หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  - ยังไม่ได้ดำเนินการ  
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
.............................................................................................................. .......................................................................
................................................................................................................... ..................................................................  
     13.2 เชิงคุณภาพ 
..................................................................... ................................................................................................... .............
......................................................... ............................................................................................................................ 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

448,292 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได ้
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 มีการป้องการ วัดอุณหภูมิ ใส่แมส เว้นระยะ 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ดำเนินการในช่วง กุมภาพันธ์ - กันยายน 2564 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 - 
๑9. ผู้รายงาน นางสาววรัญญาภรณ์  หลีหนุด  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
     โทรศัพท์  074-772165  โทรสาร  074-772167  E–mail : scouts.satun@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ  ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย การสร้าง 
     สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
       การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม      
                               และจริยธรรม) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.................................................................................. .................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดีความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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          ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560 ว่า กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ -              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมี
ความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ได้น้อม
นำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2529  มาเป็น
แนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ อ่ืนนั้น         
เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะ
ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ 
และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ -เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์   
จึงได้จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ประจำปี ๒๕๖4 ขึน้ 
6. วัตถุประสงค์ 
   ๖.๑ เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
   ๖.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 
   ๖.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จำนวน  150 คน เข้าร่วมกิจกรรม      
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
       ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จำนวน  150 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม  2563 – มกราคม ๒๕๖4 
10. สถานที่ดำเนินการ   หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  จติอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
 12.1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 12.2.ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 12.3.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จำนวน  150 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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 (สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
10,000 10,000 10,000 - - - 

แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได ้
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 มีการป้องการ วัดอุณหภูมิ  เว้นระยะ 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 สถานที่สาธารณะมีความสะอาดเรียบร้อยยิ่งขึ้น 
๑9. ผู้รายงาน นางสาววรัญญาภรณ์  หลีหนุด  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
     โทรศัพท์  074-772165  โทรสาร  074-772167  E–mail : scouts.satun@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

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

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน  
๑. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล    โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1  
๒. นายศักดิ์ชาย  บุญสุวรรณ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐8 
๓. นางสาวพรมนันท์  เตียวเจริญชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐4 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ       ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ    
                          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี  2564 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6%   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6%  -   มิ.ย. 6%     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ         ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (ด้านความมั่นคง ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ความมั่นคง  
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านความมั่นคง  ๑๒.(๕)  ปฎิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษ ที่  ๒๑    
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน...........) 
4.5 แผนความม่ันคง (....................พัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ.............8.............................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ............7.........................................................................................)  
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 

 

1 



 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
           แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  
                                  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้      
เห็นคุณค่า ประโยชน์และความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  โดยสวน
พฤกษศาสตร์ คือ แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ ที่มีชีวิตหรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่จะทำการรวบรวมไว้จะ
เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสอนบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ 
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจโดยสามารถดำเนินการในพ้ืนที่ของโรงเรียน 

                      กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทของ
หน่วยงานสนองพระราชดำริ และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ 

 



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
อพ.สธ.และดูแลกำกับให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกดำเนินการตามขั้นตอนของ อพ.สธ.  

                     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ     จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ   ประจำปี 2564   ขึ้น 

 
6. วัตถุประสงค์ 
               1.  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการดำเนินงาน 
                    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
               2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับ 
                   เกณฑ์มาตรฐาน  ที่ อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แล้วกับโรงเรียน 
                  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ 
              3. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
    ๗.๑  เชิงปริมาณ  
               ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม จำนวน  40 คน 
   ๗.๒   เชิงคุณภาพ 

              ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เรื่องการสมัครเป็น 
             สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
       
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ          
               ๑) โรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖     จำนวน  ๖  คน  
               ๒) โรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล        จำนวน 20  คน   
               ๓) โรงเรียนสังกดัสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล     จำนวน  ๔  คน  
               4) โรงเรียนสังกัด กศน.สตูล                               จำนวน  ๑๐  คน    
 

9. ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่     ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔  

10. สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล       

 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ   



 

 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม          -         

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
               -   ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม จำนวน  40 คน 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

                 -   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เรื่องการสมัครเป็น 
                    สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ   
 

