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คำนำ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 – 19 กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่ว
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่
คณะร ัฐมนตร ีแถลงต่อร ัฐสภา และแผนอื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง และคณะกรรมก ารปฏ ิร ูปการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในข้อ 11(2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ และมีคามสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบริบทพื้นที่ ตลอดจนสภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมี
ปัจจัยต่า ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูล 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่
ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ  ก 

สารบัญ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ 1 
 ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 11 
 ส่วนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  36 
            ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการในแผนปฏิบัติราชการ  41 
            ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
  ยุทธศาสตร์ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อม 42 
   อย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตามศักยภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 54 
   ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ยุทธศาสตร์ 3  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้อง 80 
   กับบริบทเชิงพื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ 4  การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษา 86 
   ระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้อง 
   กับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ 5  การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนื่อง 104 
   ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ 6  การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ  ศาสนา  115 
   พระมหากษัตริย์  คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  จิตอาสา 
   และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  ยุทธศาสตร์ 7  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  168 
   การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 
   ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

คณะผู้จัดทำ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 – 19 กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่ว
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นต อน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่
คณะร ัฐมนตร ีแถลงต่อร ัฐสภา และแผนอื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง และคณะกรรมการปฏ ิร ูปการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในข้อ 11(2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ และมีคามสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบริบทพื้นที่ ตลอดจนสภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมี
ปัจจัยต่า ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  ค่า
เป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูล ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ประชากรจังหวดัสตลูได้รับการศึกษาตามช่วงวยัอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ อย่างมีส่วนร่วม 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (0-6 ปี)  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่

และความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาจังหวัดสตูล  
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้รองรับการศึกษาตลอด

ชีวิตและสังคมสูงวัย 
6. ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ตามบร ิบทสังคมพหุว ัฒนธรรม   ปลูกฝ ังความร ักชาติ   ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เด็กปฐมวัย (0-6 ปี)  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพตามช่วงวัย 
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. ประชากรในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่และความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
5. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6. ประชากรจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรม   
7. องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล สู่การมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตาม
ศักยภาพ 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
2. ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ (Parenting) การอบรมเลี้ยงดูและบทบาท

ของครอบครัว  
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
4. ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสร้าง

เครือข่ายและการประสานแบบมีส่วนร่วม 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการจัดและ
การให้เด็กเข้าถึงบริการที่
พัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก สามารถให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ 

70 
 

ร้อยละของเด็กท่ีมีอนามัยสมบูรณ์ 70 
ร้อยละของเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

70 
 

ร้อยละของเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสได้รับการจัดการศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

100 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
บทบาทความเป็นพ่อเป็น
แม่ (Parenting) การอบรม
เลี้ยงดูและบทบาทของ
ครอบครัว  

ร้อยละของพ่อแม่ได้รับการพัฒนาความรู้และมีศักยภาพในการ
เลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

70 

3. ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการที่พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม พัฒนา ตามมาตรฐานเด็ก
ปฐมวัย 

80 

ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการให้เด็กเข้าถึง
บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือการจัดและการให้บริการที่พัฒนา
เด็กปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 

4. ส่งเสริมการจัดระบบ
ข้อมูลและตัวชี้วัด การวิจัย
พัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศมีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย 

80 

ร้อยละความสำเร็จของงานวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 80 

5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการ การ
ติดตามและประเมินผล 
รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
และการประสานแบบมี
ส่วนร่วม 

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

80 

จำนวนครั้งในการจัดประชุมเพ่ือการมีส่วนร่วม ในการบริหาร
จัดการ การระดมสรรพกำลังทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปีละ  
2 ครั้ง 

 
ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้อ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณเป็นอย่างสอดคล้อง
กับวัยระดับชั้น ป.1-3 

2. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีทักษะในการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ได้เข้าถึง 

4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่อิงสมรรถนะและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6. สนับสนุนการขับเคลื่อนการทดลองนำร่อง “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้อ่านออก เขียน
ได้ และคิดคำนวณเป็นอย่าง
สอดคล้องกับวัยระดับชั้น ป.1-3 

ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้  
คิดคำนวณเป็น ตามช่วงวัย  
 

80 

2. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและมีทักษะในการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิง
สมรรถนะ 

90 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 97 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 

95 

3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาสื่อ
การเร ียนร ู ้  แหล ่งเร ียนร ู ้ที่
หลากหลาย เพื ่อให้ผู ้เรียนทุก
ช่วงวัยได้เข้าถึง 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการ 
ตามวัย 

80 

ร้อยละของตำบลที่มีแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 100 
4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาครู
ให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนที่อิงสมรรถนะให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

มีหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีระดับโลกสตูล 1 

ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครู Satun UNESCO 
Global Geopark 

25 

ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครู Satun UNESCO 
Global Geopark นำไปจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนแบบอิง
สมรรถนะ 

- 

5. ส่งเสริม สนับสนุนและ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
STEM Education ให้ผู้เรียน 

50 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการสอนตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

15 

6. สนับสนุนการขับเคลื่อน 
“พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” 

จำนวนสถานศึกษาที่ทดลองนำร่อง“พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา” 

50 
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ยุทธศาสตร์ 3  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับที่สอดคล้องกับวัย 

   2. ส่งเสริมและร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสู่ตลาดแรงงาน 

                3. สนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ  
 4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย

และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและร่วมกันจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับที่
สอดคล้องกับวัย 

ร้อยละของสถานศึกษามีการสอนทักษะอาชีพ 100 

2. ส่งเสริมและร่วมกันจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนสู่ตลาดแรงงาน 

ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพที่รองรับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

60 

3. สนับสนุนให้สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ 

ร้อยละของผู้จบการศึกษาจากสถานศึกษาที่สอนทักษะ
อาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ 

80 

4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและการดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุข 

ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

20 

5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน 

ร้อยละของสถานที่ที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

50 
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ยุทธศาสตร์ 4  การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและร่วมประสานงานการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดสตูล 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

3. ส่งเสริมการร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและร่วมประสานงานการเปิดสอน
ระดับปริญญาตรีในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

มีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 

2. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3 

3. ส่งเสริมการร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด 

1 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรก/บูรณาการเนื้อหา
เกี่ยวกับ Satun Global Geopark 

10 
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ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับประชากรในจังหวัดสตูลทุกระดับทุกประเภท

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การติดตามนักเรียนตกหล่นและ

ออกกลางคัน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและ 

ความถนัด 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

70 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ
ประชากรในจังหวัดสตูลทุกระดับทุกประเภท
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรอาชีพ
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

5 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การติดตามนักเรียนตก
หล่นและออกกลางคัน 

ร้อยละของสถานศึกษาใช้ระบบ Satun Model 
ในการติดตามนักเรียนออกกลางคัน 

100 

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษตามศักยภาพและความ
ถนัด 

ร้อยละของผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 

100 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาตามศักยภาพและ
ความถนัด 

5 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่
ได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพและความถนัด 

5 
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ยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  คุณธรรม  จริยธรรม  
วินัย  จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัดสตูลให้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความประพฤติที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู ้เรียนให้มีระเบียบ
วินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
เน้นการสร้างระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

100 

2. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ 
และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่แสดงออกถึงในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

3. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัด
สตูลให้มวีิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความ
ประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้มวีิถีชีวิตและวัฒนธรรมความประพฤติ
ที่ดี มีคุณธรรมของนักเรียน 

100 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการหลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรมและศาสนา 

100 
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ยุทธศาสตร์ 7 การส ่งเสร ิมให ้ท ุกภาคส่วนมีส ่วนร ่วมในการจ ัดการศึกษา การอนุร ักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนงานบูรณาการระดับภาค (ภาคใต้) 
3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีจิตสำนึกรับผิดชอบการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล   
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา

ทักษะชีวิตและผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรก/บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับ Satun UNESCO 
Global Geopark 

30 

2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการศึกษา
ตามแผนงานบูรณาการระดับภาค 
(ภาคใต้) 

จำนวนหน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับงบประมาณตาม
แผนบูณาการพัฒนาภาค (ภาคใต้) 

- 

3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูล
มีจิตสำนึกรับผิดชอบการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ร้อยละของประชากรที่ผ่านอบรมหลักสูตร Satun 
UNESCO Global Geopark 

30 

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต
และผู้เรียน 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมพัฒนาการศึกษา 

100 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน 

30 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
กลยุทธ์ 

1.  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้ผู้เรียนในพ้ืนที่เกาะมีสุขภาวะ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่
เกาะและโรงเรียน ตชด. 
 

จำนวนสถานศึกษาในพ้ืนที่เกาะและโรงเรียน ตชด. 
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

5 

ร้อยละของครูผู้สอนของโรงเรียนในพื้นที่เกาะและ
โรงเรียน ตชด.ที่ได้รับการพัฒนาการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

90 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้
ผู้เรียนในพื้นที่เกาะมีสุขภาวะที่ดี 

ร้อยละของผู้เรียนในพ้ืนที่เกาะที่มีสุขภาวะที่ดี 100 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 -
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-
2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
กับส่วนราชการทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 จะประกอบด้วย ความ
อยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์เดิม จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง  
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
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2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

 (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

 (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต   

 (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    รุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ        
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกบัการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
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ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการปร ับสมด ุลและพัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตวัให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้ นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุต ิธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ กรอบสำหรับการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2565) จะมีความเก่ียวข้องสอดคล้องกับเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งปรากฏตามประเด็นสำคัญ  ดังนี้ 

 แผนแม่บทฯ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  (1) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
  (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
  (3) ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
  (4) จูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
  (5) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทย นำเสนอ
ตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 แผนแม่บทฯ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึง 
ช่วงอายุต่าง ๆ 
  (3) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
(5) พัฒนาหลักสูตรการสอน และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ 
(6) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
(7) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
(8) มีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพในหลักสูตร 
(9) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ คิด

วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
(10) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่

สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
(11) จัดให้มีทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ

โลกการทำงาน 
(12) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ

สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาว์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

(13) วัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการ
เรียน มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

(14) ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
(15) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
(16) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึงความสำคัญท่ีจะ

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

(17) จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุ 
(18) ผู้สูงอายุมีคุณภาพท่ีดีมีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอด

ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 
แผนแม่บทฯ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้

 (1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุ
ปัญญาเพ่ิมข้ึน   
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(3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน 

(4) ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่เน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

(5) จัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ 

(6) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครูยุคใหม่ให้เป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
(7) ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถ

สร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(8) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม

ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 
(9) ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู ้ที ่มีใบประกอบวิ ชาชีพจะต้องเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
(10) มีอัตรากำลังครูอาชีวะที ่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(11) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ เน้นการสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน 
(12) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
(13) ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนและ

การเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่สามทักษะและ
ความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆ 

(14) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

(15) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออก
จากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ  

(16) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่   

(17) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม   

(18) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

(19) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้   
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(20) มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะ
พ้ืนฐานสำหรับอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย   

(21) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ   

(22) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   
(23) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ

ประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน 
(24) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ

เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
(25) พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและส่งต่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคน

ไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
(26) ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนา

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
(27) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทฯ 15 พลังทางสังคม 

(1) ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากร
ทุกกลุ่มทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ 

(2) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายระดับจังหวัดผ่านการ 
ระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนระดับจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไก

และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(4) เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ โดยนำความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญา 
มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 
(5) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนแม่บทฯ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(3) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆโดยเฉพาะกลุ่ม

เด็ก – เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม 
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แผนแม่บทฯ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที ่ยอมรับของผู ้รับบริการโดยให้

ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วหลากหลาย
ช่องทาง 

(2) การปรับวิธีการทำงานจาก ทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดเป็นการให้บริการที่ให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการ และเชื่อมโยงบูรณาการกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน 

(3) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
(4) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดยสนับสนุนบทบาท

ภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ 
(5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /โครงการ 
(6) ปรับขนาดของภาครัฐและโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ ทั ้งในส่วนกลางส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน 
(7) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

อย่างเหมาะสม 
(8) ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน รวมทั ้งวาง

กฎระเบียบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ และเน้นการทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ และเชื ่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน 

(9) บุคลากรภาครัฐทุกประเภทมีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะใหม่ๆ 

แผนแม่บทฯ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(1) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
(2) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค

เกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ 

(3) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย 

(4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 

(5) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
โปร่งใส 

(6) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคมและชุมชน 

(7) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์
ในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการท่ีเหมาะสม   
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มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 

2561 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นำมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ไปเป็นกรอบในการกำหนดมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การ
ส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง “มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ” จะหมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษาทุก
แห่งยึดเป็นกรอบสำหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้จะแตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มี
จุดหมายร่วมกันคือ ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองต่อไป ทั้งนี้ เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะเป็นไปเพื่อ 

1) ให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและจัดทำมาตรฐานขั้นต่ำที่
จำเป็น โดยการกำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและเพื่อวางรากฐานให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสำเร็จการศึกษา 

2) ใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดำเนินการต่าง ๆได้อย่าง
สะดวก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว 

3) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการกำกับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ ตอบสนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก
และมีคุณลักษณะ ได้แก่ (1) “ผู้เรียนรู้” เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าว
ทันยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความ
มั่นคง ในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม (2) “ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม” เป็นผู้มีทักษะ
ทางปญัญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรมสมรรถนะใน
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะผู้ประกอบการเพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม และ (3) “พลเมืองที่เข้มแข็ ง”เป็นผู้มีความ
รักชาติ มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ
บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติโดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
จัดการศึกษาท้ัง 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัยมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 

1. “ผู้เรียนรู้” มีพัฒนาการรอบ
ด้านและสมดุล
สนใจเรียนรู้และ
กำกับตวัเองให้ทำ
สิ่งต่างๆ ที่
เหมาะสมตามช่วง
วัยได้สำเร็จ 

รักและรับผิดชอบ 
ต่อการเรียนรู้ชอบการ
อ่านมีความรู้พื้นฐาน
ทักษะ และ 
สมรรถนะทางภาษา 
การคำนวณมีเหตุผล 
มีนิสัยและสุขภาพที่ด ี
มีสุนทรียภาพในความ
งามรอบตัว 

รู้จักตนเองและผู้อื่น 
มีเป้าหมายและ
ทักษะการเรียนรู้ 
บริหารจัดการตนเอง 
เป็นมีทักษะชีวิต มี
ความรู้และสมรรถนะ
ที่จำเป็นต่อการสร้าง
สุขภาวะการศึกษา
ต่อ หรือการทำงานที่
เหมาะสมกับชว่งวัย 

สามารถชี้นำการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีทักษะการเรียนรู้ 
รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุค
ดิจิทัลได้มีทักษะชีวิต 
ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มี
ความรู้ความรอบรู้
ด้านต่างๆและ
สามารถประยกุต์ใช ้
ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา /การ
ทำงาน/อาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของตน 

มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัว ยืดหยุ่น 
สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงใน 
โลกดิจิทัลและโลก
อนาคตได้มีความ
เป็นผู้นำ มีความรู้
ความรอบรู้ต่างๆมี
ปัญญารู้คิด สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะตา่งๆ ใน
การสร้างงาน /
สัมมาชีพความมั่นคง 
และคุณภาพชวีิตที่ดี
ต่อตนเองครอบครัว 
และสังคม 

2. “ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม” 

รับผิดชอบต่อการ 
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทาง 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การคิดสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษ และ 
การสื่อสาร และ 
ความรู้รอบตัวด้าน 
ต่างๆ 

มีทักษะการทำงาน 
ร่วมกัน ทักษะการ 
สื่อสาร มีความรอบรู้ 
ทางข้อมูลสารสนเทศ 
และดิจิทัล เพื่อ 
แก้ปัญหา มีการคิด 
อย่างมีวจิารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถนำความคิดสู ่
การสร้างผลงาน 
ในลักษณะต่าง ๆ 

สามารถแกป้ัญหา 
สื่อสารเชิงบวก 
ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
ทักษะสะท้อนการคิด 
การวิพากษ์เพือ่สร้าง 
นวัตกรรม และ
สามารถ 
เป็นผู้ประกอบการได้ 

สามารถร่วแก้ปัญหา 
สังคมการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มโอกาส และ
มูลค่าแก่ตนเอง 
สังคมและประเทศ 

3. “พลเมืองที่
เข้มแข็ง” 

สามารถแยกแยะผิด 
ถูก ปฏิบัติตนตาม 
สิทธิและหนา้ที่ของ 
ตนเองโดยไม่ละเมิด 
สิทธิของผู้อื่นเป็น
สมาชิกที่ดีของ 
กลุ่ม มีจิตอาสา 
รักท้องถิ่นและ
ประเทศ 

มีความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้อง ความ
ยุติธรรมมีจิต
ประชาธิปไตย 
มีสำนึกและความ 
ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และ
พลเมือง 
อาเซียน 

มีความเชื่อมั่นใน
ความเท่าเทียม เป็น
ธรรมในสังคม มีจิต
อาสามีความกล้า
หาญทางจริยธรรม 
เป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้นในการ 
สร้างสังคมไทยและ
โลกที่ยั่งยืนมีความ
ซ่ือสัตย์ในการ 
ทำงานเพื่อส่วนรวม 

กล้าต่อต้านการ
กระทำในส่ิงที่ผิด ให้
คุณค่ากับความรู้
ความสามารถ 
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งร่วมมือ
สร้างสรรค์การ 
พัฒนาตนเองและ
สังคมที่ยั่งยืน ขจัด
ความขัดแย้งและ
สร้างสันติสุขทั้งใน
สังคมไทยและ
ประชาสังคมโลก 
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ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยของผู้เรียน แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และในทางปฏิบัติ
หน่วยงานควรจัดทำตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปัจจัยป้อน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามบริบท
ของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่แสดงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่18 เมษายน 2560 
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติเพ่ือให้สามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หมายถึง กรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของระดับ 
“คุณวุฒิการศึกษา” ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ /ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา กับระดับการปฏิบัติงานตาม “มาตรฐานอาชีพ” ที่เป็นแนวทางการกำหนดระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน หรือระดับสมรรถนะในการปฏิบัติที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต่างกัน ประกอบด้วยมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพในระดับสากล ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จะเป็นไปเพื่อ 

1)  เป็นกลไกของการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงความต้องการกำลังคนเชิงคุณภาพ
ของภาคการผลิตและบริการกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ โดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็น
สากล โปร่งใส และเทียบเคียงได้กับนานาชาติ 

2) ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและเพิ ่มโอกาสทางการศึกษา ที ่จำเป็นต่อการสร้าง
ศักยภาพกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3) สร้างความเชื ่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิของต่างประเทศ อันจะเป็นกลไกสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านกำลังคนของประเทศ เสริมสร้างความคล่องตัว  และความมีประสิทธิภาพ 
ในการเคลื่อนย้ายกำลังคนและนักเรียน นักศึกษาในภูมิภาค 

4) ยกระดับคุณค่าของผู้มีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มพูน
คุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ก่อน รวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางการ
เรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพท่ีหลากหลายของบุคคล 

โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้กำหนดองค์ประกอบของคุณวุฒิที่เป็นแกนกลางในการ
อ้างอิงไว้ 8 ระดับ บนฐานของผลลัพธ์การเรียนรู ้ ซึ ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ (1) “ระดับคุณวุฒิ” ได้กำหนดระดับความสามารถ
หรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความ
รับผิดชอบที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีข้อกำหนดขอบเขตที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับง่ายไปยากจาก
ระดับ 1 ถึงระดับ 8 โดยมีลักษณะเป็นแกนกลางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกำลังคนในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ /
วิชาชีพ (2) “ผลลัพธ์การเรียนรู้” ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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ระดับ 
(จากง่าย
ไปยาก) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒ ิ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยกุต์ใช้และ

ความรับผิดชอบ 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชพี 

การสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
และการใช้ชีวิตในโลกของงาน 

ทักษะพื้นฐานในด้านงานอาชีพ ทักษะใน
การ 
สื่อสาร ทักษะชีวิต และทักษะในการ 
ปฏิบัติงานประจำที่ไม่มีความซับซ้อน 

- ความสามารถในการปฏิบัติงานประจำ 
ตามขั้นตอนที่กำหนด 
- ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ 
การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 

2 ความรู้ในการสื่อสาร และสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานพื้นฐาน 
ตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานอาชีพ 

ทักษะในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ 
มาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยา่ง
สร้างสรรค์ 

- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม 
หลักการและมาตรฐานที่กำหนด 
- ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดูแล 
และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

3 ความรู้ในหลักการทั่วไปของงาน
อาชีพ 
เฉพาะ และการวิเคราะห์เบื้องต้น 
รวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้ 
ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ 

ทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้วธิีการ 
เครื่องมือ และวัสดุขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ 
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะ 
ในด้านความปลอดภยัที่เกีย่วขอ้ง 

- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม 
แบบแผน และสามารถปรับตัวกบัการ 
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน 
- ความสามารถในการให้คำแนะนำ
พื้นฐาน 
ที่ต้องใช้การตัดสินใจและการวางแผนใน 
การแก้ไขปัญหา โดยไม่อยู่ภายใต้การ 
ควบคุมในบางเร่ือง 
- ประยุกต์ใช้วามรู้ ทักษะทางวิชาชีพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานใน 
บริบทใหม่ รวมทั้งความรับผิดชอบตอ่ 
ตนเองและผู้อื่น 

4 มีความรู้ทางทฤษฎแีละเทคนิคที่ 
ครอบคลุมขอบเขตของงานอาชีพ 
และความรู้ และเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับที ่
เช่ือมโยงกับการทำงาน 

ทักษะในการปรับใชก้ระบวนการปฏิบัตงิาน 
ให้เหมาะสมและความปลอดภัย ที่เชื่อมโยง 
กันในการทำงานที่หลากหลาย 

- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม 
แบบแผน และสามารถปรับตัวกบัการ 
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการแก้ปัญหาดว้ย 
ตนเอง และประสานงานเพื่อแก้ปัญหา 
ที่ไม่คุ้นเคย 

5 ความรู้ทางทฤษฎแีละเทคนิคเชิงลึก 
ภายใต้ขอบเขตของงานอาชพี 

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา 
และทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ 
การประสานและการประเมินผลในการ 
ปฏิบัติงาน 

- ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- ความสามารถในการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา 
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในบางครั้ง 

6 ความรู้ทางทฤษฎแีละเทคนิคเฉพาะ 
ทางอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ 
ในงานอาชีพ 

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ วจิารณ์ และ 
เปรียบเทียบปัญหาภาษาอังกฤษ 

- แก้ไขปญัหาที่ซับซ้อนและเปลีย่นแปลง 
อยู่ตลอดเวลา 
- สามารถริเริ่มปรับปรุงวางแผนกลยุทธใ์น 
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเป็น 
นามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
วางแผนการบรหิารและการจัดการใน 
สาขาอาชีพ 

7 ความรู้ในระดับแนวหนา้อย่างเชิงลึก  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
ผลงานวิจัยด้วยตนเอง รวมทั้งทักษะในการ 

- แก้ไขปญัหาที่ซับซ้อนและคาดการณ์ 
ไม่ได ้พัฒนาและทดสอบวธิีการใหม่ๆ 
รวมทั้งหาคำตอบอย่างสร้างสรรค์ 
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ระดับ 
(จากง่าย
ไปยาก) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒ ิ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยกุต์ใช้และ

ความรับผิดชอบ 
ขยายองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ และ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ 

- สามารถให้ความคิดเห็น และรับผิดชอบ 
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มอีงค์ความรู้ ทั้งใน 
การปฏิบัตแิละการบริหารจัดการ 

8 ความรู้ในระดับแนวหนา้อย่าง 
เช่ียวชาญสูงสุด 

ริเริ่มคิดและวิจัยที่มีผลต่อการสร้างองค์ 
ความรู้หรือแนวปฏิบัติใหม่ได้ด้วยตนเอง 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสน
ผลงาน 
ทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการที ่
ได้รับการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาต ิ

- เช่ียวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
พัฒนาและทดสอบทฤษฎีใหม ่หรือค้นหา 
คำตอบใหม่ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม 
- เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำ สามารถให้ 
ความคิดเห็นด้านความรู้ในวิชาชีพ เพือ่ 
การบริหารจัดการด้านงานวิจัยหรือ
องค์กร 
และรับผิดชอบอย่างสำคัญในการขยาย 
ความรู้และแนวปฏบิัติ รวมทั้งสร้างสรรค์ 
แนวความคิด /กระบวนการใหม่ในวิชาชีพ 

และ (3) “กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม /เทียบเคียง” เข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในส่วนของ 
ผู ้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา และผู ้ที ่ได้ร ับการรับรองมาตรฐานอาชีพ ต้องมีความยืดหยุ่น  
หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยอาจใช้กระบวนการทดสอบ วัด และประเมินผล  
กระบวนการการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย กระบวนการ  
การเทียบโอนประสบการณ์จากการทำงาน การฝึกฝนและปฏิบัติงานจริงจากการทำงาน และกระบวนการ  
การสะสมหน่วยการเร ียน (Credit Bank) เพื ่อให้บ ุคคลที ่ม ีค ุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีทักษะ ความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน สามารถได้รับการรับรองและยกระดับ  
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นผู้นำเสนอ โดยมอบ  
หน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องนำแผนฯ ไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ  
รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับแผนฯ ดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องที ่จะต้องนำแผน  
ไปปฏิบัติ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดยีวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา จะประกอบด้วย 

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุม (1) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดำรงชีวิต
ของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น (2) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู (3) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น 
หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทางสังคมที่
ถูกต้อง และ (4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจน
ทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและเทคโนโลยี 
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2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่ประกอบด้วย (1) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (2) โอกาสในการได้รับเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียน (3) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งหมายถึง 
การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกท้ังสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้อง
ได้รับการยอมรับว่าสามารถเทียบเคียงกับประเทศชั้นนำอ่ืนๆ 

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
สร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ระบบการศึกษาของ
ประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลจะเอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข้อง 3.3.1 – 3.3.3 ในข้างต้น 

ทั้งนี้ มีแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 7 แผนงาน ที่ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป
ภายใต้แผนงานฯ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ดังนี้ 

 (1) แผนงานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 

(1.1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือ
การจัดการศึกษา 

(1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1.4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(1.5) การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

(2) แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 (2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ

การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 (2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 (3) แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 (3.1) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 (3.2) การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่

มีความต้องการเป็นพิเศษ 
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(3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือ ในสถานศึกษาที่
ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

(4) แผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ 

(4.1) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

(4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู 
(4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ที่เหมาะสม 
(4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา 
(4.5) องค์กรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5) แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

(5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

(5.2) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบการเข้าศึกษาต่อ 
(5.3) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
(5.4) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
(5.5) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(5.6) การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(5.7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื ่อยกระดับคุณภาพ เพิ ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
(5.8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

(6) แผนงานการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

(6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(6.2) พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

(7) แผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data) 
(7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัลความฉลาดรู้

สารสนเทศ ความฉลาดรู้สื่อเพื่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนรู้กติกามารยาท 
จริยธรรม เกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตามที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้นำเสนอ โดยมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำแผนงาน /
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ได้แก่  ด้านการเมือง ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้าน
พลังงาน รวมทั้งมอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
กรอบสำหรับให้การดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ. 

2563 – 2565) เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทั้ง 4 ข้อ คือ 1) 
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงได้
พิจารณานำเป้าหมายของแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ฯที่มีความสำคัญสำหรับนำมา
พิจารณากำหนดเป็นเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ เป็นแผนงานฯ ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 

1.1 การจัดการศึกษาทุกระดับ ใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
1.3 มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมิน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 
1.4 ครู บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏบิตัิ

หน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่

จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน และแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นแผนงานฯ ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 

2.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาค 
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
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2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.3 เสริมสร้าง พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ 
2.4 เสริมสร้าง พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.5 บุคคลพิการ และบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็ม

ศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.6 โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2.7 ครู และผู ้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที ่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่

ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้
อย่างพอเพียง 

2.8 มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2.9 เด็กปฐมวัยสามารถเข้าถึง และได้รับการดูแล /การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม 
มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน 

2.10 มีระบบคัดเลือกเด็กปฐมวัย เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ที่เน้นการสร้าง

สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิก
โฉมด้วยระบบดิจิทัล เป็นแผนงานฯ ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 

3.1 บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย (ปฐมวัย) 
3.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานใน

สถานประกอบการ 
3.4 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
3.5 คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและ

ระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3.6 วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ที่นำไปใช้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยอย่าง

ยั่งยืน 
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน

การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  ซึ่งมีแผนงานปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ในภาพรวมของประเทศ โดยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และ
กฎหมายลำดับรอง แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
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ศตวรรษท่ี 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัลเป็นแผนงานฯ 
ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 

4.1 คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสมรรถนะได้
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

4.2 ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และภาคเอกชน มีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอย่างสมดุล และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

4.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและมีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องเป็นเอกภาพ 

4.4 สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
4.5 ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ รวมทั้งมีการขยายผลไปสู่การจัดการศึกษาในพื้นที่อ่ืน ๆ 
4.6 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอำนาจ เพื่อรองรับรูปแบบใหม่

ที่แยกความรับผิดชอบด้านนโยบาย (Policy) ด้านกำกับดูแลและส่งเสริม (Regulator)ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ 
(Supporter) และด้านการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ (Operator) 

4.7 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที ่มีบทบาท หน้าที ่ และอำนาจสอดคล้องกับ
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

4.8 มีการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถในการแข่ งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทัน
กับพัฒนาการของโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4.9 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษาครอบคลุมการ
จัดทำข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา และทุกระบบการศึกษา 

