
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล       
2. ชื่อโครงการ    จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร                 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 



     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ.......................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่จัดตั้งขึ้นตำมตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยเป็น
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร ในแต่
ละปีงบประมำณ จะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน และตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำร ทั้งนี้ กำรใช้จ่ำยงบประมำณจะต้องให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนัก
งบประมำณ กรมบัญชีกลำง หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำร
ขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล เป็น
เป้ำหมำยและเครื่องมือกลไกในกำรรองรับกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ให้สำมำรถด ำเนินกำรจน
บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ที่วำงไว้ 

6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 2. เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีแผนงำนด ำเนินกำรตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 แผนงำน ดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   
 2. แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 
 



     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงเป็น

ระบบ สำมำรถด ำเนินกำรจนบรรลุยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศและ
แผนพัฒนำจังหวัดสตูล ตำมที่วำงไว้ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัด 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564  
10. สถานที่ด าเนินการ  สถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

พ.ย. - ธ.ค. 
63 

บุคลำกร ศธจ.สตลู กลุ่มนโยบำยและแผน 

2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน 

3 กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล/แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

ก.ค. – ก.ย.
64 

บุคลำกร ศธจ.สตลู/หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ได้ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
สตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 – 2565) ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล กลุ่มเป้ำหมำยคือ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนนโยบำยและแผนของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในจังหวัดสตูล จ ำนวน 28 คน โดยมีกำรทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
เพ่ือใหท้ันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน วิเครำะห์ Swot แต่ละระดับชั้น  

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
  มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   
     13.2 เชิงคุณภำพ 
   มีกำรทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเพ่ือให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่และทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรปัจจุบัน 

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

 



15. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 10,640 10,640 - - - 
แหล่งงบประมาณ   งบรำยจ่ำยอื่น  

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 -  
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 -  
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

เพ่ือในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำร ทั้งนี้ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณจะต้องให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงบประมำณ กรมบัญชีกลำง หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด และตอบสนองต่อ
บริบทด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสตูล 

๑9. ผู้รายงาน นำงสำวนูรีญำ  รงค์สมัคร  ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     โทรศัพท์  092-3542897   โทรสาร................................E–mail :   nureeya.ro@gmail.com  
20. วันที่รายงาน ณ วันที ่31 เดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ    เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร                 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) กำรเสริมสร้ำงและ

พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 



     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  จัดตั้งตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 
ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน 18 ภำค และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 77 จังหวัด โดยได้ด ำเนินกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังบุคลำกรมำปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน 2560 เป็นต้นมำ  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีคุณภำพ ตลอดจนกำร
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และทักษะในกำรด ำรงชีวิต เพ่ือปรับทัศนคติให้ เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน และมุ่งสู่
ควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีน้ ำใจ เสียสละ กำรรู้จักให้อภัย กำร
รักษำเกียรติและศักดิ์ศรีของตน สร้ำงระบบกำรสื่อสำรที่ดีในองค์กร ลดควำมขัดแย้ง ปรับปรุงกำรสื่อสำรสร้ำง
กลไกกำรเรียนรู้และกระบวนกำรสันติวิธี สร้ำงวัฒนธรรมจิตสำธำรณะหรือจิตอำสำ และกำรบริกำรที่ดีใน
องค์กร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพงานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกัน  ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
6. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติและ
ทักษะการท างานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลรวมถึงเจ้ำหน้ำคุรุสภำ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 30 คน    
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบ 



8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลรวมถึงเจ้าหน้าคุรุสภา พนักงานจ้างเหมา
บริการ จ ำนวน 30 คน    
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ม.ค. –ก.ย. 2564 
10. สถานที่ด าเนินการ  สถำนที่เอกชน 
11. กิจกรรมทีด่ าเนินการ  
 1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ 
 2. พัฒนาบุคลการตามความต้องการในภาพรวมของบุคลากรในส านักงาน 
 3. ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นองค์กรที่ประสานงานการยกระดับ   
       คุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
              จ านวนบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
              ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ได้รับการพัฒนา ในระดับมำกที่สุด 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
........................................................................................................................................................................ ...... 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

- 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

- 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นองค์กรที่ประสำนงำนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑9. ผู้รายงาน. นำงสำวหำสำน๊ะ  นิล๊ะ     ต าแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 074 -772165   โทรสาร  074 -772167 E–mail : hasanah64@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 13  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล       
2. ชื่อโครงการ   ตรวจ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์      
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
    4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

 



       ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.......) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
  ประกำศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำน
ภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล มีภำระงำนหลักตำมบทบำทหน้ำที่ คือ ขับเคลื่อน ประสำนงำน เร่งรัด 
ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดท ำแผนกำรรองรับ
กำรตรวจรำชกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม 
และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้
เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ของชำติ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในภำระงำนที่รับผิดชอบมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือด ำเนินกำรตำมบทบำทและภำรกิจ พร้อมทั้งเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดสตูลต่อไป   

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือจัดท ำคู่มือตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
6.2 เพ่ือด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ  ในจังหวัดสตูล ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดสตูลและนโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรนิเทศ ติดตำม ตำมภำระงำนของกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล  



6.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดสตูล 
ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูลและ
นโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 6 แห่ง และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 
236 แห่ง ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
สตูลและนโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรนิเทศ ติดตำม ตำมภำระงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล 

      7.2 ตัวช้ีวัดเชิงเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรนิเทศ กำรตรวจ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล นโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง และตำมภำระงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 6 แห่ง และสถำนศึกษำในสังกัด

กระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 236 แห่ง 

9. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564  

10. สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล    

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำคู่มือและแผนกำรนิเทศ กำรตรวจ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. - ธ.ค. 63 หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

ศน.ศธจ.สตูล 

2 ด ำเนินกำรนเิทศ ตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้  
- นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยกำรตรวจ
รำชกำร ปีงบประมำณ 2564 
- ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตลู   
- นโยบำยเร่งด่วนอื่น ๆ  ที่เกีย่วข้อง 
- ตำมภำระงำนของกลุม่นิเทศฯ 

ธ.ค. 63 – ก.ย.
64 

หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

- ศน.ศธจ.สตลู 
- คณะกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

3 รับกำรตรวจรำชกำร จำกผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ธ.ค. 63 – ก.ย.
64 

หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

- ศน.ศธจ.สตลู 
- คณะกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ก.ย.63 หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

- ศน.ศธจ.สตลู 
- คณะกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

 ไตรมำสที่ 2 ได้ด ำเนินกำรกกิจกรรมส ำคัญ 2 กิจกรรม ได้แก่  
1.) วันที่ 17 - 18 กุมภำพันธ์ 2564 รับกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล กำรจัดกำรเรียนกำร

สอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) โดยนำยพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะ ณ โรงเรียนอนุบำล
ทักษิณสยำม ห้องประชุมโรงเรียนวัดหน้ำเมือง และโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยสตูล  

2.) วันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(นำยวัลลภ  สงวนนำม) 
และคณะ ได้ก ำหนดลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ในจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

  2.1) กำรตรวจเยี่ยม กศน.จ.สตูล  
  2.2) ประชุมรับฟังรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำย ฯ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็น ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะและBest Practice จำกตัวแทนหน่วยงำน
กำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร(กศน. สพป. สพม. สช. อศจ. ศกศ.และ ศธจ.)  