--    
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1.  ประชาสัมพันธ์โครงการและประชุม 
                  คณะทำงาน       จำนวน  ๑  ครั้ง     
 

กุมภาพันธ์  ๖๔ 
 

กลุ่มลูกเสือ ฯ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๒ กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้               
 

กุมภาพันธ์  ๖๔ กลุ่มลูกเสือ ฯ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๓ กิจกรรมที่ ๓  สรุปและประเมินผลโครงการ ฯ  
                รายงานผู้เกี่ยวข้อง        
 

กุมภาพันธ์  ๖๔ 
 
 

กลุ่มลูกเสือ ฯ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 



15. งบประมาณ   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
               จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๑๐,๐๐0 - - ๑๐,๐๐0 - - 
 
แหล่งงบประมาณ   งบเงินอุดหนุนทั่วไป  สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
                    -- 
 
    16.2 แนวทางแก้ไข   
 
                   -       

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

                   -      

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

                 -   

๑9. ผู้รายงาน นางพรพิศ  จันทรโชติ     ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
     โทรศัพท์  074-772165  โทรสาร  074-772167  E–mail : pornpit.saw@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่    15      เดือน  มกราคม    พ.ศ. 256๔ 

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

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ     นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓    

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                 สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ด้านที่ 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์.........................) 
4.5 แผนความม่ันคง (.....................การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์...............................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ.............8.............................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ............7.........................................................................................)  
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
           แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  
            กิจกรรมยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นในการ “ฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติใน
ศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง
และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเองดทางด้านร่างกาย จิตใจและคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามระบบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีใจเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ทั่วไป”    

             การที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดต้องมีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเป็นอย่างดี จึงจะดำเนินกิจกรรมยุวกาชาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดยส่วนรวม ด้วยเหตุ
นี้ หน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตลอดจนจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมด้านนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้
ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น         

 

 



 

6. วัตถุประสงค์ 
             ๑. เพื่อรับทราบวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา      

             ๒. เพี่อให้ผู้บริหาร บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือแนะนำ แก้ไข 

                 ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด       

             ๓. เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการส่งเสริมพัฒนา 

                 กิจกรรมยุวกาชาด 

 
   

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    ๗.๑  เชิงปริมาณ   

                  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูลและสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน   ๖  โรงเรียน  

       ๗.๒   เชิงคุณภาพ 

                 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ
ข้อเสนอแนะ  สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

   
       
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
              ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาด          
ในจังหวัดสตูล จำนวน   ๖   โรงเรียน     

9. ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่  ๒๒ – ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๖๓  

10. สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด  จำนวน  ๖  โรงเรียน    

 

 

 



 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ   

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ 
ความเข้าใจมีทักษะ  สามารถให้ข้อเสนอแนะและ ดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธาภาพ     -  

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
           สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและ
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน   ๖  โรงเรียน  

     13.2 เชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผู้สอน ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะข้อเสนอแนะ  
สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
 
 
  
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1.  ประชุม หารือ เพื่อวางแผนดำเนินงานนิเทศ   
                   จำนวน  ๑  ครั้ง     
 

ธันวาคม ๖๓ 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

๒ กิจกรรมที่ 2  ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
                ในสถานศึกษา   
 

 
ธันวาคม ๖๓ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

๓ กิจกรรมที่ ๓  สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ   
 

มกราคม ๖๔ 
 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 



๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ  
 

 
 

 

 

 

 
 
 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๙,๐๐0 - ๙,๐๐๐ - - - 
แหล่งงบประมาณ   งบเงินอุดหนุนทั่วไป  สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
             -   โรงเรียนยังไม่ได้จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา  
             -  ผู้บริหารไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของยุวกาชาด จึงไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม 
                ยุวกาชาดเท่าที่ควร  
            -   โรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดสตูลมีน้อยมาก  
  -   บุคลากรทางยุวกาชาดของจังหวัดสตูล มีจำนวนน้อย 
           -   บุคลากรทางยุวกาชาดของจังหวัดสตูล ไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและพิธีการทางยุวกาชาด     
    16.2 แนวทางแก้ไข 
             -  ให้คำแนะนำ การจัดตั้งหมู่ การทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง     
            -  เสนอให้มีนโยบายและขยายให้กิจการยุวกาชาดแพร่หลายในระดับภูมิภาค 
   -  เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางยุวกาชาด     