ทั้งนี้ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานในข้างต้น จะแบ่งเป็น3 ระยะ 
คือ ระยะเร่งด่วน ระยะสั้นหรือภายใน 3 ปี และระยะกลางถึงระยะยาวหรือภายใน 5 – 19 ปีและมีประเด็น
ปฏิรูปที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดและต้องดำเนินการให้บรรลุผลคือ 

(1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
รวมทั้งกฎหมายสำคัญอื ่นที ่เสนอโดย กอปศ. ซึ ่งจะเป็นเครื ่องมือสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการศึกษา
ในระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเ รื่อง
สถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา 
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(3) นำเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ 

(4) สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิ จิทัลนำ
ความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกล 

(5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาความเป็นครู สำหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความ
จำเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาสำหรับท้องถิ่นท่ีขาดแคลน 

(6) ให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที ่กำหนดไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดำเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 

ประเด็นสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
กรอบสำหรับการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) จะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 
ด้าน ซึ่งปรากฏตามประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการมีส่วนร่วม 
รู้จักยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และ
พัฒนาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือการสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมี
ความเป็นพลเมืองและพลโลก มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องบนความแตกต่างที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่มีเป้าหมายเพื่อให้จัด
องค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานเพ่ือ
ประชาชนโดยยึดการดำเนินงานเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก บริหารจัดการและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัลสรรหาและ
รักษาไว้ซึ ่งอัตรากำลังคนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ ศธ.คือ การ
ปรับปรุงโครงสร้างของ ศธ. ให้มีประสิทธิภาพ โดยกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค ดำเนินการพัฒนาและ
ขยายผลสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาของ ศธ. เข้ากับระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ทันสมัย สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่
สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทำและเสนอร่าง
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กฎหมายอย่างเหมาะสม โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ ศธ. คือ การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้การดำเนินงาน
ทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มี กลไกการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระบบนิติ
วิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอำนวยความยุติธรรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ ศธ. คือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ขาด
โอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษา เช่น ผู้ถูกคุมขังในสถานคุมขัง 

5. แผนการปฏิร ูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ  ที ่ม ีเป ้าหมายเพื ่อสร้างผลิตภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นของประเทศ และมีการเติบโตที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น
ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ พัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน และส่งเสริมโครงการทวิภาคี ทั้ง
ในส่วนของผู้เรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
เชิงพาณิชย์ 

6. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายเพ่ือ
รักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบริหารจัดการ
ปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมเพื ่อร่วมแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ สถาบันการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
การวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ สถานศึกษา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการ Zero waste และการพัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ 

7. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายเพื่อ ให้ระบบบริการปฐมภูมิมี
ความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบน
หลักการสร้างนำซ่อม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การพัฒนาระบบการศึกษาที่จะช่วยยกระดับการรู้
หนังสือ และทักษะด้านสุขภาพ นำไปสู่การปรับวิธีการสอนและหลักสูตรด้วยกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพตั้งแต่ปฐมวัย ในการพัฒนาทั้งกาย จิต สังคม ที่พร้อมเข้าสู่วัยเรียนการยกระดับปฏิสัมพันธ์และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

8. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ กับการกำกับที่มีความชอบ
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ธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสถียรภาพของการแสดงออก และ
การรับรู้ของประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ ความสามารถในการเข้ าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษาของผู้เรียนและผู้สอนในทุกระดับชั้น และความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย 

9. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อ ให้คนไทยมีหลักประกันทาง
รายได้ในวัยเกษียณ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส 
และไม่มีการแบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
ซึ่งมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ ศธ. คือ ลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียน โดยผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างอาชีพและการมี
งานทำ ผู้เรียนมีจิตอาสา มีสำนึกรักชุมชนบ้านเกิด และสามารถนำความรู้มาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดผู้เรียนมี
ทักษะในการดำรงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม 

10. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน ที่มีเป้าหมายเพื่อ ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนด้านพลังงาน และกำหนดทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาลมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือสร้างทัศนคติ 
ความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้เห็นคุณค่าของการประหยัดการใช้พลังงาน และเห็น
ความสำคัญของการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบเดิม 

11. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และยกระดับ
การใช้มาตรการทางวินัย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนใน
สถานศึกษาทุกระดับ ให้เห็นโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันและลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างเคร่งครัด 

สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จากการวิเคราะห์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2589 จำนวน 23 ฉบับ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยง
กับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและ
ในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยสนับสนุน ประกอบกับได้ประเมินสถานภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
จากผลการดำเนินงานในช่วงสามปีท ี ่ผ ่านมา (พ.ศ. 2569 – 2562) จ ึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้
วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้สามารถเอื้อต่อการสร้างความพร้อม
สำหรับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตช่วง 5 ปีต่อไป(พ.ศ. 
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2566 – 2579) ทั ้งนี ้ สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)จะ
ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป้าหมายหลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรง

กับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
7. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค 
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 

วิสัยทัศน์ 
 “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรู ้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ

บ้านเมืองมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 

 “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่
บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูป
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 “ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้ รับ
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล /ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

 “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
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“มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี2) 
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง 

 “มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชนรักการ
ทำงาน สู้งาน อดทนทำงานจนสำเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนทำงานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทำ 

 “เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสาการอยู่
ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ่มความ

คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ

วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต ผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติรวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสามารถอยู่ร่วมกันในสั งคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตรากำลังครูให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับ
อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอโดยมี

คุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านพหุปัญญา 
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพื่อฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา

ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการเด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งมีระบบเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู ้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะต่อ
ยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามาก

ยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐาน
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การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
ดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือนำไปใช้สำหรับการประกอบ
อาชีพได้
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
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ส่วนที่ 3 

การติดตาม 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
การศึกษาของจังหวัดสตูล ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นการติดตามผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1  การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม
กับวัย เต็มตามศักยภาพ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 157,800.- บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาและมีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 4,589,982.- บาท 

ยุทธศาสตร์ 3   การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิง
พื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
100,000.- บาท 

ยุทธศาสตร์ 4   การ เสร ิมสร ้ าง ให ้ประชากรจ ั งหว ัดสต ูล มี โอกาสทางการศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของจังหวัด จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 201,900.- บาท 

ยุทธศาสตร์ 5  การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,252,590.- บาท 

ยุทธศาสตร์ 6  การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  
คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จำนวน 12 
โครงการ งบประมาณ 712,810.- บาท 

ยุทธศาสตร์ 7  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จำนวน 3 
โครงการ งบประมาณ 249,750.- บาท 

ยุทธศาสตร์ 8  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะและโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ ดังนี้ 
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและ
เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตามศักยภาพ 

157,800   

1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

77,800 กลุ่มนิเทศฯ 

2 โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็ก
ปฐมวัยในระดับจังหวัด 

80,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

4,589,982   

3 โครงการ TFE (Teams For Education) 327,500 กลุ่มนิเทศฯ 
4 โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
155,000 กลุ่มนิเทศฯ 

5 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ 

107,482 กลุ่มนิเทศฯ 

6 โครงกรพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

4,000,000 กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ 3  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตาม
ความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

100,000   

7 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

100,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ 4  การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมี
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 

201,900   

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 

8,900 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

9 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

80,000 กลุ่มนิเทศฯ 

10 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ   
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

13,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม 
Power bi เพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทาง
การศึกษาของจังหวัดสตูล 

100,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับ
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

1,252,590   

12 โครงการพัฒนาองค์กร (OD) สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

348,990 กลุ่มอำนวยการ 

13 โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้าน
การศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล  

903,600 กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความ
รักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  คุณธรรม  จริยธรรม  
วินัย  จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

712,810   

14 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

7,000 กลุ่มนิเทศฯ 

15 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

35,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

16 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด และ
ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ. 

75,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

17 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  40,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

18 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ประจำปี 2563 

9,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

19 โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย 
COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

130,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

20 โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000 กลุ่มลูกเสือฯ 
21 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 

ยุวกาชาดไทย  
30,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

22 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

6,610 กลุ่มลูกเสือฯ 

23 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 89,420 กลุ่มลูกเสือฯ 
24 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
220,780 กลุ่มลูกเสือฯ 

25 โครงการการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

60,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ 7 การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

249,750   

26 โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

58,700 กลุ่มนิเทศฯ 

27 โครงการการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  สำหรับประกอบการ
เรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

8,000 กลุ่มนิเทศฯ 

28 โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 
2563 

183,050 กลุ่มลูกเสือฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่
เกาะและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

-   

  รวมทั้งสิ้น 7,264,832   
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการ

ในแผนปฏิบัติราชการ 
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ยุทธศาสตร์ 1 
การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อม 

อย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตามศักยภาพ 

จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 157,800.- บาท 



 

  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 43 

 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล 

1. หลักการและเหตุผล  
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 54 ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการให้

เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจุดเน้นการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยมีร่างนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 
นโยบาย ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1828/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทั้งนี้ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยถือเป็นนโยบายหนึ่ง ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสำเร็จ 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 6 ปีเป็นวัยเริ่มต้นชีวิต เป็นช่วงวัยที่สำคัญ เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการ
รอบด้าน  โดยเฉพาะสมองของเด็กจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด และ
ยังเป็นช่วงพื้นฐานในการสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของตนเองต่อเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู ้ใหญ่  
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุกด้าน
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) โดยให้ความสำคัญกับ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางกา รจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย โดยให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาค ตลอดจนบูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันกับ
ทุกภาคส่วนภายในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อันจะส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงเห็นควรให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จังหวัดสตูล เป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อบูรณาการการทำงานและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ใน
การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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2.2 เพ่ือสร้างการรับรู้ด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน สามารถร่วมกัน
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย    

2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัยที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ในจังหวัดสตูล              

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสตูล จาก
หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร้อยละ 100  

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

จังหวัดสตูลสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสตูล  

จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร้อยละ 100 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนา และปรับปรุงข้อมูล

สารสนเทศ เด็กปฐมวัย(0 – 5 ปี) 
และแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย (School 
Mapping) จังหวัดสตูล  และจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
ชาติ 
 
 

มกราคม  
–  

 มิถุนายน 
 2563  

 

คณะทำงานจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัย (0 - 5 ปี) 
และแผนที่ที่ตั้ง
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
(School Mapping) 
จังหวัดสตูล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 

2 ทบทวน พัฒนาและติดตามกา
ดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์การ

มกราคม 
 –  

คณะทำงานจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 



 

  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 45 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา
การจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561 - 
2564)      

 มิถุนายน 
 2563 

 

พัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการ

จังหวัดสตูล(พ.ศ. 
2561 – 2564 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 

3 สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล 

กุมภาพันธ์  
– 

 เมษายน 
256๓  

 

1. คณะทำงานสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย 
ทิศทาง และ
เป้าหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ให้กับผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดสตูล 
2. ผู้บริหารครู
ประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ส่วน
ราชการ และ
บุคลากรของทุก
หน่วยงานที่ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 

4 คัดเลือก Best Practice การ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนการ
สอนระดับอนุบาล 1 - 3  
 

กุมภาพันธ์ 
– 

กรกฎาคม 
2563 

เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
 คณะทำงานคัดเลือก 
Best Practice การ
บริหารจัดการ และ
จัดการเรียนการสอน
ระดับอนุบาล 1-3  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 

5 นิเทศติดตามและสรุปรายงานผล
การดำเนินงาน 

มกราคม 
 –       

  กันยายน 
2563 

 คณะทำงานนิเทศ 
ติดตามและสรุป
รายงานผลการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 

 



 

  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 46 

 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
8.1 พัฒนา และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ เด็กปฐมวัย(0 – 5 ปี) และแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

เด็กปฐมวัย (School Mapping) จังหวัดสตูล  และจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานชาติ 

8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย” 
8.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รู้จักเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริงด้วยการประเมินอย่างใคร่ครวญ” 
8.4 คัดเลือก Best Practice การบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 - 3 ระดับจังหวัด 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสตูล จากหน่วยงาน

ทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร้อยละ 100 
9.2 จังหวัดสตูลสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

77,800 77,800 - - - 77,800 
แหล่งงบประมาณ   รายจ่ายอ่ืน ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสตูล  

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้  

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน

โครงการทุกกิจกรรม  
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14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1) เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ได้รับการดูแลและพัฒนาให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยอย่างทั่วถึง  
2) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูลได้มาตรฐานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 
 

....................................................... 
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โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจงัหวัด 

1. หลักการและเหตุผล  
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้

เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยเน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ซึ ่งเป็นช่วงที่สมองได้รับการพัฒนาสูงสุดและการเรียนรู ้เป็นไปอย่างรวดเร็วสูงสุด การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างเหมาะสมเป็นรากฐานของมนุษย์ที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิต  ของเด็กไปจนตลอด
ชีวิต ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
อีกทั้งจะทำให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความต่อเนื่อง ทั่วถึง และ  เท่าเทียมโดยมีระบบการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่สร้างการมีส่วนร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน 
จนถึงครอบครัว เพื่อยกระดับความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้อยู่  ในลำดับต้นของวาระแห่งชาติ และ
เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนในประเทศได้รับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจึงได้มีพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้เด็ก
ปฐมวัยที่อยู่ในช่วงวัยสำคัญได้รับการเลี้ยงดู พัฒนา ให้การศึกษาและได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ 

ในปัจจุบันการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายในแต่ละ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยในอนาคตให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1 ) 
พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาด้านอารมณ์ 3) พัฒนาด้านสังคม และ 4) พัฒนาด้านสติปัญญา เพื่อสามารถ
ติดตามพัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลของเด็ก
ปฐมวัยที่สามารถเชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการที่สามารถรองรับแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ให้ผู้บริหารในแต่ระดับมีข้อมูลที่มี
ความสมบูรณ์และมองเห็นภาพรวมจนนำไปสู่การบริหารงานที่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูประบบราชการ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเชิงบูรณาการและการนำเครื่องมือสารสนเทศเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 18 ให้สำนักงานเลขาธิการ สภา
การศึกษา ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายกรพัฒนาเด็กปฐมวัย มีอำนาจหน้าที่ตาม 
(8) สำรวจและเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อการจัดทำข้อมูล รวมทั้งติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับ เด็กปฐมวัย และ
เผยแพร่ข้อมูลและสถิติเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 

ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการขอคณะกรรมการ   
นโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงต้องเตรียมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ทั้งในด้านการจัดทำ     
นโยบายระดับชาติ แผน มาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ฯลฯ ด้วยการศึกษาและพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลสารสนเทศ สถิติ รายงานผลการศึกษา รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุน 
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ส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด สำนักงานฯ จึงจัดทำ “โครงการการศึกษาและ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด” เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายแผนและข้อเสนอแนะด้าน
เด็กปฐมวัย เพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มีความครอบคลุม
ทุกมิติและสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดตามประเด็นที่กำหนด 
2.2 เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยในของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในระดับจังหวัดให้มีการ

ใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

จำนวนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกภาคส่วน  

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

มีฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ที่สามารถติดตามพัฒนาการของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

นักเรียนระดับปฐมวัย ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
สตูล จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

5. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในพ้ืนที่ทุกสังกัด 

มิถุนายน 
 2563  

 

คณะทำงานจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัย (0 - 5 ปี) 
และแผนที่ที่ตั้ง
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
(School Mapping) 
จังหวัดสตูล 

2 เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามการ
ดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

กรกฎาคม 
 2563 

 

ประชากรวัยเรียน/
นักเรียนระดับปฐมวัย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 

3 สรุปและรายงานผล กันยายน 
2563  

 

คณะทำงานจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัย (0 - 5 ปี) 
และแผนที่ที่ตั้ง
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
(School Mapping) 
จังหวัดสตูล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
ศธจ.สตูล 

 
8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

8.1 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ประชากรวัยเรียน และ นักเรียนในระดับปฐมวัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
8.2 ทดสอบระบบและติดตั้งระบบ 
8.3 บันทึกข้อมูลในระบบ 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีระบบจัดเก็บข้อมูล ประชากรวัยเรียน และ นักเรียนในระดับ

ปฐมวัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  
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10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

 

 

11. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 77,510 - - - 77,510 
แหล่งงบประมาณ   รายจ่ายอ่ืน โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด  
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12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้  

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน

โครงการทุกกิจกรรม  

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือสนับสนุนต่อการบริหารจัดการใน

บริบทเชิงพ้ืนที่ 
 

 

....................................................... 
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ยุทธศาสตร์ 2 

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 4,589,982.- บาท 
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โครงการ TFE (Teams For Education) 

1. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึง
คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและการอนุมัติ การสำเร็จการศึกษาเป็น
อำนาจของสถานศึกษา ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจน
การวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test หรือ O - 
NET) เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทุกสังกัด ต้องเข้ารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งผลจากการทดสอบใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของต้นสังกัดระดับต่าง ๆ ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะต้องจัดระบบดู แลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการ “TFE (Teams For 
Education )” ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล 
2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสตูลย้อนหลัง  3 ปี   
2) มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 อย่างน้อย 1 รูปแบบ/แนวทาง         
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3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอด

องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET) แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ร่วมกัน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จำนวน ๒๐ แห่ง 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา
นำร่องในโครงการและในระดับจังหวัด 

เม.ย.63 คณะกรรมการ 
ตามคำสั่งฯ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสังเคราะห์รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด และการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือขยายผล 

เม.ย.-พ.ค.63 คณะกรรมการ    
ตามคำสั่งฯ 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่สถานศึกษา
นำร่องและสถานศึกษาขยายผล 

พ.ค.– มิ.ย.63 ผอ.และครูวิชาการ  
 

4 สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษา
ขยายผลในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

มิ.ย.63 สถานศึกษานำร่องและ
สถานศึกษาขยายผล 

5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ก.ค.-ส.ค.63 คณะกรรมการ    
ตามคำสั่ง 

6 การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ส.ค.-ก.ย.63 สถานศึกษาในจังหวัด
สตูล 

7 การจัดทำเอกสารรายงานผล/วิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย.63 คณะกรรมการ 
ตามคำสั่ง 
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8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ดำเนินงานตามโครงการได้ครอบคลุมและครบทุกกิจกรรมในโครงการ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการ 

Coaching Teams และให้โรงเร ียนในโครงการ Coaching Teams เป็นโรงเร ียนขยายผลในโครงการ TFE 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ทั้งสอง โครงการจะ
รวมเป็นโครงการเดียวกัน ทั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาในโครงการฯ เพ่ือ
พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 อย่างน้อย 1 รูปแบบ/แนวทาง ได้แก่ 
SATUNs Model      

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

1) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสตูลย้อนหลัง  3 ปี  โดยจัดทำเล่มเป็น
เอกสารใช้ร่วมกับโครงการ Coaching Teams    

2) มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 อย่างน้อย 1 รูปแบบ/แนวทาง ได้แก่ 
SATUNs Model         

9.2 เชิงคุณภาพ 
1) มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอด

องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ร่วมกัน โดยใช้ SATUNs Model     

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  
จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทาง และ

วางแผนการนิเทศ ติดตามฯ 
ประชุมปฏิบัติการฯ วันที่ 12 – 14 ส.ค.๖๓  

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณรงค์  กาญจนะ และคณะ
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วันที่ 12 – 14 ส.ค.๖๓  
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา 

อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา  
รวมจำนวน ๔ คน 

  
ประชุมปฏิบัติการฯ วันที่ 12 – 14 ส.ค.๖๓  

ร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบ/แนวทางฯ 
โดยสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

ประชุมปฏิบัติการฯ วันที่ 12 – 14 ส.ค.๖๓ 
ห้องท่ี ๒ คณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมออกแบบวาง
แผนการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการฯ 

 

 
๘ – 11 กันยายน ๒๕๖๓  

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการฯ  
ของสถานศึกษานำร่อง จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาขยายผลฯ จำนวน 1๕ แห่ง ครบถ้วน  

11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

327,500 327,500 - - - 327,500 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education) 
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12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือนเม.ย. - มิ.ย. 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้  

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน

โครงการทุกกิจกรรม  
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

สถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดสตูล สามารถนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ไปใช้ได้  

 
 

....................................................... 
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โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ประชาชน ให้มีความรู้ มีคุณภาพ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการเพ่ือพัฒนากำลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพทักเทียมกับนานาประเทศ แม้ท่ีผ่านมาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีความ
พยายามในการแกป้ัญหาด้วยการกำหนดมาตรการและกลไกต่าง ๆ ขึ้น โดยมีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่ง
สมเป็นระยะเวลานาน รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิกา รขึ้น เพื่อกำหนด
มาตรการ กลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการ
ปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื ่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
บัญญัติไว้ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้
จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่าง ๆ ให้เชื ่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กำกับดูแล 
เร่งรัด กำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

งานวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบและที่สำคัญ คือมี
หน้าที ่กำกับดูแล เร่งรัดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ดังนั ้น เพื ่อให้ภารกิจสำคัญในการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลกาบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหาร
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการ
และบริบทของเขตพ้ืนที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการ Coaching Teams 
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เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือดำเนินการ
พัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้
ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้
การนิเทศติดตามและประเมินผล สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม  อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการบริหารการจัด

การศึกษาในระดับจังหวัด 
2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที ่
2.3 เพื่อขยายผลแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ

Coaching ทุกสังกัดในระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ 

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมจำนวนไม่ร้อยกว่า 6 แห่ง 

2) มีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุนการบริหารการ
จัดการศึกษาในระดับจังหวัด จำนวน 1 ทีม 

3) มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางบูรณาการด้านการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ 
2) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
3) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
4) มีผลการนิเทศ ติดตามประเมินผลเพ่ือการวิจัยหาแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับ

จังหวัด 
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
4.1 สถานศึกษาต้นแบบ 10 โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัด สพป. ๓ โรงเรียน, สังกัด สพม. ๒ โรงเรียน, สังกัด 

สช.จ.สตูล ๓ โรงเรียน, สังกัด อปท. 1 โรงเรียน, สังกัด ตชด.  1 โรงเรียน 
4.2 สถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัด สพป. 1 โรงเรียน, สงักัด สพม. 1

โรงเรียน, สังกัด สช.จ.สตูล 1 โรงเรียน, สังกัด อปท  1 โรงเรียน, สังกัดการศึกษาพิเศษ  1 โรงเรียน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาต้นแบบ 10 โรงเรียน และสถานศึกษาเครือข่าย 5 โรงเรียน 

7. กิจกรรมท่ีดำเนินการ   
7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (เปรียบเทียบปี 2559 – 

2562) (ภาพรวมและสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ)  ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563 
7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การนิเทศติดตามและประเมินผล และประชุมสถานศึกษา

ต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่าย โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
7.3 การนิเทศ ติดตามการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม       

8.1  มีข้อมูลผลการวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี 2559 – 2562 เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลสารเทศในการเปรียบเทียบคะแนน O-NET และใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายเข้า
ร่วมโครงการในปี 2563 

8.2 มีการพัฒนาแนวทางการนิเทศ SATUN MODEL เพ่ือให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
8.3 คณะกรรมการ Supervisor Teams ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสังกัดร่วมกันกำหนดปฏิทินนิเทศ และ

วางแผนการนิเทศโดยแบ่งคณะกรรมการนิเทศฯ ออกเป็น 3 สาย เพื่อให้สามารถลงนิเทศ ติดตามสถานศึกษา
ต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่ายได้ทุกโรงเรียนในระยะเวลาอันกระชั้นชิด 

8.4 สถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่ายได้รับทราบวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของ
โครงการ 

8.5 คณะกรรมการ Supervisor Teams ระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่นิเทศ ติดตามสถานศึกษาต้นแบบและ
สถานศึกษาเครือข่ายตามปฏิทินการนิเทศโดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ. และ อกศจ. เป็น
หัวหน้าทีม ศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัด ศึกษานิเทศก์จากต่างสังกัด และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล โดยคณะกรรมการทำการสังเกตการสอนของครูใน 4 รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพร้อมดูเอกสารข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนด้วย หลังจากสังเกตการณ์สอนมีการ AAR ครู ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการท่ีร่วมกันอีก
ครั้ง ซึ่งพบว่าทั้งผู้บริหาร และครูต่างมีความพึงพอใจมีการตอบรับและให้ความร่วมมือต่อโครงการเป็นอย่างมาก 
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9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

1) มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาของ
สถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่ายทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 1 ครั้ง รวมจำนวน 15  แห่ง 

2) มีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุนการบริหารการ
จัดการศึกษาในระดับจังหวัด จำนวน 1 ทีม 

9.2 เชิงคุณภาพ 
1) มีประกาศแต่งตั้ง Supervisor Teams ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางบูรณาการด้านการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ 
2) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
3) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติบางรายวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
4) มีผลการนิเทศ ติดตามประเมินผลเพ่ือการวิจัยหาแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ระดับจังหวัด 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

 
 

การประชุมฯวิเคราะห์ O-NET (เปรียบเทียบปี 2559 – 2562) 
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563 

ณ โรงแรมเดอะวันบูติก อ.เมืองสตูล จ.สตูล 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การนิเทศติดตามและประเมินผล  
และประชุมสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่าย  

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีซ จ.สงขลา 

 
 

การนิเทศ ติดตามการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่าย 
ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2563 

11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

155,000 155,000 - - - 155,000 
แหล่งงบประมาณ สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

หลังสถานการณ์ COVID – 19 คลี ่คลายมีเวลาดำเนินงานตามโครงการพียง 3 เดือนก่อนจะสิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมที่มีการรวมกลุ่มกันได้จึงไม่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เลยซึ่งระยะเวลา 3 เดือนต้องเร่งดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการซึ่งบางกิจกรรมก็ต้องจัดร่วมกันในครั้ง



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 65 

 

เดียวเพื่อให้ทันกับเวลา บางกิจกรรมก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปฏิทิน กิจกรรมการนิเทศ ติดตามซึ่งกำหนดไว้
อย่างน้อย 2 ครั้งก็ดำเนินการนิเทศ ติดตามได้แค่ครั้งเดียว  

12.2 แนวทางแก้ไข 
กิจกรรมบางกิจกรรมต้องจัดร่วมกันเพื่อให้ทันเวลา บางกิจกรรมก็ดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้  

13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา 

 

....................................................... 
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โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา   

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และภูมิใจในความเป็นไทย  ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในความเป็นไทยสู่สากลได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยการวัดและประเมินคุณภาพทางการศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ   

ในปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เร ียน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท ี ่  ๒1 โดยมอบหมายให ้  สำน ักทดสอบทางการศ ึกษา สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน อันได้แก่ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : 
RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
เป็นศูนย์สอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งผลการประเมินนั้นจะเป็นข้อมูลสำคัญที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวม และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   
2.2 เพื ่อประเมินความสามารถพื ้นฐานของผู ้ เร ียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเร ียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินฯและนำไปใช้วางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุกคน 
เข้ารับการประเมินด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,597 คน  
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2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุก
คน เข้ารับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2562  
จำนวน 1,393  คน     

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ

การศึกษาภาคบังคับ ได้รับการประเมินโดยการบริหารจัดการสอบของศูนย์สอบผ่านระบบ NT Access และการ
บริหารจัดการสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ด้วยข้อสอบมาตรฐานจาก
ส่วนกลาง (สพฐ.) 

3) โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ นำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

บริหารจัดการสอบระบบ NT Access 
 

ธ.ค. 62 – 
ม.ค. 63 
 

โรงเรียนในสังกัด 
สช.สตูล ที่มี
นักเรียน ป.1 และ 
ป.3 

นายวัชรพงศ์  
ละอองรัตน์ 
ศน.ศธจ.สตูล 
นางสาวอรสา ปาน
กลาย    
นักวิชาการศึกษา 
สช.สตูล 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนย์สอบ และระดับสนาม
สอบ 

กุมภาพันธ์ 
2563 

บุคลากร ศธจ.สตูล
,สช.สตูล และ
ผู้บริหาร,ครู ใน
สังกัด สช.สตูล 

นายวัชรพงศ์  
ละอองรัตน์ 
ศน.ศธจ.สตูล 
นางสาวอรสา ปาน
กลาย    
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
นักวิชาการศึกษา 
สช.สตูล 

3. บริหารจัดการการประเมินด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 
 3.1 ก่อนดำเนินการสอบ RT 

   3.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการ
ประเมินฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1        
   3.1.2 ส่งมอบเอกสารและอุปกรณ์การ
สอบ RT ให้แก่สนามสอบ 

 
กุมภาพันธ์ 63 
กุมภาพันธ์ 63 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
ตามประกาศฯ 

 3.2 ระหว่างดำเนินการสอบ RT 
   3.2.1 ดำเนินการสอบ RT ทุกสนาม
สอบ 
   3.2.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

 
1๓ ก.พ. 63 
1๓ ก.พ. 63 

 
โรงเรียนในสังกัด  
สช. 28 โรงเรียน 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 3.3 หลังดำเนินการสอบ RT 
   3.3.1 บันทึกผลการทดสอบลงในแบบ
บันทึก 
   3.3.2 กรอกข้อมูลจากแบบบันทึกผ่าน
ระบบ NT Access 
3.3.3 นำซองแบบบันทึกคะแนนกลับมา
เก็บยังศูนย์สอบ 

 
1๓ ก.พ. 63 
 
1๓ ก.พ. 63 
 
1๓ ก.พ. 63 
 

 
โรงเรียนในสังกัด  
สช. 28 โรงเรียน 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

4. บริหารจัดการการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3 
 4.1  ก่อนดำเนินการสอบ NT 

   4.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการ
ประเมินฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3        
   4.1.2 ส่งมอบเอกสารและอุปกรณ์การ
สอบ NT ให้แก่สนามสอบ 

 
กุมภาพันธ์ 63 
กุมภาพันธ์ 63 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
ตามประกาศฯ 

 4.2 ระหว่างดำเนินการสอบ NT 
   4.2.1 ดำเนินการสอบ NT ทุกสนาม
สอบ 
   4.2.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

 
4 มี.ค. 63 
4 มี.ค. 63 

 
สนามสอบ จำนวน 
9 สนามสอบ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 4.3 หลังดำเนินการสอบ NT    
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
    4.3.1 ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่

สนามสอบ 
4 มี.ค. 63 นักเรียนที่เข้าสอบฯ คณะกรรมการฯ  

ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

    4.3.2 กรรมการตรวจข้อสอบระบาย
คะแนนผลการทดสอบแบบเขียนตอบใน
กระดาษคำตอบของนักเรียนรายบุคคล 

4 มี.ค. 63 นักเรียนที่เข้าสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

    4.3.3 จัดเก็บกระดาษคำตอบใส่ซองให้
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

4 มี.ค. 63 นักเรียนที่เข้าสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

    4.3.4 แต่ละสนามสอบนำส่งกล่องบรรจุ
ซองกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ 

5 มี.ค. 63 นักเรียนที่เข้าสอบฯ หัวหน้าสนามสอบ 

    4.3.5 นำส่งกล่องบรรจุซอง
กระดาษคำตอบของแต่ละสนามสอบไปยัง 
สพฐ. 