  2.3) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ(โรงเรียนคุณภำพของชุมชน) ณ โรงเรียนบ้ำน  
วังปริง อ.ท่ำแพ จ.สตูล 

จำก 2 กิจกรรมหลักข้ำงต้น หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง และสถำนศึกษำที่ลงพ้ืนที่ฯ 
ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงดี 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 

   ไตรมำสที่ 2 ได้ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ครบจ ำนวน 6 แห่ง โดยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(นำย
วัลลภ  สงวนนำม) และคณะ ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ ๑ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม กศน.จ.สตูล ประชุมรับฟังรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยฯ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็น ปัญหำ/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและBest Practice จำกตัวแทนหน่วยงำนกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
  ส ำหรับระดับสถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำมฯ ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกแห่ง จำกกำรแจ้ง
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด รำยงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) 
ภำคเรียนที่ 2/2563(เดือนกุมภำพันธ์ – 9 เมษำยน 2564) รวมทั้งร่วมลงพ้ืนที่กับผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร สถำนศึกษำ ๔ แห่ง ได้แก่ 1.) โรงเรียนอนุบำลทักษิณสยำม 2.) โรงเรียนวัดหน้ำเมือง  



3.) โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล รับกำรก ำกับติดตำมฯ จำกนำยพัฒนะ  
พัฒนทวีดล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะ 4.) โรงเรียนบ้ำนวังปริง อ.ท่ำแพ จ.สตูล ผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(นำยวัลลภ  สงวนนำม) และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ(โรงเรียน
คุณภำพของชุมชน)  
      13.2 เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีข้อมูลรำยงำนผลตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
รอบที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสตูล และข้อมูลรำยงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) 
ภำคเรียนที่ 2/2563(เดือนกุมภำพันธ์ – 9 เมษำยน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  
นำยพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะ ลงพ้ืนที่ก ำกับ ติดตำมประเมินผล กำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID - 19)  

  
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(นำยวัลลภ  สงวนนำม) และคณะ ประชุมรับตรวจรำชกำรตำมนโยบำย

กระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสตูล 

 
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(นำยวัลลภ  สงวนนำม) และคณะ  

ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ(โรงเรียนคุณภำพของชุมชน) ณ โรงเรียนบ้ำนวังปริง อ.ท่ำแพ จ.สตูล  

 

 

 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 21,612 - 21,612 - - 
แหล่งงบประมาณ   งบรำยจ่ำยอื่น โครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์   

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

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  17.1 จัดท ำคู่มือและแผนกำรนิเทศ กำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  17.2 ด ำเนินกำรนิเทศ ตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   - นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2564 
   - ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล   
   - นโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   - ตำมภำระงำนของกลุ่มนิเทศฯ 
  17.3 รับกำรตรวจรำชกำร จำกผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รอบท่ี 2/2564 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
น ำผลกำรนิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ รำยงำนแก่ผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง 

รวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่สำธำรณชน ทำงช่องทำงงำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 
 

๑9. ผู้รายงาน นำยวัชรพงศ์  ละอองรัตน์  ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์   
     โทรศัพท์  086-2997668   โทรสาร................-................E–mail :    maywatp18@gmail.com
  
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน   มีนำคม   พ.ศ. 2564 

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

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มคีวำมสอดคล้องกับ
โครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อ 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12. ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง

กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม) 
4.6 แผนความม่ันคง (กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรยีนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวยั) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

 



 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
    ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
                ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ                  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบรกิำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
                  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธกิำร        ผลผลติที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ          ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                 ผลผลติที่ 3 ผูไ้ดร้ับกำรส่งเสริมและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม   ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
                      ผลผลิตที่ 4 ผู้รบับริกำรกำรศึกษำนอกระบบ               ผลผลิตที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
                                                                        
ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ
.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ............................................................................................................. ......................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)  
 
 



 
7. หลักการและเหตุผล  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่จัดตั้งขึ้นตำมตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 8 ให้ กศจ. มี
อ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) ก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย (9) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ กศจ. ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมี
คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยให้น ำ
องค์ประกอบของ อกศจ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในครำวประชุม กศจ.สตูล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 
มกรำคม 2564 ได้เห็นชอบประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. เพ่ือเป็นเป้ำหมำยและเครื่องมือกลไกในกำรรองรับกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด ให้สำมำรถด ำเนินกำรจน
บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ 
กศจ. 

2. เพ่ือด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 ก ำหนดโรงเรียน จ ำนวน 3 แห่ง ตำมแผนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
(Stand Alone) ของจังหวัดสตูล 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ   

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล มีกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. โดยกำรกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูลตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรคัดเลือก 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ, สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล, คณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำจังหวัดสตูล, กศจ.สตูล 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  ม.ค. – ก.ย. 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล. 
 
 



 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 1. ด ำเนินกำรประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ลงพ้ืนที่ออกตรวจ ติดตำม ประเมินผล กำรบูรณำกำร
ด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และ
โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล หรืออ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

กำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดสตูลโดยผ่ำนกลไกของคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ
จังหวัดสตูล ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล ) โดยมีกำรประสำนงำน 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง กำรลงพ้ืนที่ติดตำมกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เพ่ือดูสภำพที่แท้จริงของโรงเรียนต่ำงๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมพร้อม 
ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสมและควำมคุ้มค่ำ ด้ำนพ้ืนที่ ด้ำนงบประมำณและด้ำนอ่ืนๆ ของกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
(Stand Alone) ของนำยชยพงศ์  สำยฟ้ำ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (คุณหญิงกัลยำ  
โสณพนิช) ศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 และคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล รวมทั้ง
ประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับสถำนศึกษำอำชีวะ โดยมีรำยละเอียดกำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ดังตอ่ไปนี้ 
  วันที่ 22 มกราคม 2564 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล น ำเรื่องกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล เข้ำชี้แจง
รำยละเอียดต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดสตูล ในครำวประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมกลั่นกรองประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำจังหวัดสตูล จ ำนวน 15 คน 
  วันที่ 26 มกราคม 2564 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล น ำเรื่องกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล เข้ำชี้แจง
รำยละเอียดต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 
2564 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล โดยปรับเพ่ิมจ ำนวนเป็น  19 คน  

โดย กศจ.สตูล ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ตำมประกำศ กศจ.
สตูล ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 
  วันที่ 26 มกราคม 2564 
  รำยละเอียด มีกำรจัดประชุมผ่ำนระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 
เวลำ 17.00 น.เพ่ือเป็นกำรปรึกษำหำรือระหว่ำง ผู้รับผิดชอบจังหวัดสตูล นำยชยพงศ์ สำยฟ้ำ คณะติดตำม
นโยบำย นำยภูธร จันทะพงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล นำยอำคม  สุชำติพงษ์ ผู้อ ำน วยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล นำยประหยัด  สุขขี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 16 นำยศังกร  รักชูชื่น และบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
 



วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564 
นำยชยพงศ์  สำยฟ้ำ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (คุณหญิงกัลยำ 

โสภณพนิช) ลงพ้ืนที่จังหวัดสตูลเพ่ือประชุมร่วมกับคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูลและผู้ที่
เกี่ ยวข้อง พร้อมทั้ งดูสภำพที่ แท้จริ งของโรงเรียนและติดตำมกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่
สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล) 

คณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ประชุมหำรือผลกำรติดตำมเพ่ือก ำหนด
โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
(Stand Alone) ของจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 
ก.พ. 2564 ที่ประชุมมีมติก ำหนดโรงเรียนน ำร่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 1) โรงเรียนคุณภำพของชุมชน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนวังปริง สพป.สตูล 
 2) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ได้แก่ โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ สพม.สงขลำ สตูล 
 3) โรงเรียน Stand Alone ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ โรงเรียนบ้ำน

ตันหยงกำโบยชัยพัฒนำ สพป.สตูล 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปรมิาณ      
ก ำหนดโรงเรียน จ ำนวน 3 แห่ง 
ตำมแผนกำรบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคณุภำพ
ชุมชน โรงเรียนดสีี่มมุเมือง และ
โรงเรียนทีส่ำมำรถด ำรงอยู่ได้
อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) 
ของจังหวัดสตูล 

ก ำหนดโรงเรียน 
จ ำนวน 3 แห่ง 

โรงเรียน จ ำนวน 
3 แห่ง 

ก ำหนดโรงเรียนน ำ
ร่อง ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565จ ำนวน 3 
แห่ง 

100 

เชิงคุณภาพ      
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล มีกำร
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำและประสิทธิภำพ
กำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไก
ของ กศจ. โดยกำรกำรบูรณำ
กำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคณุภำพ
ชุมชน โรงเรียนดสีี่มมุเมือง และ
โรงเรียนทีส่ำมำรถด ำรงอยู่ได้
อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) 

มีกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพ
กำรศึกษำจังหวัด
โดยผ่ำนกลไกของ 
กศจ. โดยกำรกำรบรู
ณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
และกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนคุณภำพ

โรงเรียน จ ำนวน 
3 แห่ง 

อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน

บูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของ

กระทรวงศึกษำธิกำร
จังหวัดสตลู 

30 



ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
ของจังหวัดสตูลตำมเปำ้หมำย
ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

ชุมชน โรงเรียนดสีี่
มุมเมือง และ
โรงเรียนทีส่ำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมี
คุณภำพ (Stand 
Alone) 

 