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
   เนื่องจากครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสนใจและมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมยุวกาชาด  ควรให้
โอกาสครูผู้สอน เข้าอบรมเพื่อต่อยอด และมีทักษะทำให้จัดกิจกรรมได้อย่างมั่นใจ  สมาชิกยุวกาชาดมีความสนใจ 
มีความสุข สนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด   

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
กิจกรรมยุวกาชาด สามารถพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์ของกาชาดและร่วม

บำเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในท้องถิ่นและชุมน ตามโอกาสอันควร      

๑9. ผู้รายงาน นางพรพิศ  จันทรโชติ     ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
     โทรศัพท์  074-772165  โทรสาร  074-772167  E–mail : pornpit.saw@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  ๗  เดือน  มกราคม    พ.ศ. 256๔ 
-------------------------------------- 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

2. ชื่อโครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
          ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญา 
      ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ประเด็นการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ 
ดูแลพิเศษ 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)  
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.................................................................................................... ....) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................................................... ...) 

5. หลักการและเหตุผล  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริให้ดำเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” 
ขึ้นเมื่อปี 2552  ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศกึษา 
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพ แก่เยาวชนไทย 
ต่อมาในปี 2553 มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”  ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การ
ดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. 
มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. 
ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุก
จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อร่วมดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
ทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทานพร้อมทั้งร่วมติดตามดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้มีการทบทวน 
ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามพระ
บรมราโชบาย โดยให้มีการทำสัญญาการรับทุนและชดใช้ทุนและกำหนดให้ผู้รับทุนต้อ งเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนและชดใช้ทุนและกำหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุน โดยเริ่มใช้ในนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เป็นต้นมา   

เพื่อให้การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ภายใต้ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม- 

มงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 13 อย่างน้อยจำนวน 1 ราย 
2. เพ่ือติดตาม ดูแล นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม 

มงกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ  บ่มเพาะ 
ความม ีว ิน ัย รวมทั ้ งพ ัฒนาศ ักยภาพความสามารถในการเร ียนร ู ้  ให ้ เป ็นผ ู ้ ใฝ ่ เร ียนร ู ้อย ่างต ่อเน ื ่ อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลที่มีผล 
การเรียนดี ประพฤติดี และมีคุณธรรม จำนวน 1 ราย  

2. ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร  
(ม.ท.ศ.) ที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ  จำนวน 8 คน  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง 
ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการ
เรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพอันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
ได้รับการเสนอแนะ  แนะนำแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิต มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กำหนด มีทัศนคติที่
ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง 
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
2. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร  

(ม.ท.ศ.) จำนวน 8 คน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4  :  เดือนกุมภาพันธ์ 2564  -  เดือนกันยายน 2564     

10. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน/บ้านพักอาศัยของนักเรียนทุน ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

กิจกรรม 
 ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  คัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา 
2564 

กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 2564  

เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมบ้าน ติดตาม
ความประพฤติ ผลการเรียนของ
นักเรียนทุน 

มิถุนายน - กันยายน 
2564 

เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กันยายน 2564 เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จะเริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ในช่วงไตรมาสที่ 2 :  เดือน กุมภาพันธ์ 2564    

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ร้อยละความสำเร ็จของการคัดเล ือกนักเร ียนทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-มกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.)  

ร้อยละ 100 แบบสำรวจข้อมูล 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู ้ปกครองที ่ได้ร ับทุน
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

ร้อยละ 100 แบบติดตาม 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จะเริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ในช่วงไตรมาสที่ 2 :  เดือน กุมภาพันธ์ 2564    
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

36,050 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ งบดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี            
              
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 ไม่มี            
              

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 -            
              

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 -            
              

๑9. ผู้รายงาน   ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิตาพร  แก้วเอียด    ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
     โทรศัพท์  089 – 4632216   โทรสาร - E–mail :        

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  7 เดือน     มกราคม   พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 

 