5 - 13 มี.ค. 
63 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
ตามประกาศฯ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
ตามประกาศฯ 

5. รายงานผลการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ประกาศผลการสอบผ่านระบบ NT 

Access 
   5.1.1 ประกาศผลการประเมินด้านการ
อ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.
1 
 
   5.1.2 ประกาศผลการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3 

 
 
20 มี.ค. 63 
 
 
30 เม.ย. 63 

 
 
นักเรียนที่เข้าสอบฯ 
 
 
นักเรียนที่เข้าสอบฯ 

 
 
สทศ.สพฐ. 
 
 
สทศ.สพฐ. 

 5.2 วิเคราะห์ผลการสอบ  
   5.2.1 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการ
อ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.
1 
   5.2.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3 

21 มี.ค. – 30 
เม.ย. 63 
 
พฤษภาคม 63 

โรงเรียนที่เข้าสอบ
ฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
ตามประกาศฯ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 5.4 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ

ทดสอบ 
มิถุนายน 63 โรงเรียนที่เข้าสอบ

ฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนย์สอบ  
ตามประกาศฯ 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access สถานศึกษาและสนามสอบ ดำเนินการบริหารการจัดสอบ

ในระบบ NT Access ได้ทันตามระยะเวลาที่ส่วนกลาง
กำหนด 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 

ศูนย์สอบดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบ ได้ทันตามระยะเวลาที่ส่วนกลาง
กำหนด และครอบคลุมภาระงานตามคู่มือการจัดสอบ 

3 บริหารจัดการการประเมินด้านการอ่าน 
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 

คณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 28 สนามสอบ 
ดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบ และโปร่งใส 
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ โดยมี
คณะกรรมการระดับศูนย์ตรวจเยี่ยมสนามสอบครบทุก
สนามสอบ 

4 บริหารจัดการการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
นักเรียนชั้น ป.3 

คณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 9 สนามสอบ 
ดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบ และโปร่งใส 
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ โดยมี
คณะกรรมการระดับศูนย์ตรวจเยี่ยมสนามสอบครบทุก
สนามสอบ 

5 รายงานผลการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน NT ซึ่งกำหนดประกาศผล 
วันที่ 30 เมษายน 2563 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุกคน 
เข้ารับการประเมินด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน   1,504   คน  

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุกคน 
เข้ารับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2562  
จำนวน   1,380   คน   
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9.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ

การศึกษาภาคบังคับ ได้รับการประเมินโดยการบริหารจัดการสอบของศูนย์สอบผ่านระบบ NT Access และการ
บริหารจัดการสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ     

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ด้วยข้อสอบมาตรฐานจาก
ส่วนกลาง (สพฐ.) 

3) อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน NT ซึ่งกำหนดประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 
10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

  
การประชุมฯ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การประชุมชี้แจงฯ คณะกรรมการระดับสนามสอบ 

  
การจัดสอบการอ่าน ป.1 การจัดสอบ NT ป.3 

 
บรรยากาศ การรับ-ส่ง ข้อสอบและกระดาษคำตอบ ณ ศูนย์สอบ ศธจ.สตูล 
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

107,482 107,482 - - 107,482 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงบประมาณ : แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
โครงการ : ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ รายการ : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค  

ในช่วงเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล ได้ 

12.2 แนวทางแก้ไข  
เลื่อนการจัดกิจกรรมรายงานผลการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ

ทุกคน 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินฯ เพ่ือนำไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และนำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

....................................................... 
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โครงกรพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยที่การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี ่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตามท่ีได้บัญญัติไว้ใน มาตราที่ 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560  จากข้อบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวข้างต้น มีคำว่า "เด็กทุกคน" และคำว่า "อย่างมีคุณภาพ" การดำเนินการให้บรรลุผลตามที่
กำหนดไว้ จึงต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อมุ่งให้เด็กทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐาน
เสมอกัน จะต้องมีการดำเนินการเพื่อลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการลด
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุน
และประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพของประชาชน (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 

รัฐมีความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของ
การพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างแท้จริง จึงกำหนดให้
มีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผล
ไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้มี
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที ่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผล
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นวัตกรรมการจัดการเร ียนการสอนและวิธ ีการ ปฏิบัติที ่ด ีไปใช้ในสถานศึกษาอื ่น ตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที ่ถ ูกประกาศให้เป็นจังหวัดนำร่องพื ้นที ่นว ัตกรรมการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมระดับชาติ (Nation Participation Action Research) เนื่องจากการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ข้อ นั้น จะต้องมีการดำเนินการโดยภาคีเครือข่าย
ร่วมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับหน่วยงานภายในจังหวัด และระดับชาติ  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบ
พื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4,000,000 บาท เพื ่อใช้ในการขับเคลื ่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งพื ้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และดำเนินการในกิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยกำหนดให้ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 

จากหลักการ ข้อกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณข้างต้น กอปรกับพระราชบัญญัติพื ้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ทำ
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอำนาจ ในการ (1) จัดให้มีระบบข้อมูล
ตามมาตรฐานที ่คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั ้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (2) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (3) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย  
และ (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และจัดประชุม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 22 และ 23  

2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสามารถในการสอนแบบ
โครงการฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้ Digital Platform 

2.3 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ ขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจที่มอบหมายให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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2.4 เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล บริหารจัดการ ติดตาม และรายงาน การดำเนินงานให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวนไม่น้อยกว่า 5 
ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ จำนวนรวมไม่
น้อยกว่า 18 ครั้ง 

2) ครูโรงเรียนนำร่องทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ, การใช้ระบบ Digital Platform, โครงงานฐานวิจัย และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมจำนวนไม่น้อย
กว่า 250 คน 

3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ มีผลงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าคณะละ 1 เรื่อง 

4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื ่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงาน การ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม โดยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในพื้นท่ี ภาคและในส่วนกลาง 

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครูโรงเรียนนำร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล 

พ.ค.-ก.ย.  
2563 

1.คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 
2.คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน 

ศธจ.สตูล 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนนำร่องและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

มิ.ย.-ก.ย.  
2563 

ครูโรงเรียนนำร่อง
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

คณะอนุกรรมการฝ่าย
วิชาการ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
- โครงงานฐานวิจัย 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- ระบบ Digital Platform 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3 จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือ
จ่ายเป็นค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

พ.ค.-ก.ย.  
2563 

คณะอนุกรรมการ
ทั้ง 4 คณะ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประธาน
คณะอนุกรรมการทั้ง 4 
คณะ 

4 ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และ
รายงาน การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม โดย
ความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในพื้นท่ี 
ภาคและในส่วนกลาง 

พ.ค.-ก.ย.  
2563 

บุคลากรใน
สำนักงาน ศธจ.
สตูล และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ศธจ.สตูล 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ในห้วงเวลา ไตรมาสที่ 4 :  เดือน ก.ค. 63  - ก.ย. 63 ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ครบทั้ง ๔ 

กิจกรรม ได้แก่ 1. ) จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ๒.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนนำร่องและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ โครงงานฐานวิจัย, หลักสูตรฐานสมรรถนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓.) จัดประชุม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สัมมนาหรือจ่ายเป็นค่าใช้สอยอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเสนอตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๔.) ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงาน การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม 
โดยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในพื้นท่ี ภาคและในส่วนกลาง 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)  
9.1 เชิงปริมาณ 

ในห้วงเวลา ไตรมาสที่ 4 :  เดือน ก.ค. 63  - ก.ย. 63 ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ดังนี้ 
1) จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างว ันที ่ 16 - 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไดอิชิ  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรฯ หน่วยงานต้นสังกัด, ผอ.รร และครูผู้สอน โรงเรียนนำร่องและ
โรงเรียนขยายผล รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 1๖๐ คน  

2) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสินเกียรตบิรุี 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรฯ หน่วยงานต้นสังกัด, ผอ.รร และครูผู ้สอน โรงเรียนนำร่องและ
โรงเรียนขยายผล รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 8๐ คน  
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3) จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย  
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2563 ณ เดอะ โคโค่ แกรนด์ชาเลต์ ปากบารา (The 
Coco Grand Chalet Pakbara) อ.ละงู จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรฯ หน่วยงานต้นสังกัด, ผอ.รร และครูผู้สอน 
โรงเรียนนำร่องและโรงเรียนขยายผล รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 1๖๐ คน  

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.๒1 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ระหว่างวันที ่ 1๙ - ๒๐ กันยายน 2563 ณ เดอะ โคโค่ แกรนด์ชาเลต์ ปากบารา (The Coco Grand Chalet 
Pakbara) อ.ละงู จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรฯ หน่วยงานต้นสังกัด, ผอ.รร และครูผู้สอน โรงเรี ยนนำร่องและ
โรงเรียนขยายผล รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน  

๕) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดทำเอกสาร/วิดีทัศน์ เผยแพร่การดำเนินงานพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล   

9.2 เชิงคุณภาพ 
จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่

นว ัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื ้นที ่นว ัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  โดยได้ร ับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการฯ ข้างต้น และจะดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ  

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตร

สถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตร

สถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
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ประชุมปฏิบัติการ ด้านการวัดและประเมินผล

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ประชุมปฏิบัติการ  

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย 

 
ประชุมปฏิบัติการ การมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.๒1 

11. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

4,000,000 3,493,519 - - 154,420 3,339,099 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น พัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

1)  ความไม่ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากระบบราชการ 
๒)  การประสานงานเชื่อมโยงบูรณาการคณะอนุกรรมการ 6 ฝ่าย ยังเกิดขึ้นน้อย  
๓)  การแลกเปลี่ยนพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศลงให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือในเชิงกัลยาณมิตร ยัง
เกดิขึ้นน้อย 
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๔.)  การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ยังขาดพ่ีเลี้ยง/ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการ
จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องฯ 

๕.)  ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการฯ ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากได้รับงบประมาณฯ อนุมัติ
โครงการฯ ในวันที่ 30 เม.ย.2563 และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙(COVID-19) ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมในโครงการฯ  

12.2 แนวทางแก้ไข 
1)  ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีร่วมวางแผนขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

สตูลและร่วมลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ผ่านกลไกคณะกรรมการฯอนุกรรมการฯ 
๒)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นพ่ี

เลี้ยงและให้คำแนะนำในการดำเนินการ 
๓)  ปรับรูปแบบกิจกรรมในโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำเนินการตาม พรบ.

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เผยแพร่เอกสารดำเนินการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
จังหวัดสตูล สามารถดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ

บุคลากร และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
 

 

....................................................... 
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ยุทธศาสตร์ 3 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้อง
กับบริบทเชิงพื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน 

จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000.- บาท 
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โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่

การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพื่อ ให้การพัฒนา
ด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื ่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโรงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อม
โนงระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สามารถพัฒนาทักษะ
ผู ้เร ียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอดใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเส ริมศักยภาพ
ทักษะผู้เรียนให้สามารถต่อยอดการศึกษาไปสู่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโนงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาจังหวัดสตูล ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับอาชีพและบริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับอาชีพและบริบทของจังหวัดสตูล จำนวน 1 หลักสูตร 

2) มีโมเดลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ของจังหวัดสตูล 1 รูปแบบ 
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3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและอาชีพ/บริบทของจังหวัด ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการให้โอกาสและ
ทางเลือกการศึกษาแก่ผู้เรียน 

2) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาเพ่ือ
อาชีพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 แห่ง และอาชีวศึกษาจำนวน 1 

แห่ง 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   เดือน เมษายน - กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

1 ประชุมวางแผนการทบทวน/ปรับ/พัฒนาหลักสูตรและ
จัดทำโมเดล (Model) หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ก.ค.- ส.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
  - วิพากษ์หลักสูตร 
  - กลั่นกรอง ทบทวน และสรุป การจัดทำหลักสูตรและ 
    โมเดล 

ก.ค.- ก.ย. 2563  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

3 นำเสนอหลักสูตร ก.ย. 2563  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
จังหวัดสตูล มีหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการมีงานทำ  สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านอาชีพที่

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา สาขาการ
ท่องเที่ยว และพร้อมเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ  

ผลจากการดำเนินงาน ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับ
อาชีวศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 หลักสูตร พร้อมโมเดลการเชื่อมโยงหลักสูตร 

9.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนและอาชีพ/บริบทของจังหวัด ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการให้
โอกาสและทางเลือกการศึกษาแก่ผู้เรียน เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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 11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 98,829 - - - 98,829 
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แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ 100,000.- บาท 

12. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ทดลองใช้หลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปรับปรุงหลักสูตร และนำหลักสูตรไปใช้ในปี

การศึกษา 2564 
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

เป็นการส่งเสริม สนับสนุน อุทยานธรณีโลกสตูล สู่ความยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อความสมดุลระหว่างวถิีชน 
ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ กิจการการท่องเที่ยว สร้างฐานเศรษฐกิจระดับจุลภาคและมหภาค 
 
 

....................................................... 
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ยุทธศาสตร์ 4 

การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด  

จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 201,900.- บาท 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 

1. หลักการและเหตุผล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามตามคำสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็น
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส ำนักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ทั้งนี้โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูลเพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนระดับต่าง ๆ และบริบทเชิง
พ้ืนที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ  

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  
2.2 เพ่ือประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสตูล 

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

สามารถนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     
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7. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน 2 
ครั้ง 

ม.ค.-ก.ย.  
2563 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุ่มนโยบายและแผน 

 
8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 
– 2565) เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน 
60 คน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ได้นำเรื ่องเข้าวาระการประชุมอนุ
ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2563  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
9.2 เชิงคุณภาพ 

สามารถนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

8,900 8,900 - - - 8,900 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ในช่วงการเตรียมการ 

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  
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14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
เพ่ือในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ 

การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และตอบสนองต่อ
บริบทด้านการศึกษาของจังหวัดสตูล 
 
 

....................................................... 
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โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล  
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน

ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระงานหลักตามบทบาทหน้าที่คือ ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธ ิการในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการ
ตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของชาติ 

เพื่อให้การดำเนินงานในภาระงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ขึ ้น เพื่อดำเนินการตามบทบาทและภารกิจ พร้อมทั้งเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดสตูลต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดทำคู่มือตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

2.2 เพ่ือตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูลตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวดัสตูลและนโยบายเร่งดว่น
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตลูและนโยบาย
เร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาจำนวน 9 แห่ง และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จำนวน 236 แห่ง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวดัสตูลและนโยบายเร่งดว่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างน้อย
ร้อยละ 20          

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที ่จังหวัดสตูลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในพ้ืนที่ในจังหวัดสตูล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล   

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

1 จัดทำคู่มือและแผนตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ต.ค.–ธ.ค. 62 ศน.ศธจ.สตูล 

2 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจ
ราชการ ปีงบประมาณ 2563 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
- นโยบายเร่งดว่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ม.ค.-ส.ค.63 - หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดสตูล 9 
แห่ง 
- สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 236 
แห่ง 

3 สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ และสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ 

ก.ย.63 ศน.ศธจ.สตูล 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
8.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ได้รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและ
นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

1) รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2๐19 ( COVID – 19) ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 
2563 สถานศึกษาจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สังกัด สช.จ.สตูล โรงเรียนกำแพงวิทยา สังกัด 
สพม.16 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สังกัด สพป.สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดอาชีวศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสตูลหน่วยบริการละงู สังกัด สพฐ. และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
ทุ่งหว้า สังกัด กศน.      

2) รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2๐19 ( COVID – 19) ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๘ – 
9 กรกฎาคม 2๕๖3 สถานศึกษาแยกตามขนาดโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนบ้านตะ
โละใส และโรงเรียนบ้านโคกพยอม  

3) หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจราชการฯ ครบทุกแห่ง 
9.2 เชิงคุณภาพ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดำเนินการประสานหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อรับการตรวจ
ราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการฯ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2๐19 ( COVID – 19)  

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563  

ณ  โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สังกัด สช.จ.สตูล โรงเรียนกำแพงวิทยา สังกัด สพม.16 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 
สังกัด สพป.สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดอาชีวศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลหน่วยบริการ 

ละงู สังกัด สพฐ. และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า สังกัด กศน.      

11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 75,981 - - 22,827 53,154 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   
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12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้  

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน

โครงการทุกกิจกรรม  

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
สามารถนำเสนอผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

ทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบต่อผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน 
 

 

....................................................... 
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โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนการสอนลูกเสือ เนตรนารี คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมให้
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด และปัจจุบันยังไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บร วบรวมข้อมูล
ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ ประเภทลูกเสือ และอ่ืน ๆ ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำคู่มือการใช้งานสารสนเทศลูกเสือ มอบให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบสารสนเทศ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
จึงจัดทำโครงการนี้ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน          
2.2 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละประเภท ที่ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน               
2.3 เพ่ือให้นำสามารถข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและจัดกิจกรรม

พัฒนาลูกเสือ - เนตรนารี 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ทำงานด้านลูกเสือ ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล  จำนวน 250 คน      
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี รายโรงเรียน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ทำงานด้านลูกเสือ ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล  จำนวน 250 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   10 - 11  กันยายน  2๕๖3 

6. สถานที่ดำเนินการ   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
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8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   

ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเป็นปัจจุบัน  
และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับจังหวัด
ต่อไป  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
13.1 เชิงปริมาณ 

ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ทำงานด้านลูกเสือ ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล  จำนวน 230 คน 
13.2 เชิงคุณภาพ 

ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 230โรงเรียน 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

13,000.- 13,000 - - - 13,000.- 
แหล่งงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) ผู้เข้ารับการประชุมมีภารกิจอ่ืนที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้เตรียมข้อมูลจากสถานศึกษาคาดเคลื่อน 
2) สถานศึกษาไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลลูกเสือไว้ให้เป็นปัจจุบัน 

12.2 แนวทางแก้ไข 
ติดตามและแนะนำสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ติดตาม  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  เห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลนี้ทุกปี เพราะจะได้มีข้อมูลที่สามารถอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกเสือได้อย่าง
ทันท่วงที 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ระดับจังหวัดต่อไป 
 

....................................................... 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Power bi เพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
ทางการศึกษาของจังหวัดสตูล 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553  หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 กำหนดว่า ให้มีการการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ     ว่าด้วยการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 9 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงานให้ส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนสามารถได้รับรู้ ตรวจสอบ หรือขอรับบริการดูข้อมูลข่าวสารได้
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และ หมวด 7 การติดตาม ประเมินผล และการเผยแพร่ ข้อ 
35 ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจ และ
สารสนเทศเป็นประจำทุกปี ซึ ่งจากข้อความดังกล่าวได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ และมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาให้ผู้รับบริการได้รับทราบเป็นประจำทุกปี 

จากความสำคัญของการพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้กำหนดจัด
อบรมการใช้งานโปรแกรม Power bi ( Power Business Intelligence ) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ วิเคราะห์
สรุปผลข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลายให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตาราง 
แผนภาพ กราฟ แผนที่ และสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆได้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าใจง่าย สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดสตูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และใชในการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ใหหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษามีความรู้ความเข้า ใจในการรวบรวม 

จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
2.2 เพ่ือยกระดับวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่

หลากหลาย 
2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.4 เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูลมีข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 

3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1) บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน 23 คน 
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูลที่ส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรม มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เป็น Interactive Dashboard 
ของหน่วยงานและสถานศึกษา จำนวน 1 ชิ้นงาน 

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจในการจัดการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมไม่นอยกวารอยละ 80 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานประกอบการของเอกชน(โรงแรม)ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  

7. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนและกำหนด

รูปแบบการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม 
Power bi เพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
ทางการศึกษาของจังหวัดสตูล 

ส.ค. 2563 บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Power bi 
เพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทาง
การศึกษาของจังหวัดสตูล 

ก.ย 2563 บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปและรายงานผล
การดำเนินงานตามโครงการอบรมการใช้งาน
โปรแกรม Power bi เพ่ือการวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลทาง 

ก.ย. 2563 บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถด้าน การ
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการรายงา นผลให้
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับบริการมีข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าใจง่าย สามารถนำข้อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการศึกษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และใชในการเผยแพร ประชาสัมพันธ์
ใหหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

1) บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และผู ้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
โปรแกรม Power bi เพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสตูล จำนวน 30 คน 

2) ผู ้ เข ้าร ับการอบรม มีส ื ่อที ่ใช ้ในการนำเสนอข้อมูลทางการศึกษาในรูปแบบ Interactive 
Dashboard จำนวน 1 ชิ้นงาน 

9.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Power 

bi เพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสตูล ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินที่อยู่ที่
ร้อยละ 95 

2) ผลการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรม Power bi ของผู้เข้ารับการ
อบรม เมื่อเทียบผลทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมเพิ่มขึ้น
ไม่นอยกวารอยละ 80 ทุกท่าน โดยผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมจะอยู่ที่  รอยละ 90 
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10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

 

 

 

 

 
 

 

 

11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 100,000 - - - 100,000 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดำเนินการตา มภารกิจของ
หน่วยงาน ในหมวดงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 
12.2 แนวทางแก้ไข 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนที่จะนำโปรแกรม แอพพลิเคชั่น ระบบ เทคนิคหรือวิธีการ

ใหม่ๆมาพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดสตูล เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาสามารถทำงานง่ายและ เร็วขึ้น 
ผลงานที่ออกมามีความสวยงามสามารถสื่อไปยังผู้รับสารได้เข้าใจมากขึ้น 
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14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้บริหารได้รับข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าใจง่าย สามารถนำข้อมูลมาประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และใชในการเผยแพรประชา
สัมพันธ์ใหหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
 

 

....................................................... 
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ยุทธศาสตร์ 5 

การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,252,590.- บาท 
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โครงการพัฒนาองค์กร (OD) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

1. หลักการและเหตุผล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยประสานงานการจัดการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดสตูล  ปัจจุบันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประกอบด้วย  ข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่คุรุสภา  และพนักงานจ้างเหมาบริการ   การปฏิบัติงานของสำนักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ได้  ต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ และความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน 
ประกอบกับจังหวัดสตูลได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้บุคลากรในสำนักงานมีความรู้ และความเข้าใจเพ่ือที่จะได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จได้  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาองค์การ (OD) สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  และภารกิจ
ของหน่วยงาน  สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  มีจิตสำนึกท่ีดี สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต มีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ  เข้าใจถึงวัฒนธรรม  
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  สามารถทำงานเป็นทีมได ้

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพ่ิมมากข้ึน และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานภายในจังหวัดได้  

2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีจิตสำนึกท่ีดีสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ  เข้าใจถึงวัฒนธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเข้าร่วม 25 คน 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
4.1 เชิงปริมาณ  

บุคคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จำนวน  25 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่
งานคุรุสภา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี 

7. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
7.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาและคู่มือการอบรม 
7.3 การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/การอบรมบุคลากรทางการศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
7.4 สรุปการประเมินและรายงานผล 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม 
8.1 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพ่ิมมากข้ึน และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานภายในจังหวัดได้  

8.2 เพ่ือให้บุคลากรมีจิตสำนึกท่ีดีสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ  เข้าใจถึงวัฒนธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็น
ผู้อ่ืน  สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ  

บุคคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จำนวน  25 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่
งานคุรุสภา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

9.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

348,990 348,990 - 348,990  - 
แหล่งงบประมาณ 

1. งบค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน   45,500.- บาท 
2. งบค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด                    จำนวน   30,000.- บาท 

        3. งบดำเนินงาน                                                                     จำนวน 273,590.- บาท  

12. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
นำผลการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาค้นหาจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือจัดทำ

โครงการในปีถัดไป 
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13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
บุคลากรมีจิตสำนึกท่ีดีสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ  เข้าใจถึงวัฒนธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  สามารถ
ทำงานเป็นทีมได้ 
 
 

....................................................... 
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โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล 

1. หลักการและเหตุผล  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระการพัฒนา

ระยะ 15 ปี (ค.ศ.2016 – 2030 /พ.ศ.2559 – 2573) ที่ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 ประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร “Transforming Our 
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เป ็นการย ืนย ันเจตนารมณ์และกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านต่างๆ ใน 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุก
มิติรวมทั ้งสานต่อภารกิจที ่ย ังไม่บรรลุผลสำเร็จภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) (ค.ศ.2000 – 2015) ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 17 ข้อ (Goals) ที่ครอบคลุม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 10 เป้าหมาย (Targets) ที่มุ่งพัฒนาและแก้ไขโจทย์การพัฒนาการศึกษาของโลกท้ังโอกาส
ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพทุกมิติ ทุก
ระดับ ทุกประเภท อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่ า
เทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG 4) ทั้งนี้ กพย. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องเริ่มต้นจากการดำเนินการในระดับพื้นที่ (Localizing SDGs) โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องวิเคราะห์และสังเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมระดับโลก ให้เป็นเป้าหมาย
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนและดำเนินการตามประเด็น บริบท ความพร้อมของหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากระดับพื้นที่ 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าดว้ย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค สำนัก
บูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สป. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs Move) 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านการศึกษา และได้คัดเลือกจังหวัดนำร่องเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษาในระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี สตูล และ
ปัตตานี ซึ่งได้กำหนดจัดแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับพ้ืนที่ 6 จังหวัดนำร่อง 
และขับเคลื่อนตามแผนดังกล่าวในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้จังหวัดนำร่องมี
ข้อมูลสถานการณ์ แผน การขับเคลื่อน โครงการที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา ตลอดจนให้มีกลไก การประเมินผลระดับพื้นท่ีเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย มาตรการ และการดำเนินการ
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ระดับพื้นที่ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและบริบทความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยอาศัย
หน่วยงานในระดับจังหวัดเป็นฐานในการดำเนินการในแต่ละพ้ืนที่ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา 
SDG 4 จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดทำแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่ (SDG 4) จังหวัดสตูล 
2.2 เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่ (SDG 4) จังหวัดสตูล ตามบริบท

และความต้องการของพ้ืนที่ 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
ระดับพื้นที่ (SDG 4) ที่มีการกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดและด้านอ่ืน ๆ ตามความต้องการของพ้ืนที่ จำนวน 1 แผน 

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีการดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ย ั ่งยืนด้านการศึกษาระดับพื ้นที ่ (SDG 4) ที ่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของพื ้นที ่และตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายหลักท่ี 4 อย่างน้อย 1 เป้าหมายจาก 10 เป้าหมาย 

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ย ั ่งยืนด้านการศึกษาระดับพื ้นที ่ (SDG 4) ตามมาตรการ แผนงาน โครงการเพื ่อการแก้ไขปัญหาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และด้านอ่ืน ๆ ตามความต้องการของพ้ืนที่ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
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7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 
4) จังหวัดสตูล 

ก.ค. 2563 หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
สตูล 

กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 
4) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ก.ค. – 
ก.ย. 2563 

ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

3 สื่อสาร รณรงค์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ก.ค. – 
ก.ย. 2563 

หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
สตูล 

กลุ่มนโยบายและแผน 

4 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานฯ ส.ค. – 
ก.ย. 2563 

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค , 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4) จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน 
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน 40 คน โดยได้กำหนดการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่า
ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 เป้าหมายที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคน
เข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายใน ปี 
2573  เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ 
(SDG 4) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยจัดทำแผนขับเคลื่อนการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน
การศึกษาระดับพื้นที่ (SDG4) จังหวัดสตูล จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนขับเคลื่อนการเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่ (SDG4) จังหวัดสตูล กิจกรรมการจัดให้เด็ก 0 – 6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความ
พร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตามศักยภาพ เสนอให้ดำเนินการในกิจกรรม  ดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับเด็กปฐมวัย 

2  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมการสอนแบบใหม่ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการสอนแบบ
ใหม่ 

3 - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ DSPM 
- อบรมผู้เกี่ยวข้องในการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับอบรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ DSPM 
- เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตาม
วัย 

4 จัดอบรม สัมมนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม 

5  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครู
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทำวิจัย 