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



17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

50,000 35,297 - 35,297 - - 
แหล่งงบประมาณ สป.ศธ. แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  -ไม่มี- 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
  -ไม่มี- 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. 
โดยกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในลักษณะกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน 
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ตำมนโยบำย รมต.
ศึกษำธิกำรตลอดจนประสำนควำมร่วมมือในกำรเปิดห้องเรียนอำชีพในโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียน
มัธยมศึกษำ เพ่ือเป็นเน้นกำรฝึกอำชีพให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะฝึกทักษะด้ำนอำชีพ และต่อยอดให้นักเรียน
ในกำรหำรำยได้ระหว่ำง พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนศึกษำต่อในสำยอำชีพ โดยในจังหวัดสตูล มีสถำบัน
อำชีวศึกษำทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิคสตูล ตั้งอยู่ อ ำเภอเมือง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล ตั้งอยู่ อ ำเภอควนกำหลง และวิทยำลัยกำรอำชีพละงู ตั้งอยู่ อ ำเภอละงู โดยทั้ง 3 โรงเรียน จะร่วมกันแบ่ง
พ้ืนที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในกำรเปิด
ห้องเรียนอำชีพต่อไป 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ เพ่ิมโอกำสให้นักเรียนมีทำงเลือก ลดกำรแข่งขันเข้ำโรงเรียนขนำด
ใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจ ำจังหวัดหรืออ ำเภอ และมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ บุคลำกร สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อม เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดกำรยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลง 
 
21. ผู้รายงาน  นำยอดินันท์ ย่ำหลี  ต าแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     โทรศัพท์  0815989413  โทรสาร  074 772 167   E–mail : adinan742@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....19... เดือน .....เม.ย. .....พ.ศ. ......2564....... 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ    โครงกำร Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.63   -   ธ.ค.63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.64   -   มี.ค.64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย.64  -   มิ.ย.64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.64   -   ก.ย.64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศำสตร์ที่ 1 
      กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 



     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 กำรที่จะพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนำคตนั้น จะต้องให้ควำม 
ส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรกำร
พัฒนำทั้งในระยะกลำงและระยะยำวโดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ ทักษะกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงปัจจัย
แวดล้อมที่เ อ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพของคน โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทยให้
มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคงประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐ
ของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่มุ่ งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้ม กันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน
คุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ 
ทุกประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนอง
กำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกำร พัฒนำประเทศที่มุ่งหวังให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำง กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้กำรบริกำร



กำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ ที่เหมำะสมกับสภำพบริบทและสภำพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำ
ในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม ยุทธศำสตร์  5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้ บริกำรด้ำนควำมเท่ำเทียม และด้ำน
ประสิทธิภำพ และยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำร จัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณ และบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ไม่เกิดกำร
สูญเปล่ำ และมีควำมคล่องตัว ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนประสิทธิภำพ 
 จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 พบว่ำ ในแผนแม่บทด้ำนกำร 
พัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ อยู่ที่ 
62.30 คะแนน ต่ ำกว่ำปี 2561 ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ที่ 63.00 และจำกรำยงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ
ไทย (ทีดีอำร์ไอ) พบว่ำ ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่เอ้ือ
ต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและต ำรำเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กำรทดสอบยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียนเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
อย่ำงแท้จริง 
 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ กระบวนกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัด
สัมพันธ์ กันเป็นอย่ำงดี โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำง
เครือข่ำยในกำรท ำงำนในแต่ละพ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำร
ร่วมคิด ร่วมท ำร่วม ประเมินผล อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำ
งำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้ มี
ควำมรู้และทักษะใน ศตวรรษท่ี 21 
จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้จัดท ำโครงกำร IFTE 
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยกำรน ำผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยกำร
พัฒนำรูปแบบและแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรวิเครำะห์และ
กำรวิจัยแนวทำง กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ จำกโครงกำร TFE (Teams 
For Education)  และโครงกำร “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 - 2563 มำสรุปหลอมรวมและใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือของบุคลำกรในทุกภำคส่วนมำร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทั้งในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะ
ชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลได้จัดท ำโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนำกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต และเป็นกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด 
 



6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด 
          2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล  
          3. เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล    
          4. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
          5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำให้สถำนศึกษำมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำนผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
  1. มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
          2. มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)/นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด ด้ำนละ 1 ชิ้นงำน 
          3. ร้อยละผู้เรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-
NET) ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

1. มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มีควำมถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
          2. สำมำรถน ำวิธีปฏบิัติที่ดี (Best Practice)/นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
          3. ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มข้ึน 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

สถำนศึกษำจำกสังกัดต่ำง ๆ จ ำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 
1) โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล  2) โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์  3) โรงเรียนสำครพิทยำ

คำร4) โรงเรียนทุ่งหว้ำวรวิทย์  5) โรงเรียนอรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ  6) โรงเรียนเทศบำล๒ (วัดชนำธิปเฉลิม)  
7) โรงเรียนสำมัคคีอิสลำมวิทยำ  8) โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำมูลนิธิ  9) โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม “นิคม
วัฒนำ”  10) โรงเรียนบ้ำนควนสตอ   
9. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมำสที่ 2  
10. สถานที่ด าเนินการ โรงแรมปำล์ม รีสอร์ท ต ำบลพิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ   
      1) กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 วิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
และภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 ในภำพรวมระดับจังหวัด เฉพำะโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
และร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไปในภำพรวมระดับจังหวัด 
 2) กำรประชุมสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 



12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม       
      1) มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มีควำมถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน  

2) คณะกรรมกำรตำมประกำศจังหวัดสตูล และสถำนศึกษำที่เข่ำรวมโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน ตลอดจนโครงกำร Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
      3) คณะกรรมกำรร่วมก ำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมกำรชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ตำม
ประกำศจังหวัดสตูลลงวันที่ 18 มีนำคม 2564 ผู้บริหำร คณะครู โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรInnovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนละ 4 คน โดยก ำหนดกำรประชุมฯ ในวันที่ 19 – 20 เมษำยน 2564 โดยใช้สถำนที่ของเอกชน
ภำยในจังหวัดสตูล 
 4) คณะกรรมกำรร่วมก ำหนดวันนิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
สัปดำห์แรกของเดือนมิถุนำยน 2564 และครั้งที่ 2 ช่วงปลำยเดือนมิถุนำยนถึงต้นเดือนกรกฎำคม 2564 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
             - มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัด 1 รำยกำร    
     13.2 เชิงคุณภำพ 
              - มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มีควำมถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 27,126 7,126 20,000 - - 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
             -  
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
คณะกรรมกำรฝ่ำยนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร และคณะครู โรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรInnovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2) กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 3) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระดับจังหวัด 
 4) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนรู้ กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล ระดับภำค น ำตัวแทนที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับจังหวัดเข้ำร่วมกำรประกวดคัดเลือก
ระดับภำค 

5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนรู้ กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลระดับ ประเทศ น ำตัวแทนที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับภำคเข้ำร่วมกำรประกวดคัดเลือก
ระดับประเทศ 
 6) สรุป รำยงำนผลและเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
๑9. ผู้รายงาน   นำงอภิษฎำ  ทองเนื้อแข็ง   ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท์   099-3158375  โทรสาร................................E–mail : aphitsada@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 2 เดือน เมษำยน   พ.ศ. 2564 

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

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง 
                    เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564   

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63      ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64    ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 



     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................ ...............................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทำงเลือกเข้ำ

สู่กำรศึกษำที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ผู้เรียนสำยอำชีพในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
และประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูง (ปวส.) สำมำรถเข้ำสู่เส้นทำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำได้ และเพ่ือให้กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนในระยะยำวต่อไป รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้
จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่ องเชื่อมโรง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำในระดับ
ภูมิภำคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนกำรศึกษำที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่ำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  สำมำรถพัฒนำทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและบริบททำงกำรศึกษำในแต่ละสำขำวิชำชีพ มีทักษะต่อยอดในสถำบันอุดมศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำพส่วน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรส่งเสริมศักยภำพ
ทักษะผู้เรียนให้สำมำรถต่อยอดกำรศึกษำไปสู่ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเวที
และประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำจังหวัดสตูลขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 



มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (Continuous and 
Linking Curriculum : CLC) อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจในหลักสูตร 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (Continuous  

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

9. ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมำสที่ 2 :  เดือน มกรำคม 2564   -  เดือน กันยำยน 2564     

10. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล และ สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล  

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท ำงำน CLC ระดับจังหวัดสตูล 
เพ่ือวำงแผนและออกแบบหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 

ก.พ. 2564 คณะท ำงำน CLC 
ระดับจังหวัด 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมเวที
และประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและ
แนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ก.พ. 2564 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงกำร 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

3 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
(MOU) 

ก.พ. - มี.ค.
2564 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงกำร 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