6 สร้างเครือข่ายสานฝันการจัดการศึกษาปฐมวัย จ.สตูล ร้อยละ 80 ของครูปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย 
และประสานงานแบบมีส่วนร่วม 

และได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อสำรวจความสมัครใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามหลักสูตร มีผู้สมัครใจในการเข้ารับการฝึกอบรม  ดังนี้ 

หลักสูตร จำนวน (คน) 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย 
(Primary safety for early childhood) 

60 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการสอนแบบ
ใหม่ 

175 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual :DSPM) 

84 
 

4.อบรมผู้เกี่ยวข้องในการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 282 
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ในปีงบประมาณ 2563 สามารถจัดอบรมได้ 3 หลักสูตร ดังนี้  
1) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ

เนื่องมาจากปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 93 คน 
และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  

2) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual :DSPM)  จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563   ณ  

สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 84 คน 
3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for 

early childhood จำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีผู้
เข้ารับการอบรม  จำนวน 60 คน 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
ระดับพื้นที่ (SDG 4) ที่มีการกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดและด้านอ่ืน ๆ ตามความต้องการของพ้ืนที่ จำนวน 1 แผน 

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีการดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั ่งยืนด้านการศึกษาระดับพื ้นที ่ (SDG 4) ที ่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของพื ้นที ่และตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้อย่างน้อย 1 เป้าหมายจาก 10 เป้าหมาย 

9.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ย ั ่งยืนด้านการศึกษาระดับพื ้นที ่ (SDG 4) ตามมาตรการ แผนงาน โครงการเพื ่อการแก้ไขปัญหาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และด้านอ่ืน ๆ ตามความต้องการของพ้ืนที่ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

903,600 900,587 - - - 900,587 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับ
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ในช่วงการเตรียมการ ด้วย
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทำให้การขับเคลื่อนโครงการการมีเวลาจำกัด  

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน

โครงการทุกกิจกรรม  

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
มีการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่ 

(SDG 4) ตามมาตรการ แผนงาน โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด และด้านอื่น ๆ ตามความต้องการของพ้ืนที่ 

....................................................... 
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โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปน็พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตราที่ 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้ นตามสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4)  จัดการเรียน 
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในโครงการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือ
ศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาทั่วประเทศด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน รวมทั้งเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน เพื่อนำผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับภูมิภาค จึงดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำแบบประเมินส่งกลับไปยังสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสตูล เพ่ือการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน 
 

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 
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3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
5) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน  14 คน  
6) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 14 คน 
7) นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 สถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัด จำนวน 14 คน  

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีระบุ ทำแบบประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง

ของผู้เรียน อย่างตั้งใจและตรงตามความเป็นจริง 
2) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  นักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดสตูลทุกสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
วิธีการ/ ขั้นตอน/ กิจกรรมในการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม 2563  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

2. บันทึกขออนุญาตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
4. เก็บข้อมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
5. เก็บรวบรวมข้อมูลส่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 31 มกราคม 2563 
6. วิเคราะห์/สรุปรายงาน สิงหาคม 2563 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน 

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสตูล เพื่อการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้วและจัดส่งไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว   
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9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ ดำเนินการเก็บข้อมูลฯ แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 
 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
5) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน  14 คน  
6) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 14 คน 
7) นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 สถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัด จำนวน 14 คน         

9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างตามที่ระบุ ทำแบบประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง

ของผู้เรียน อย่างตั้งใจและตรงตามความเป็นจริง 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  
สถานศึกษาสังกัด สช. สถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
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สถานศึกษาสังกัด สพฐ. สถานศึกษาสังกัด สอศ. 

 
การดำเนินการชี้แจงก่อนเก็บข้อมูลฯ ในสถานศึกษา 

11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

7,000 1,668 - - 1,668 - 
แหล่งงบประมาณ   งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

12. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำรายงานผลการประเมิน 

จะดำเนินการแจ้งผลการประเมินฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
 

 
 
 



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 120 

 

13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา/สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผลจากแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  
 

....................................................... 
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โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

สังคมไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็ง ยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบัน  สถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน  เป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวไทยทุกคน  จะต้องร่วมกัน
ปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้คงอยู่ตลอดไป    พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์ ป้องเมือง  ทำนุบำรุง
บ้านเมือง ศาสนาและสังคมมาจนถึงทุกวันนี้  แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แต่
สถาบันพระมหากษัตริย์      ก็ยังเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมาก เช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน    
รัชกาลที่ 10  ซึ่งสำนักพระราชวัง ประกาศจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ซึ่งเป็นที่ปิติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า  เป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิอย่างยิ่งที่จะต้องจารึก
ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย      

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงาน
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักและรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย ปลูกฝังอุดมการณ์เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับ      

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในความรักชาติไทย และจงรักภักดีใน

สถาบันพระมหากษัตริย์       
2.2 เพ่ือปลูกฝัง อุดมการณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย            

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
4.1 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
4.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4.  กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน   ๔,000 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  
ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

ระหว่างวันที่  1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล  
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6. สถานที่ดำเนินการ    
โรงเรียนมัธยมในอำเภอเมืองสตูล , อำเภอควนกาหลง ,อำเภอท่าแพ  สังกัดสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   จำนวน  3๗  โรงเรียน          

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
7.1 สำรวจโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาเพ่ือจัดดำเนินโครงการ 
7.2 จัดทำรายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามงบประมาณท่ีสำนัก 
7.3 การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดสรร 
7.4 เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อศึกษาธิการจังหวัด จากงบประมาณจากสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา 
7.6 ประสาน วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง 
7.7 จัดทำแผนเข้ารับการบรรยาย , หนังสือเชิญประชุม,เชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วม  
7.8  ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
7.9 จัดดำเนินงานโครงการ  ตามตารางกำหนดกิจกรรม 
7.10 รายงานผลการจัดดำเนินโครงการต่อสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา  
7.11 สรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการ 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของจังหวัดสตูล  ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ 

ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักชาติ  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  
๙.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมตาม โครงการ  สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   จำนวน  3,800  คน    

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของจังหวัดสตูล  ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ 

ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักชาติ  
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10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  
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11. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

35,000 35,000 - - - 35,000 
แหล่งงบประมาณ   สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 35,000 บาท 

12. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายยังดำเนินการไม่ครบ จะดำเนินการต่อในโอกาสต่อไป  

13. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
13.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในเดือนกันยายน 2563 จึงต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
กันยายน 63 และต่อเนื่องไปถึงเดือนตุลาคม  2563  ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      

13.2 แนวทางแก้ไข 
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ดำเนินการ     

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ทำให้

ประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ สนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชนชาวไทย ต่อไป 
 

 

....................................................... 
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โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด  
และศูนย์เสมารักษ์ ศธจ. 

1. หลักการและเหตุผล  
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/255๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 255๙ เรื ่อง 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายในของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 12๙8/2560 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจ้งเหตุจากสาย
ด่วน 15๗๙ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการส่งเสริม
การป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการทบทวน
การปฏิบัติงานและจัดทำแผนการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่
เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  

2.3 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและ
เอกชน  

2.4 ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
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3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ จำนวน 60 คน  
3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1) พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู ้เกี ่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มี
แผนการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ชัดเจน เป็นเครือข่าย และ
บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียน
และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
4.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 60 คน  
4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่

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

4.3 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมความประพฤติ รู้
และเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของสถานศึกษา มี
ความประพฤติเหมาะสม กับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

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

พสน.  
จำนวน 60 คน 

กลุ่มลูกเสือฯ 

2 เครื่องข่ายออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

ม.ค.63 พสน.  
จำนวน 60 คน 

กลุ่มลูกเสือฯ 

3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง ก.ย.63 กลุ่มลูกเสือฯ กลุ่มลูกเสือฯ 
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8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ 

จำนวน 60 คน เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ และลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสถานที่ที่
มีความเสี่ยงต่อนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ จำนวน 60 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ  ได้ทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

75,000 75,000 - 7,600 - 67,400 
แหล่งงบประมาณ   งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ พสน.จังหวัด 30,000 บาท 
                        งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 45,000 บาท 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้  

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน

โครงการทุกกิจกรรม  

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ประสานงานกับ

สถานศึกษา ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษา  ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

....................................................... 
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โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน

ทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และตระหนักเห็นความสำคัญของเด็ก
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง    ให้เจริญก้าวหน้า
และมั่นคง เด็กจึงควรได้รับความสำคัญและตระหนักรู้ว่าตัวสำคัญ ประกอบกับเป็นการสร้างกระแสให้ภาคเอกชน
และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็น
พิเศษ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และที่สำคัญ คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้น โดยโครงการนี้กำหนดจัด
ขึ้น ณ พื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เนื่องด้วยสถานที่
ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของจังหวัด ซึ่งมีเด็กทั้งในพ้ืนที่และจากต่างอำเภอมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากทุก ๆ ปี 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
2.3 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 500 คน      
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก

เชิงสร้างสรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เด็กในพื้นที่จังหวัดสตูล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562  ถึง มกราคม  2563 

6. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
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7. กิจกรรมทีด่ำเนินการ  

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
รูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมเป็นที่พึงพอใจระดับมากแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมมี

ความหลากหลายเหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย ทำให้เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของตัวเอง 
กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เด็กมีการพัฒนาทางด้านทักษะต่าง ๆ ที่ดีขึ้น และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
กับการจัดงานในระดับดี บูธต่าง ๆ มีความเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมระดับดีและกิจกรรมที่จัดตรงกับความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนระดับดีมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
  

9.1 เชิงปริมาณ เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 500 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกเชิง

สร้างสรรค์และผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
 
 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 
 
ธ.ค. 2562 -
ม.ค. 2563 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

2 กิจกรรมที่ 2  วางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและจัดเตรียมงาน 

 
 
ธ.ค. 2562 -
ม.ค. 2563 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
3.2. สรุปรายงานผลโครงการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
ม.ค. 2563 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 
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10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - 40,000 - - 
แหล่งงบประมาณ งบเงินอุดหนุน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
12.1 เด็กกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง 
12.2 เด็กกลุ่มเป้าหมายกล้าคิด กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
12.3 ผู้ที่เก่ียวข้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 

 
....................................................... 
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โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดสาระของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

คนดี ความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิติที่ดี อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและขบวนการลูกเสือ
เป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา โดยกำหนดให้มีการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  

เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในจังหวัด
สตูล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือระดับจังหวัดได้ จึงได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือรับทราบวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
2.2 เพ่ีอให้ผู้บริหาร บังคับบัญชาลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือแนะนำ แก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนลูกเสือ  
2.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา เพื่อประกอบการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม

ลูกเสือให้สามารถเป็นแบบอย่างต้นแบบด้านลูกเสือ ระดับจังหวัด 

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) แล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ โรง 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  
ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ 
โรง 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ   8 - 9  กันยายน  2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในจังหวัดสตูล  จำนวน 7 โรงเรียน 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ   
คณะกรรมการออกนิเทศสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือ

ของสถานศึกษา 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    ตระหนักในความสำคัญของ

กิจกรรมลูกเสือและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ลูกเสือได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับจังหวัดได้  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) แล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ โรง 
9.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  
ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,000.- 9,000.- - - - 9,000.- 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
12.2 แนวทางแก้ไข 

วางแผนและประชุมกรรมการเพ่ือกำหนดวันร่วมกัน 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ติดตาม  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่เก่ียวข้อง    ตระหนักใน

ความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ  และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 

....................................................... 
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โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1. หลักการและเหตุผล  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รัฐบาลไทย ได้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั ่วราชอาณาจักร ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของทุก
หน่วยงานในจังหวัดให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่ผู้ ว่าราชการจังหวัด มีข้อสั่งการ 
ตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548   ซึ่งปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเห็นว่า ยุว
กาชาดเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วไป มีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ประกอบ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน จึงได้จัดทำ โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญ
ประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2.2 เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ COVID-

19  ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน   
ได้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1) สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน    รวมจำนวน   6  แห่ง 
2) สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน   รวมจำนวน  1,300   คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
สมาชิกยุวกาชาดได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
จากโรคติดต่อ COVID-19  ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในชุมชน ได้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการยุวกาชาดทั้งหลายได้เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
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๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
         - สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน    

         - สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน              

 
        6   แห่ง 
    1,300 คน 

เชิงคุณภาพ 
        สมาชิกยุวกาชาดได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ COVID-19  ได้ทำความสะอาดสถานที่
ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน คุณค่า
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุว
กาชาดทั้งหลายได้เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึ้น  

 
        6    แห่ง 
    1,300 คน 

5. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1.จัดทำโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ โครงการฯ 

 
กรกฎาคม 

2563 

 
  
  
 
 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด           
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดสตูล 

 กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ทำหนังสือแจ้งสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
2.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
2.3 สรุปผลการพิจารณา 

 
กรกฎาคม 

- 
  สิงหาคม 

2563 
 กิจกรรมที่ 3 สรุป/ประเมินผล 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 รวมรวมสรุปรายงานผลการดำเนินงานจากสถานศึกษา 
3.2 สรุปรายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  

 
สิงหาคม
2563 
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6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
6.1 สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน            รวมจำนวน      6    แห่ง 
6.2 สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน                   รวมจำนวน  1,300 คน 

๗. พื้นที่เป้าหมาย    
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

1) โรงเรียนอนุบาลสตูล     
2) โรงเรียนอนุบาลละงู   
3) โรงเรียนบ้านคลองขุด    

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
1) โรงเรียนจงหัว      
2) โรงเรียนสายเพชรศึกษา             
3) โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม        

8. ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม – สิงหาคม  2563 

9.  ผลการดำเนินงาน 
9.1 ยุวกาชาดได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร -มหา

วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9.2 ยุวกาชาดได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ COVID-19   ได้ทำ

ความสะอาดสถานที่ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    

9.3 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น    

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

130,000 130,000 - - - 130,000 
 
แหล่งงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน โครงการชุมนุมยุวกาชาด COVID-19 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
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12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

วัสดุที่จะดำเนินการตามโครงการขาดตลาด ทำให้การดำเนินการช้า 
12.2 แนวทางแก้ไข 

-  
13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

ถ้าสถานการณ์โรคติดต่อยังมีการแพร่กระจาย  อยากให้มีการอบรมผู ้เกี ่ยวข้องในการป้องกัน
โรคติดต่ออ่ืน ๆ ด้วย             

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ครู นักเรียน ชุมชน  มีความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อโรคและรู้จักวิธีการป้องกันโรคที่

ถูกต้อง        
 

....................................................... 
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โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมี
ความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ได้น้อม
นำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529  มาเป็น
แนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู ้อื ่นนั้น         
เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะ
ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็ นอิสระ 
และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ-เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์   
จงึได้จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาษาบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  
2.2 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จำนวน  120 คน 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  รู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

 



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 143 

 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสกลนคร จำนวน  120 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562   