4 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร 
CLC  

มี.ค. – ก.ค. 
2564 

สถำนศึกษำ/นักเรียน กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

5 ประชุมสรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
น ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 

ก.ค. - ก.ย. 
2564 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงกำร 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 จะเริ่มด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 
1 ในช่วงไตรมำสที่ 2 :  เดือน มกรำคม 2564    

 



13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรมีหลักสูตรเตรียมวิชำชีพฯ จ ำนวน 1 หลักสูตร 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนในหลักสูตรเตรียมวิชำชีพฯ ร้อยละ 80 

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

โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 จะเริ่มด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 
1 ในช่วงไตรมำสที่ 2 :  เดือน มกรำคม 2564    

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน 
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ งบรำยจ่ำยอ่ืน 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรไม่
เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรฯ        
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 เมื่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) มีแนวโน้มดีขึ้นจะด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรฯ        

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 -            

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 -            

๑9. ผู้รายงาน   นำยธีระยุทธ   ชำตรี    ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร                          
     โทรศัพท์  080 – 4584299   โทรสาร - E–mail :       

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน     มีนำคม   พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ   โครงกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด  
   ตำม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มคีวำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (พ.ศ.2561 – 2580)  
          แผนย่อย 3.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ประเด็นปฏิรูปที่ (6) กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบ 
 กำรศึกษำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับคุณภำพของกำรจัด
กำรศึกษำ 

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

4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 



 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..............................................................................)  
 
5. หลักการและเหตุผล  
 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย โดยที่กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชำติ ตำมท่ีได้บัญญัติไว้ใน มำตรำที่ 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทย พ.ศ. 2560 
จำกข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกล่ำวข้ำงต้น มีค ำว่ำ "เด็กทุกคน" และค ำว่ำ "อย่ำงมีคุณภำพ" กำรด ำเนินกำร
ให้บรรลุผลตำมที่ก ำหนดไว้ จึงต้องด ำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกขนำดของโรงเรียน โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือมุ่งให้เด็กทุกพ้ืนที่สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพที่มีมำตรฐำนเสมอกัน จะต้องมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือลดหรือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ ด้ำนโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม หัวข้อ
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุข และกำรศึกษำโดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ได้ก ำหนดให้ด้ำนกำรศึกษำ
เน้นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำรและยำกจน และกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพื่อลดควำมเหลื่อม



ล้ ำทำงกำรศึกษำ กำรสนับสนุนกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด กำร
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึง
ระบบกำรติดตำมสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพของ
ประชำชน (ยุทธศำสตร์ชำติ, 2561) 
 รัฐมีควำมตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอันเป็นรำกฐำนส ำคัญ
ของกำรพัฒนำคนไทย ให้มีคุณภำพ มีควำมใฝ่รู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถ
อยู่และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ มีควำมรู้ เท่ำทันโลก และมีทักษะในกำรประกอบ
อำชีพตำมควำมถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม ร่วมกันพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำง
แท้จริง จึงก ำหนดให้มีพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  (1) 
คิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน รวมทั้ง
เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรขยำยผลไปใช้ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอ่ืน (2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ (3) 
กระจำยอ ำนำจและให้อิสระแก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือ
เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และ (4) สร้ำงและ
พัฒนำกลไกในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำค
ประชำสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ โดยก ำหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปกำร
บริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรศึกษำอันเป็นกำรน ำร่องในกำร
กระจำยอ ำนำจและให้อิสระแก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ 
และประสิทธิภำพและลดควำมเหลื่อมล้ ำ รวมทั้งมีกำรขยำยผลนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำร 
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถำนศึกษำอ่ืน ตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัตินี้ 
 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ถูกประกำศให้เป็นจังหวัดน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ให้ด ำเนินกำรในลักษณะของกำรวิจัยปฏิบัติกำร           
แบบมีส่วนร่วมระดับชำติ (Nation Participation Action Research) เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ทั้ ง 4 ข้อ นั้น จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรโดยภำคีเครือข่ำยร่วมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับหน่วยงำนภำยในจังหวัด และ
ระดับชำติ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดสรรงบประมำณโครงกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัด ตำม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 
2,740,000 บำท เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 และ
ด ำเนินกำรในกิจกรรมส ำคัญเพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 จำกหลักกำร ข้อกฎหมำย และกำรจัดสรรงบประมำณข้ำงต้น กอปรกับพระรำชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562  มำตรำ 24 ก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรขับเคลื่อน และให้มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำร (1) 
จัดให้มีระบบข้อมูลตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด รวมทั้งศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (2) จัดให้มีกำรวิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (3) จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด โดยให้แจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในพ้ืนที่



นวัตกรรมกำรศึกษำทรำบด้วย และ (4) ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยหรือคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนมอบหมำย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด ตำม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล  คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูลและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล สำมำรถขับเคลื่อนงำน
ตำมภำรกิจที่มอบหมำยให้บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
 2. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำน ำร่องและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ให้มีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐำนสมรรถนะโดยใช้Digital Platform 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
    1. จัดประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 
ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูลทั้ง 4 คณะ จ ำนวนรวมไม่
น้อยกว่ำ 12 ครั้ง 
    2. ครูโรงเรียนน ำร่องทุกคนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพ ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรแบบฐำนสมรรถนะและกำรใช้ Digital Platform รวมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 250 คน    
    3. คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ มีผลงำนตำม
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ไม่น้อยกว่ำคณะละ 1 เรื่อง 
    4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนภำรกิจ บริหำรงำน ติดตำม และรำยงำนกำร
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม โดยควำมร่วมมือจำกหลำย ๆ ภำคส่วนในพื้นท่ี ภำคและในส่วนกลำง 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

    จังหวัดสตูล สำมำรถขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของกำร
จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564      
10. สถานที่ด าเนินการ  สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล สถำนที่รำชกำรและเอกชนในจังหวัดสตูล  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
1 ประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร 

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
ม.ค.-ก.ย.  
2564 

1.คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ 
2.คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรม หรือสัมมนำ เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในโรงเรียนน ำร่องและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงงำนฐำนวิจัย,
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ, Active learning,
ระบบ Digital Platform, Note taker, นักจัด

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

ครูโรงเรียนน ำร่องและบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
กระบวนกำร, อบรมครูปฐมวัย หรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3 จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำหรือ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอตำมเจตนำรมณ์และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

คณะอนุกรรมกำรฯ ทั้ง 4 คณะ 
และผู้เกี่ยวข้อง 

4 ขับเคลื่อนภำรกิจ บริหำรงำน ติดตำม และ
รำยงำน กำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม โดย
ควำมร่วมมือจำกหลำย ๆ ภำคส่วนในพื้นท่ี ภำค
และในส่วนกลำง 

ต.ค.63 -ก.ย.  
2564 

บุคลำกรในส ำนักงำน ศธจ.สตูล 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 ในไตรมำสที่ 1 ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในโครงกำร จ ำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้  
 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและงบประมำณพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ครั้ง
ที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 2. จัดประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล       
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 3. จัดประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวัน
พุธที่ 16 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 4. จัดประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคำรที่ ๒๒ ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

 ในไตรมำสที่ 2 ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในโครงกำร จ ำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. จัดกำรประชุมเรื่องกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ในวันที่       
๓ กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบำนบุรี โรงเรียนสตูลวิทยำ  
 2. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรเป็น Note Taker สู่กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
โครงงำนฐำนวิจัยของครูในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2564                  
ณ ห้องประชุมพญำบังสำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล 
 3. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้และสื่อประชำสัมพันธ์ในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภำพันธ์ 2564  ณ ซีซีรีสอร์ท ต.ปำกน้ ำ อ.ละงู 
จ.สตูล 
 4. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรของสถำนศึกษำน ำร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ในวันที่ 29 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์ประสำนงำนวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล 
  
 



13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
 13.1 เชิงปริมาณ 
  ไตรมาสที่ 1  

๑. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและงบประมำณ พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สตูล มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 13 คน ได้แก่ คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ฝ่ำย
กิจกรรมและงบประมำณ ผู้แทนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ผู้แทน
สมำคมวัฒนพลเมือง และบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
  ๒. กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
สตูล เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีผู้เข้ำร่วม
จ ำนวน 9 คน ได้แก่ คณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล  ที่
ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2426/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 และบุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
  ๓. กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน       
18 คน ได้แก่ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ผู้แทนสมำคมวัฒนพลเมือง และ
บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
  ๔. กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคำรที่ ๒๒ ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สตูล มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 11 คน ได้แก่ ได้แก่ คณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดสตูล ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2426/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรร
หำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 และ
บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
  ไตรมาสที่ ๒ 
  ๑. กำรประชุมเรื่องกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จัด
ขึ้นในวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบำนบุรี โรงเรียนสตูลวิทยำ มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน ๒๐ คน ได้แก่ 
ครูที่รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล โรงเรียนละ ๑ คน 
ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูล และบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
  ๒. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรเป็น Note Taker สู่กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
โครงงำนฐำนวิจัยของครูในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จัดขึ้นในวันที่  5 กุมภำพันธ์ 
2564 ณ ห้องประชุมพญำบังสำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน ๗๐ คน ได้แก่ ครูใน
โรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูลที่สมัครใจเข้ำร่วมกำรอบรม และทีมโค้ชพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดสตูล 
  ๓. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้และสื่อประชำสัมพันธ์ในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภำพันธ์ 2564  ณ ซีซีรีสอร์ท ต.ปำกน้ ำ อ.



ละงู จ.สตูล มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน ๔๐ คน ได้แก่ ครูในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
โรงเรียนละ ๒ คน ทีมโค้ชพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล และบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
  ๔. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรของสถำนศึกษำน ำร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์ประสำนงำนวิจัยเพ่ือท้องถิ่น
จังหวัดสตูล อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน ๔๐ คน ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ครูที่รับผิดชอบงำนวิชำกำร โรงเรียนละ ๑ คน ทีมโค้ชพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดสตูล และบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 13.2 เชิงคุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1  
  ๑. จำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและงบประมำณ พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สตูล ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดตำม 
พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูล มีมติ เห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวและให้เสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูลต่อไป 
  ๒. จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูล ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่วัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล มีมติ
เห็นชอบให้สรรหำและเลือกกรรมกำรที่เป็นผู้แทนสถำนศึกษำน ำร่อง ผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำและผู้แทน
องค์กรเอกชน ให้สถำนศึกษำน ำร่อง สถำบันอุดมศึกษำ และองค์กรเอกชน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น
กรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนด จำกนั้นให้ผู้ได้รับเสนอชื่ อเลือกกันเองใน
กรรมกำรแต่ละประเภทให้เหลือจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนด ถ้ำไม่ส ำเร็จให้วินิจฉัยปัญหำ
เกี่ยวกับกำรสรรหำตำมค ำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2426/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 
  ๓. จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ที่ประชุมได้
อนุมัติสถำนศึกษำในจังหวัดสตูล จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บ้ำนตันหยงกำโบยชัยพัฒนำ 2) โรงเรียนบ้ำน   
มะหงัง 3) โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ 4) โรงเรียนอนุบำลวังใหม่ศำสนศำสตร์ เป็นสถำนศึกษำน ำร่องใน
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูลของโรงเรียน 
  ๔. จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคำรที่ ๒๒ ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสโตย ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูล ที่ประชุมมีมติปรับสัดส่วนผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อฯ ส่งผลให้ได้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จ ำนวน 21 คน ครบองค์ประกอบ ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ เรื่อง องค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นต ำแหน่งของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2563  
 
 
 



ไตรมาสที่ ๒ 
๑. จำกกำรประชุมเรื่องกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล     

ในวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบำนบุรี โรงเรียนสตูลวิทยำ ที่ประชุมมีมติให้จัดกำรอบรมเพ่ือให้
ควำมรู้แก่ครู ผู้ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ในโรงเรียน โดยจัดในรูปแบบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ๒ วัน ๑ คืน 
หลักสูตรกำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรใช้โปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นจัดท ำสื่อกำรสอนและสื่อประชำสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
  ๒. จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรเป็น Note Taker สู่กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำ
กำรโครงงำนฐำนวิจัยของครูในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จัดขึ้นในวันที่  5 
กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพญำบังสำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ผู้เข้ำอบรมทุกคน ได้ฝึกกำรฟัง
อย่ำงลึกซึ้ง  จำกสื่อต่ำง ๆ และใช้ทักษะกำรเขียนถ่ำยทอดควำมคิดของตนเองในรูปแบบกำรเขียน Mind Map 
ได้อย่ำงครอบคลุม ตรง ประเด็น ผู้เข้ำอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกคน จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
อบรมโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับดี ( x̅ = 3.92, 
SD=0.58) และเมื่อพิจำรณำเป็น รำยข้อ พบว่ำ ผู้เข้ำร่ วมอบรมมีควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกท่ีสุด ( x̅ = 4.23, SD= 0.43) โดยทุกข้อรำยกำรมีควำมคิดเห็นในระดับดี 
(x̅ มำกกว่ำ 3.50 ขึ้นไป) ยกเว้นกำรใช้เวลำของวิทยำกรตำมที่ก ำหนด เพียงรำยกำรเดียวที่มีควำมคิดเห็นอยู่
ในระดับปำนกลำง ( x̅ = 3.35, SD=1.09)  
  ๓. จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้และสื่อประชำสัมพันธ์ในโรงเรียนน ำร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภำพันธ์ 2564  ณ ซีซีรีสอร์ท ต.
ปำกน้ ำ อ.ละงู จ.สตูล ผู้เข้ำร่วมอบรมทุกคนได้สร้ำง Facebook Fanpage และดูข้อมูลเชิงลึก Facebook 
Fanpage เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ได้ฝึกแต่งภำพเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ด้วย Remove.bg ,Canva , Phonto 
ไดส้ร้ำงเทมเพลตวำรสำรหน้ำเดียวด้วย Ms-Powerpoint ไดส้ร้ำงหนังสืออิเลคทรอนิคส์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ด้วย Anyflip ได้เรียนรู้กำรส ำรองข้อมูลด้วย Cloud Computing ได้เรียนรู้ประโยชน์ของ Google Photo ต่อ
สมำร์ทโฟน และกำรสร้ำงสรรค์อัลบั้มภำพ เชื่อมโยงเป็นสไลด์วีดีโอจำก Google ได้เรียนรู้เทคนิคกำรถ่ำยภำพ
และกำรแต่งภำพด้วยสมำร์ทโฟน และได้ฝึกตัดต่อวิดีทัศน์เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์สมำร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น 
Kinemaster เป็นต้น 

๔. จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรของสถำนศึกษำน ำ
ร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล ในวันที่ 29 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์ประสำนงำนวิจัยเพ่ือท้องถิ่น
จังหวัดสตูล อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้เข้ำร่วมประชุมได้อภิปรำยและร่วมกันสรุปว่ำหลักสูตรสถำนศึกษำของทั้ง 
๑๐ โรงเรียน สำมำรถพัฒนำนักเรียนให้เกิดสมรรถนะได้จริง เห็นได้จำกควำมเปลี่ยนแปลงของนักเรียน และ
นอกจำกนักเรียนเปลี่ยนแล้ว ตัวครูเองก็เปลี่ยนเป็นกำรจัดเรียนรู้แบบ Active learning แต่ยังคงมีปัญหำใน
ส่วนของกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน  

 
 
 
 
 

 



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

กำรประชุมเรื่องกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล 

๓ กุมภำพันธ์ 2564 
ณ ห้องประชุมบำนบุรี โรงเรยีนสตูลวิทยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรเป็น Note 
Taker สู่กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรโครงงำนฐำนวิจัย
ของครูในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ

จังหวัดสตูล 
5 กุมภำพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมพญำบังสำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.
สตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสือ่กำรเรียนรู้และสื่อ
ประชำสัมพันธ์ในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม

กำรศึกษำจังหวัดสตูล  
๒๒ – ๒๓ กุมภำพันธ ์2564   

ณ ซีซีรีสอร์ท ต.ปำกน้ ำ อ.ละงู จ.สตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
หลักสูตรของสถำนศึกษำน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม

กำรศึกษำจังหวัดสตูล  
 29 มีนำคม 2564  

ณ ศูนย์ประสำนงำนวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสตูล  
อ.ละงู จ.สตลู 

 
 
 
 
 
 
 

 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

1,370,000 326,029 91,644 234,385 - - 
แหล่งงบประมาณ งบรำยจ่ำยอื่น ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดตำม พ.ร.บ.
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙(COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรม
บำงอย่ำงไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน  
 
      16.2 แนวทางแก้ไข 
  ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ จะต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เข้ำร่วมเป็นหลัก และจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-19) ของจังหวัดสตูล  
 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูลทุกฝ่ำย   
 3. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
 4. จัดกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ครูโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
เรื่อง กำรวัดและประเมินผลนักเรียนในหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 จังหวัดสตูล สำมำรถด ำเนินงำนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งด้ำนคุณภำพนักเรียน ศักยภำพของ
บุคลำกร และประสิทธิผลของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวพิธพร  นิโกบ  ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   
     โทรศัพท์  081-7989655 โทรสาร............................E–mail :    tikpittaporn@gmail.com  
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๑ เดือน   มีนำคม   พ.ศ. 2564  

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

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดอืน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 



     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
           แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...............................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้
เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดย
ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
แห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรด ำเนินกำร  
และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับ  
กำรดูแลและพัฒนำ รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำม
ควำมถนัดของตน ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.  2562 ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน  
มีอ ำนำจในกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ 
ควำมเห็นชอบ ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชำติถึงระดับชุมชน 
เสนอหรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนำฐำนข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำรของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยซึ่ง
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ก.พ.ป.) ที่มีรอง
นำยกรัฐมนตรี(พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธำน คือ กำรมีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

 



ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีกำรด ำเนินงำนใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ 
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ได้ จัดท ำระบบข้อมูล
สำรสนเทศเด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ และกำรคัดเลือก รวบรวม และขยำยผลผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้ง มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น ในกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีกำรประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่ำงดี เช่น ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภำคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่
ด้วย 

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นท่ี (จังหวัด) ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำร
ดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง และมีพัฒนำกำรสมวัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย มีกำรคัดเลือกรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่
กำรปฏิบัติ ระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน อันจะส่งผลต่อ
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป   

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

อย่ำงทั่วถึงและมีพัฒนำกำรสมวัย 
           2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพ เป็นไปตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  
           3. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และกำรมี
ส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
           4. เพื่อคัดเลือกรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด  
           5. เพื่อบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำรปฏิบัติ ระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน  
          6. เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยในจังหวัด และรำยงำน  สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดสตูล 
 
 
 
 



7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ (ร้อยละ๑๐๐) 
2. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ทุกคน ได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัดกำรศึกษำ

ให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน 
3. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำม

มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 
4. ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ได้รับกำรส่งเสริม

สนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัด
กำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย จ ำนวน 500 คน 

5. จ ำนวน รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย จ ำนวน 2 ชิ้น  
6. ร้อยละสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน (ร้อยละ 80) 
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมศึกษำมีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำนอยู่ในระดับดี 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564             
10. สถานที่ด าเนินการ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดสตูล           
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย                   
/ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษำนิเทศก์เข้ำร่วมประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ี (จังหวัด) จำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและส่วนภูมิภำค 

ตุลำคม 
- 

ธันวำคม 
2563 

คณะท ำงำนขับเคลื่อน
โครงกำรฯ ระดบัจังหวัด 

ศึกษำนิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

2 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำปฐมวัยและกำร
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศกำรพัฒนำเด็กปฐมวยัตำมมำตรฐำนชำติ 

พฤศจิกำยน        -  
ธันวำคม 
2563 

คณะท ำงำนขับเคลื่อน
โครงกำรฯ  

ระดับจังหวดั 

ศึกษำนิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

3 สร้ำงกำรรับรู้ใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย 

มกรำคม  
- 

พฤษภำคม 
2564 

ผู้บริหำรและครผูู้สอนระดับ
ปฐมวัย ทุกหน่วยงำนทุกสังกัด
ที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

ศึกษำนิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

4 คัดเลือกผลงำนท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับจังหวัดสตลู 

กุมภำพันธ ์
- 

สิงหำคม  
2564 

ผู้บริหำรและครผูู้สอนระดับ
ปฐมวัย ทุกหน่วยงำนทุกสังกัด
ที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

ศึกษำนิเทศก ์
ศธจ.สตลู 

5 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนของ
หน่วยงำน/สถำนศึกษำ รำยงำนและสรุปผลกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในระดับจังหวดัสตูล 

กุมภำพันธ ์
- 

สิงหำคม 2564  

ผู้บริหำรและครผูู้สอนระดับ
ปฐมวัย ทุกหน่วยงำนทุกสังกัด
ที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

ศึกษำนิเทศก ์
ศธจ.สตลู 



12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด
สตูล ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
 มีผู้เข้ำประชุมทั้งสิ้น 27 คน เป็นคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งระดับจังหวัด 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
 ร่วมกันพิจำรณำกิจกรรมในโครงกำรและก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำร่วมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด
ของโครงกำร 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำดเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 4,185 - 4,185 - - 
แหล่งงบประมาณ งบรำยจ่ำยอื่น 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  คณะกรรมกำรติดภำรกิจไม่สำมำรถมำร่วมประชุมได้ 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
  ส่งเอกสำรกำรประชุมไปให้กับคณะกรรมกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  จัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กระดับปฐมวัย ในวัน
พุธที่ 7 เมษำยน 2564 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัย(อำยุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย  
มีพฤติกรรมทำงสังคม และสุขภำพท่ีพึงประสงค์ มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนในระดับประถมศึกษำ 

2. ผู้บริหำร/ครูผู้สอนปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดควำม
ตระหนัก เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีบทบำทในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล พัฒนำ
และกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
          3. สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. สถำนศึกษำมีผลงำนที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับ
จังหวัด 
 5. สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 6. เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย จำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำค
ส่วน และเกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยทั้งใน
ระดับพ้ืนที่และระดับกระทรวง 
 
๑9. ผู้รายงาน............นำงสำวมัสหลัน  สำเอียด................ต าแหน่ง.......ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
     โทรศัพท์.....086-969-3489........โทรสาร.............................E–mail : maslan2507๑@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......31...... เดือน .....มีนำคม......พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ  สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  
  ประจ ำปี ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 



          ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
   แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................ ........................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 รััฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกฉบับ ก ำหนดรูปแบบกำรปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่ำ
ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ เป็นประมุข เป็นกำรเทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ คือทรงด ำรงอยู่ในฐำนะอันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ได้ทรงตอบรับกำรขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์
ที่ 10 แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 และมีพระรำชด ำรัสตอบรับกำรขึ้นทรงรำชย์ มี
ควำมว่ำ... “ตำมท่ีประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ ได้กล่ำวในนำมของปวงชนชำว
ไทย  เชิญข้ำพเจ้ำขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ว่ำเป็นไปตำมพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระ
มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฏมณเทียรบำลว่ำด้วยกำรสื บ
รำชสันตติวงศ์  กับรัฐธรรมนูญของรำชอำณำจักรไทยนั้น ข้ำพเจ้ำขอตอบรับเพ่ือสนองพระรำชปณิธำน และ
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนชำวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสเด็จพระ
มหำภูมิพลอดุลย เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร คือกำรสร้ำงคนดี ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  ทรงมีพระบรมรำโชบำย เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรมชนกนำถใน
กำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) 
กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) กำรมีงำนท ำมีอำชีพ และ(4) 
กำรเป็นพลเมืองดี บทบำทของกระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรศึกษำให้กับประชำชน อย่ำงทั่วถึงและ
เท่ำเทียม สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริกำรแก่สังคม พัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิ บัติเป็น
หลักในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ ให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำร จึงขอ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต  น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ มำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงผู้เรียน
เป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำทอย่ำงเป็นรูปธรรม 



 ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
ซึ่งเป็นหน่วยงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำค ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ จึงได้จัดท ำโครงกำร
สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปี ๒๕๖4 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
   ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงค์จักรี  
   ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำ
หน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
   ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
มีจิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 นักเรียน นักศึกษำ จำกสถำนศึกษำทุกสังกัดครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดสตูล จ ำนวน  1,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรม      
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
       1.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรักสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตัวเอง 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียน นักศึกษำ จำกสถำนศึกษำทุกสังกัดครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดสตูล จ ำนวน  1,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรม 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภำพันธ์ – กันยำยน ๒๕๖4 
10. สถานที่ด าเนินการ   หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสตูล 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่นักเรียน ครู บุคลำกร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
320 คน 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มี
โอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม  
 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
     13.2 เชิงคุณภำพ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................  
 
 
 



๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

448,292 118,400 - 118,400 - - 
แหล่งงบประมาณ  งบรำยจ่ำยอื่น 



16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถำณกำรณ์โควิด 19 จึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 มีกำรป้องกำร วัดอุณหภูมิ ใส่แมส เว้นระยะ 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด ำเนินกำรในช่วง กุมภำพันธ์ - กันยำยน 2564 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ได้รับควำมรู้ในเรื่องของกำรประฐมพยำบำลเบื้องต้น และสำมำรถน ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำววรัญญำภรณ์  หลีหนุด  ต าแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
     โทรศัพท์  074-772165  โทรสาร  074-772167  E–mail : scouts.satun@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ◻ ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
    ◻ ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔    ◻ ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ    ◻ ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนที่ 3. มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 



     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
           แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...............................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่ชี้ถึงแนวทำงปฏิบัติตน โดยค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมี
เหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อควำมเสี่ยง บนพ้ืนฐำนของควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคุณธรรม กำรใช้ควำมรู้อย่ำงถูกหลักวิชำกำร ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับ
กำรกระท ำที่ไม่เบียดเบียนกัน กำรแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควำมร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้ำง
สำยใยเชื่อมโยงคนในภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคมเข้ำด้วยกัน สร้ำงสรรค์พลังในทำงบวก น ำไปสู่ควำมสำมัคคี กำร
พัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน และกำรพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง เป็นศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีกำรน ำแผนงำน 
โครงกำร สู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงำนในภำคกำรศึกษำพัฒนำผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรบริหำรสถำนศึกษำ และกำรพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้องและกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดกำรน ำไปปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักกำรคิด วิเครำะห์ อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ใช้ชีวิต
อย่ำงพอเพียง คือควำมพอประมำณ  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีควำมรอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง  ด้วยสติปัญญำ  
ระมัดระวัง ฝึกกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีควำมพำกเพียร มีวินัย มีสัมมำคำรวะรู้จักท ำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและสืบ
สำนวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่ำงสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและด้ำนวัฒนธรรม โดยใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งพ้ืนที่
โครงกำรจะเป็นแหล่งเรียนรู้  ได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกทั้งเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และนักเรียนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ซึ่งนอกจำกกิจกรรม  ซึ่ง
นอกจำกกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรธรรมชำติที่ต้องเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงแล้ว  ครูผู้สอนต้องสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม  กำรรู้จักออม  กำรมีภูมิคุ้มกันในชีวิต  แก่นักเรียน  และเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้บริกำร
ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ชุมชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป                                                                                                                      

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ด ำเนินกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564  โดยน ำหลักเกณฑ์และแนวทำง



ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ.2557  พัฒนำหลักสูตรปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในวิชำชีพครู พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในกำรด ำเนินกำรจะประสำนและ
ร่วมกันด ำเนินงำนกับหน่วยงำน สถำนศึกษำ  
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน สถำนศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  

2. เพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนพัฒนำสถำนศึกษำในจังหวัดสตูล พัฒนำงำนสถำนศึกษำพอเพียงตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำงำนสถำนศึกษำพอเพียง
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
 1. หน่วยงำน สถำนศึกษำ มีกำรขับเคลื่อน พัฒนำงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 45 แห่ง 

โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล    จ ำนวน   1  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล   จ ำนวน  39  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสตูล จ ำนวน    3  แห่ง 
วิทยำลัย สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดสตูล  จ ำนวน    2  แห่ง 

  2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและนักเรียน  ในสถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถำนศึกษำ  
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
 1. หน่วยงำน สถำนศึกษำ ขับเคลื่อนพัฒนำงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียง ตำมหลักของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ร้อยละ 10 
  2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและนักเรียน  ในสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร  
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถำนศึกษำตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
ร้อยละ 80 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. หน่วยงำน สถำนศึกษำ มีกำรขับเคลื่อน พัฒนำงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงตำมหลักของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 45 แห่ง 

โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล    จ ำนวน   1  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล   จ ำนวน  39  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสตูล จ ำนวน    3  แห่ง 
วิทยำลัย สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดสตูล  จ ำนวน    2  แห่ง 

  2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและนักเรียน  ในสถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถำนศึกษำ  
 



9. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
10. สถานที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล จ ำนวน 40 โรงเรียน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
จ ำนวน3 โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล จ ำนวน 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนดำรุล
มำอำเรฟ อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมออกประเมินสถำนศึกษำพอเพียง ณ สถำนศึกษำท่ีขอรับกำรประเมิน 
11. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
 ๑. ประชุมสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 2. กำรออกประเมินสถำนศึกษำพอเพียง 
 3. สรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ๑. ประชุมสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ มีผู้เข้ำรับ
กำรอบรมสร้ำงกำรรับรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 100 คน 
 2. กำรออกประเมินสถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียนที่ออกประเมินและผ่ำนกำรประเมินในรอบนี้ 
จ ำนวน 5 โรงเรียน 
 3. สรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง ได้ท ำกำรสรุปผลกำรประเมินระดับจังหวัดและรำยงำนต่อ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. ร้อยละส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูล พัฒนำบุคลำกรใน
หน่วยงำน สถำนศึกษำในจังหวัด
สตูล ในกำรขับเคลื่อน
สถำนศึกษำพอเพียงตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ  

 
100 

 
100 คน 

 
100 8o 

 
100 

2. ร้อยละผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูและนักเรียน  ในสถำนศึกษำ
มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำร ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถำนศึกษำตำมหลักของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ 

80 6 แห่ง 5 แห่ง 96 



ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
3.  ร้อยละหน่วยงำน 
สถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุน กำรบูรณำกำรพัฒนำ
งำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียง
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 80 6 แห่ง 6 แห่ง 100 

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



17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - 40,000 - - 
แหล่งงบประมาณ งบรำยจ่ำยอื่น 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
โรงเรียนอยำกให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมทุกคนแต่เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำกัด 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
จัดในสถำนที่ท่ีที่หน่วยงำนให้กำรสนับสนุนจ่ำยค่ำสถำนที่ในรำคำประหยัดและจุคนได้มำก 
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ออกประเมินสถำนศึกษำพอเพียงให้กับโรงเรียนที่ส่งแบบประเมินตนเอง แต่เนื่องจำกงบประมำณหมดแล้วจึง
จ ำเป็นต้องยกไปในปีงบประมำณหน้ำ 2565 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 1.  บุคลำกรในหน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรขับเคลื่อนงำนด้ำน
สถำนศึกษำพอเพียงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 

2.  สถำนศึกษำพัฒนำงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  

3.  หน่วยงำน สถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรพัฒนำงำนด้ำน
สถำนศึกษำพอเพียง สู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 
21. ผู้รายงาน..นำงสำวมัสหลัน สำเอียด..ต าแหน่ง.......ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ................................ 
     โทรศัพท์.....0869693429.....โทรสาร...........................E–mail : ....maslan2507@gmail.com....... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......2....... เดือน .....เมษำยน..........พ.ศ. .....2564..................... 

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

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

2. ชื่อโครงการ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  
          ภำยใต้ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำ 
      ของมนุษย์ที่หลำกหลำย 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 3 กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มีควำม

ต้องกำรดูแลพิเศษ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 

 

 



 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ำรงพระรำชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม

มกุฎรำชกุมำร มีพระรำชด ำริให้ด ำเนิน “โครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร” ขึ้นเมื่อปี 2552  ทรงให้น ำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจำคโดยเสด็จพระรำชกุศล
มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชปณิธำนที่มุ่งสร้ำงควำมรู้ สร้ำงโอกำสแก่เยำวชนไทยที่ประพฤติดี มี
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำ ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจน
ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน อันเป็นกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถและศักยภำพ แก่เยำวชนไทย ต่อมำในปี 2553 มีพระรำชด ำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)”  ทรงเป็นองค์ประธำนกรรมกำรและ
ให้น ำโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ มำอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบ
ต่อไป  กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ม.ท.ศ. มีกลไกคณะกรรมกำรมูลนิธิฯ ก ำกับดูแลอ ำนวยกำร
ระดับนโยบำย และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมกำรระดับจังหวัดจำกทุกจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนเพ่ือร่วม
ด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมจำกทุกจังหวัด เข้ำรับทุนพระรำชทำนพร้อมทั้งร่วม
ติดตำมดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 



กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้มีกำร
ทบทวน ปรับปรุงหลักกำร แนวคิด และแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนฯ ให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตำมพระบรมรำโชบำย โดยให้มีกำรท ำสัญญำกำรรับทุนและชดใช้ทุนและก ำหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้ำรับ
กำรฝึกและพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำที่รับทุนและชดใช้ทุนและก ำหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้ำ
รับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำที่ขอรับทุน โดยเริ่มใช้ในนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 
9 เป็นต้นมำ   

เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้จัดกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคน
พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ภำยใต้ โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม- 

มงกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 รุ่นที่ 13 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 รำย 
2. เพ่ือติดตำม ดูแล นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯสยำม 

มงกุฏรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) เสริมสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงำม ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ  บ่ม
เพำะ ควำมมีวินัย รวมทั้งพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่ อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ อันจะช่วยสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลที่มีผล 
กำรเรียนดี ประพฤติดี และมีคุณธรรม จ ำนวน 1 รำย  

2.ติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอสรำธิรำชฯสยำมมงกุฎรำชกุมำร  
(ม.ท.ศ.) ที่ก ำลังศึกษำอยู่ และส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว แต่ยังไม่มีงำนท ำ  จ ำนวน 8 คน  เพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติที่
ถูกต้อง ดีงำม ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ บ่มเพำะ ควำมมีวินัยรวมทั้งพัฒนำศักยภำพ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพอันจะช่วยสร้ำงพ้ืนฐำน
ชีวิตที่มั่นคง 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ  สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 
ได้รับกำรเสนอแนะ  แนะน ำแนวทำงในกำรเรียน กำรด ำเนินชีวิต มีผลกำรเรียนดีตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด มีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง ดีงำม ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ บ่มเพำะ ควำมมีวินัย รวมทั้งพัฒนำศักยภำพ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ อันจะช่วยสร้ำงพ้ืนฐำน
ชีวิตที่มั่นคง 

 
 
 
 
 



8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
2. นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอสรำธิรำชฯสยำมมงกุฎรำชกุมำร  

(ม.ท.ศ.) จ ำนวน 8 คน 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมำสที่ 2 ถึงไตรมำสที่ 4  :  เดือนกุมภำพันธ์ 2564  -  เดือนกันยำยน 2564     

10. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียน/บ้ำนพักอำศัยของนักเรียนทุน ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
 ระยะเวลา  

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  คัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

กุมภำพันธ์ - 
พฤษภำคม 

2564  

เยำวชนในจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ/
คณะกรรมกำร 

กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมบ้ำน ติดตำม
ควำมประพฤติ ผลกำรเรียนของ
นักเรียนทุน 

มิถุนำยน - 
กันยำยน 
2564 

เยำวชนในจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ/
คณะกรรมกำร 

กิจกรรมที่ 3 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

กันยำยน 2564 เยำวชนในจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
โครงกำรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  

ภำยใต้ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) จะเริ่มด ำเนินกำร
กิจกรรมที่ 1 ในช่วงไตรมำสที่ 2 :  เดือน กุมภำพันธ์ 2564 มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑) มีนักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสตูลสมัครเข้ำรับทุนทั้งหมด ๑๘ รำย 
๒) คณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครเข้ำรับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯปี 2564 ภำยใต้ “มูลนิธิ

ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)” ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับทุนทั้ง ๑๘ คน ระหว่ำงวันที่ 25 - 
๓๐ มีนำคม 2564 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรคัดเลือกนักเรียนทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม-มกุฎรำชกุมำร 
(ม.ท.ศ.)  

ร้อยละ 100 แบบส ำรวจข้อมูล 

ระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับทุน
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม-
มกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 

ร้อยละ 100 แบบติดตำม 



๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

36,050 20,000 - 20,000 - - 
แหล่งงบประมาณ งบด ำเนินงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 



16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 ไม่มี           
             
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 ไม่มี           
             

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 -           
             

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 -           
             

๑9. ผู้รายงาน   ว่ำที่ ร.ต.หญิง ฐิตำพร  แก้วเอียด    ต าแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   
     โทรศัพท์  089 – 4632216   โทรสาร - E–mail :       

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน     มีนำคม   พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

2. ชื่อโครงการ พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล

ในสังคมไทย 
4.5 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 



 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันองค์ควำมรู้ในศำสตร์ต่ำงๆ พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศท่ีน ำมำซึ่งกำรท ำลำยรูปแบบกระบวนกำรท ำงำนเดิม และก่อเกิดรูปแบบกระบวนกำรท ำงำนวิถีใหม่
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ ซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลก็เป็นหนึ่งในองค์ควำมรู้ใหม่ที่เข้ำมำปฏิวัติและแก้ไข
ปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำนเหล่ำนั้น ดังเช่นปัญหำที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนในระบบสำรบรรณของหน่วยงำนที่  
ผู้ปฏิบัติจะต้องรอให้ผู้บริหำรผ่ำนแฟ้มน ำเสนองำนส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ หรือหำกผู้ปฏิบัติพิมพ์ข้อควำมผิดก็
ต้องแก้ไขใหม่ส่งผลให้ใช้กระดำษอย่ำงสิ้นเปลือง ซึ่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วน
รำชกำร และ ข้อ 6 วรรค 1 ได้ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ งำนสำรบรรณ หมำยควำมว่ำ งำนที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำน
เอกสำร เริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำ กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม จนถึงกำรท ำลำย และ ข้อ 6 วรรค 4 ได้
ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมำยควำมว่ำ กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือผ่ำน
ระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 6 วรรค 5 ได้ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ ส่วนรำชกำร หมำยควำมว่ำ 
กระทรวง ทบวง กรม ส ำนักงำน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดของรัฐ ทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นหรือในต่ำงประเทศ และให้หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำรด้วย      
ซึ่งจำกข้อควำมข้ำงต้น  ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนรำชกำรทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  และอนุญำตให้
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรด ำเนินงำนสำรบรรณได้ ดังนั้นส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลซึ่งเป็นหนึ่งใน



ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค  จึงต้องยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำว อย่ำงเคร่งครัด และในสภำวกำรณ์ปัจจุบันที่
มีปัญหำกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงจ ำต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือกับ
สถำนะกำรณ์รุนแรงจนไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลได้อย่ำงปกติ นั้น 
 จำกควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เพ่ือให้
บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล สำมำรถปฏิบัติงำนรำชกำรในส่วนของงำนสำรบรรณได้ทุกที่ ทุก
เวลำ ลดกำรใช้กระดำษ เตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือกำรกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และมี
ช่องทำงในกำรสื่อสำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสตูล ได้อย่ำงทันท่วงที ในทุกสถำนกำรณ์ 

6. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำมำรถใช้ในกำรสนั บสนุนกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ระบบ 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1. แพลตฟอร์มดิจิทัล จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ระบบ 
2. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จ ำนวน 33 คน 
3. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสตูล 34 คน 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
3. แพลตฟอร์มดิจิทัล จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ระบบ 
4. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จ ำนวน 33 คน 
5. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสตูล 34 คน 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมำสที่ 2 :  เดือน มกรำคม 2564   -  เดือน มีนำคม 2564     

10. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล และ สถำนประกอบกำรของเอกชน  

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำร

และปัญหำในกำรใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (my office) และเว็บไซตส์ ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

ม.ค. 2564 บุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

2 พัฒนำระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (my office) 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตลู   

ม.ค. 2564 ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (my 
office) จ ำนวน 1 ระบบ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3 พัฒนำระบบเว็บไซตส์ ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

สตูล   
ม.ค. 2564 พัฒนำระบบเว็บไซน์

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตลู จ ำนวน 1 
ระบบ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (my office) และเว็บไซน์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

ก.พ. 2564 บุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผลระบบงำนสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (my office) ให้แก่ธุรกำร
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสตลู 

ก.พ. 2564 ผู้รับผิดชอบงำนธุรกำรใน
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในจังหวัดสตลู 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสรุปและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำแพลตฟอรม์ดิจทิัลสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

มี.ค. 2564 บุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จะ
เริ่มด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 1 ในช่วงไตรมำสที่ 2 :  เดือน มกรำคม 2564   -  เดือน มีนำคม 2564     

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีแนวปฏิบัติในกำรท ำงำน
สำรบรรณของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  

จ ำนวน 1 ชิ้นงำน 

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
สำมำรถใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ระบบ 

3. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมฯ มีระดับควำมพึงพอใจในโครงกำรไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80  

ระดับควำมพึงพอใจในโครงกำรฯ    
ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



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



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

90,000 6,380 6,380 - - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กิจกรรมกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ งบด ำเนินงำน ค่ำสำธำรณูปโภค รำยกำรค่ำบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรไม่
เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรฯ  
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

เมื่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) มีแนวโน้มดีขึ้นจะด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรฯ   

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 -           
             

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 -           
             

๑9. ผู้รายงาน   นำยชยวัฒน์  ภูขะโร    ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
     โทรศัพท์  085 – 1149915   โทรสาร - E–mail :  Jobchayawat@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31  เดือน     มีนำคม   พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 

 