6. สถานที่ดำเนินการ  ณ ป่าชายเลน  ตำบลเจ๊ะบิลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
จัดทำโครงการฯ, ประชาสัมพันธ์โครงการฯ, ประชุมชี้แจง/เตรียมคณะทำงาน ,จัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ ประเมินผลโครงการ, สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
8.1 ผู ้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร ่วมทำกิจกรรมเพื ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน 

และการช่วยเหลือผู้อื่น    
8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ   ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรม      
9.2 เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้
คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

        
    



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 144 

 

     
 
11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 10,000 - - 10,000 - 
แหล่งงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจบาดเจ็บระหว่างทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
12.2 แนวทางแก้ไข   จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใน

สถานที่ต่าง ๆ 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่า ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิต

สาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

....................................................... 
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โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

1. หลักการและเหตุผล  
ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เมื่อ 

ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพ่ือ
ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนา
ใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบ
การศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความ
ดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย -หญิง อายุระหว่าง 15-
25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสาน
การดำเนินงานร่วมกัน 

กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุว
กาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ 2๗ มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู ้จักบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
2.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็น

สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องเพ่ิมมากข้ึน  

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุว
กาชาดในจังหวัดสตูล   จำนวน ๔00  คน  
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3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้
รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุว

กาชาด ในจังหวัดสตูล จำนวน  ๔00 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่  2๗  มกราคม   2563  

6. สถานที่ดำเนินการ   สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ,ประสานสถานที่, 
1.3.แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ธันวาคม 62-
มกราคม 
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1.แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายงาน 
2.2.จัดสถานที่,วัสดุ อุปกรณ์  

 
มกราคม
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1.ร่วมกิจกรรมสวนสนาม  
3.2.ประสานอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมสวนสนาม 
 
 
 

 
 
2๗ มกราคม
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 147 

 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
ในวันที่  2๗  มกราคม   2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุว

กาชาดไทย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และ
เจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดสตูล จำนวน ๔00  คน เพื่อร่วมระลึกถึงบุคคล
สำคญัผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
มีระเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุว
กาชาดในจังหวัดสตูล   จำนวน ๔00  คน  

9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้
รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน 
10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1.แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4.2.สรุปรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
มกราคม- 
กุมภาพันธ์
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 30,000 - 30,000 - - 
แหล่งงบประมาณ  รายจ่ายอื่น ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) บุคลากรทางยุวกาชาดของจังหวัดสตูล มีจำนวนน้อย 
2) บุคลากรทางยุวกาชาดของจังหวัดสตูล ไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและพิธีการทางยุว

กาชาด     
12.2 แนวทางแก้ไข 

ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางยุวกาชาด     

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เนื่องจากครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสนใจและมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรม  ควรให้โอกาส

ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ไปร่วมทำกิจกรรมกับส่วนกลางบ้าง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์  
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14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
กิจกรรมยุวกาชาด สามารถพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์ของกาชาดและ

ร่วมบำเพ็ญประโยชน สนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในท้องถิ่นและชุมน ตามโอกาสอันควร      
 

....................................................... 
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โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่

จัดทำขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-255๔) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสูสั่งคมฐานความรู้ได้อย่าง
มั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมี
สมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,25๔๙) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 25๔2 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 25๔5 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยีก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีมี
ความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ, 25๔6) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรมรักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทำงาน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ 
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

การพัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน ทั้งเยาวชนและผู้ให้การสนับสนุน
อื่น ๆ  สำหรับบุคลากรทางลูกเสือ คืออีกบุคคลหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้เยาวชนมีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ หรือผู้ที่พัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดโครงการยกย่องผู้มี
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ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ ่งเป็นหน่วยงานผู ้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูก เสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ให้ผลงานงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ต่อการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีสำหรับผู้ที่ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 มีผู้ส่งผลงานเสนอต่อโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   ครบทั้ง 3 ประเภท 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 90 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และมีผลงานเชิงประจักษ์ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในจังหวัดปัตตานี  

จำนวน 3 ประเภท 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม  2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมส่งผลงาน  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  มีผู้สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวนมาก และมีผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกทุกประเภท  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 มีผู้ส่งผลงานเสนอต่อโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   ครบทั้ง 3 ประเภท      
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9.2 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และมีผลงานเชิงประจักษ์ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

    
 

    
  
11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

6,610 6,063 - - - 6,063 
แหล่งงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ ศธ. 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 6,610.- บาท 
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12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ผู้ส่งผลงานจำนวนมาก 
12.2 แนวทางแก้ไข 

ขยายเวลาการตัดสินคัดเลือก 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
จะมีโครงการในทุกปี เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และ

มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

....................................................... 
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โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ  1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
3.มีงานทำ มีอาชีพ ๔.เป็นพลเมืองดี และเพ่ือน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 พัฒนา
เด็กและเยาวชน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 ขึ้น 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางให้มีนิสัย
ในการสังเกตจดจำ เชื ่อฟัง พึ ่งตนเอง ซื ่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู ้อื ่น รู ้จักบำเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆตามความเหมาะสม ตลอดจนรู้จักรักษาส่งเสริม
จารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดการ
ประกวดในระดับจังหวัด 

ดังนั้น เพื่อให้ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดสตูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถจัดส่งกองลูกเสือ/กองเนตรนารี ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดสตูลเข้าสู่การประกวด
ระดับภาคและระดับประเทศได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงจัดทำโครงการนี้ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ให้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก 

สามัคคี เสียสละ  2.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  
ได้เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคและ
ระดับประเทศ และสามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพ่ิมมากข้ึน 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดสตูล  จำนวน 200 คน      
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ 
รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  มีทักษะการอยู่ร่วมกัน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  ได้รับการ
ยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ สามารถนำ
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ประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง ตลอดจนส่งเสริม  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพ่ิมมากข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล 

จำนวนทั้งสิ้น 200 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล , สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  จัดไปกวดระเบียบแถว โดยการส่งคลิป และคัดเลือกจากคลิปที่ส่งเข้าประดวก 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ให้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้นำ รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันและมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง   

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดสตูล  จำนวน 250 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 80  มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  มีทักษะการอยู่ร่วมกัน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์  ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคและ
ระดับประเทศ สามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
ตลอดจนส่งเสริม   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพิ่มมากขึ้น 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม 
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

89,420 49,780 - - - 49,780.- 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบปกติได้ จึงต้องคัลเลือกจากการส่งคลิป
วิดีโอ ทำให้การตัดสินได้เห็นความชัดเจนน้อย 

12.2 แนวทางแก้ไข 
มีผู้ติดตามไปสังเกตการณ์  ในการอัดคลิปวีดีโของแต่ละสถานศึกษา 
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13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
จัดอบรมวิชาประกวดระเบียบแถวแก่ผู้บังคับบัญชา 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือ

ผู้อื่น  มีทักษะการอยู่ร่วมกัน 
 

....................................................... 
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โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
(3) การมีงานทำ  มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท  อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่น
ในศาสนา  (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่ชอบสิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3) มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมจีุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ 
มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4) เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที ่ของทุกคน (2) ครอบครัว -
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดีคือ 
“เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำ
ด้วยความมีน้ำใจ  และความเอ้ืออาทร 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร     
เทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ

ชุมชนของตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สังกัดอื่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสัง กัดในจังหวัดสตูล 
จำนวน 750 คน    

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  สามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ

สังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด รวม
จำนวน 750 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จ.สตูล 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ   
7.1 จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 
7.2 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฯ (ปลูกป่า) 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
8.1 ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
8.2 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
8.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  

และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สังกัดอื่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสตูล  
จำนวน 800 คน    
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9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  สามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

220,780 220,780 - - - 220,780 
แหล่งงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 220,780.- บาท 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด 19 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
12.2 แนวทางแก้ไข 

มีการป้องการ วัดอุณหภูมิ ใส่แมส เว้นระยะ 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
มีการติดตาม และจัดกิจกรรมเพ่ิม  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

....................................................... 
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โครงการการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง นโยบาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยอ้างถึงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ซึ่ง
มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดระดับความรุนแรงของปัญหาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มาตรการ คือ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพ
ติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทั้งนี้มาตรการการป้องกันยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วม
สำคัญและเป็นภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15-24 ปี 
อย่างเร่งด่วน เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีมาตรการ 4 มาตรการ ให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ (1) มาตรการสร้างการรับรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา (2) 
มาตรการสร้างพื ้นที ่ปลอดภัยในสถานศึกษา (3) มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา และ (4) 
มาตรการอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ตระหนักและ
เห็นความสำคัญในการนำนโยบายชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดสตูล สู่การเป็น “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างการรับรู้นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
2.2 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได ้ 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80         

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสตูล มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

กรอบคิดในการนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปใช้ในสถานได ้
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร พื้นที่

จังหวัดสตูล 
4.2 บุคลากรครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
4.3 ครูและผู้บริหารสถาน ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดลอบายมุข ประจำปี 2561 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล   

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 

ก.ย. 2563  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

2 กิจกรรมที่ 2  วางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   2.1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
   2.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน  

ก.ย. 2563  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผนงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   3.1. จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตร/โล่
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2561 
   3.2. ประเมินผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   4.1. สรุปรายงานผลโครงการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
8.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีแนวดำเนินการในการออกแบบ

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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8.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร มีความตระหนัก ภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ และมีขวัญกำลังใจในการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ ต่อไป 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 71.66 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80) เมื่อจำแนกเป็นราย
สังกัด พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สังกัด สพป.สตูล คิดเป็นร้อยละ 84.91 สังกัด สช.สตูล คิดเป็นร้อยละ 47.62 สังกัด
อื่น ๆ (สพม.16/ กศน./ อาชีวะ/ ราชประชาฯ) คิดเป็นร้อยละ 84.62 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมายจาก 
สังกัด สช.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ส่งผลให้ภาพรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีกรอบคิดในการนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดไปใช้ในสถานได้ ในระดับด ี

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 59,995 - - - 59,995 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ 60,000.- บาท 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

กลุ่มเป้าหมาย สังกัด สช. ให้ความสำคัญน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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12.2 แนวทางแก้ไข 
แต่งตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักร่วมกับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา   

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เพิ่มความเข้มข้นมาตรการอำนวยการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามโครงการ 1) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2) โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
นักเร ียน นักศึกษามีภ ูม ิค ุ ้มกัน สังคมมีพื ้นที ่ปลอดภัย และโน้มเข้าส ู ่  “สังคมไทยปลอดภัย 

จากยาเสพติด”  
 

....................................................... 
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โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปน็พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตราที่ 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้ นตามสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4)  จัดการเรียน 
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในโครงการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือ
ศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาทั่วประเทศด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน รวมทั้งเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน เพื่อนำผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับภูมิภาค จึงดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำแบบประเมินส่งกลับไปยังสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสตูล เพ่ือการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน 
 

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 
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3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
5) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน  14 คน  
6) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 14 คน 
7) นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 สถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัด จำนวน 14 คน  

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีระบุ ทำแบบประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง

ของผู้เรียน อย่างตั้งใจและตรงตามความเป็นจริง 
2) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  นักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดสตูลทุกสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
วิธีการ/ ขั้นตอน/ กิจกรรมในการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม 2563  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

2. บันทึกขออนุญาตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
4. เก็บข้อมูลภาคสนาม มกราคม 2563 
5. เก็บรวบรวมข้อมูลส่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 31 มกราคม 2563 
6. วิเคราะห์/สรุปรายงาน สิงหาคม 2563 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน 

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสตูล เพื่อการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้วและจัดส่งไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว   
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9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ ดำเนินการเก็บข้อมูลฯ แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
         สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   4 คน 
 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน 12 คน  
     สถานศึกษาสังกัด สช.  จำนวน   2 คน 
5) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน  14 คน  
6) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 14 คน 
7) นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 สถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัด จำนวน 14 คน         

9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างตามที่ระบุ ทำแบบประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง

ของผู้เรียน อย่างตั้งใจและตรงตามความเป็นจริง 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  
สถานศึกษาสังกัด สช. สถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
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สถานศึกษาสังกัด สพฐ. สถานศึกษาสังกัด สอศ. 

 
การดำเนินการชี้แจงก่อนเก็บข้อมูลฯ ในสถานศึกษา 

11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

7,000 1,668 - - 1,668 - 
แหล่งงบประมาณ   งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

12. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำรายงานผลการประเมิน 

จะดำเนินการแจ้งผลการประเมินฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด เพ่ือดำเนินการต่อไป 
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13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา/สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผลจากแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  
 

....................................................... 
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โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

สังคมไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็ง ยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบัน  สถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน  เป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวไทยทุกคน  จะต้องร่วมกัน
ปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้คงอยู่ตลอดไป    พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์ ป้องเมือง  ทำนุบำรุง
บ้านเมือง ศาสนาและสังคมมาจนถึงทุกวันนี้  แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แต่
สถาบันพระมหากษัตริย์      ก็ยังเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมาก เช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน    
รัชกาลที่ 10  ซึ่งสำนักพระราชวัง ประกาศจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ซึ่งเป็นที่ปิติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า  เป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิอย่างยิ่งที่จะต้องจารึก
ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย      

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงาน
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักและรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย ปลูกฝังอุดมการณ์เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับ      

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในความรักชาติไทย และจงรักภักดีใน

สถาบันพระมหากษัตริย์       
2.2 เพ่ือปลูกฝัง อุดมการณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย            

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
4.1 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
4.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4.  กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน   ๔,000 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  
ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

ระหว่างวันที่  1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล  
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6. สถานที่ดำเนินการ    
โรงเรียนมัธยมในอำเภอเมืองสตูล , อำเภอควนกาหลง ,อำเภอท่าแพ  สังกัดสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   จำนวน  3๗  โรงเรียน          

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
7.1 สำรวจโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาเพ่ือจัดดำเนินโครงการ 
7.2 จัดทำรายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามงบประมาณท่ีสำนัก 
7.3 การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดสรร 
7.4 เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อศึกษาธิการจังหวัด จากงบประมาณจากสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา 
7.6 ประสาน วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง 
7.7 จัดทำแผนเข้ารับการบรรยาย , หนังสือเชิญประชุม,เชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วม  
7.8  ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
7.9 จัดดำเนินงานโครงการ  ตามตารางกำหนดกิจกรรม 
7.10 รายงานผลการจัดดำเนินโครงการต่อสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา  
7.11 สรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการ 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของจังหวัดสตูล  ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ 

ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักชาติ  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  
๙.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมตาม โครงการ  สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   จำนวน  3,800  คน    

3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของจังหวัดสตูล  ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ 

ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักชาติ  
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10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  
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11. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

35,000 35,000 - - - 35,000 
แหล่งงบประมาณ   สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 35,000 บาท 

12. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายยังดำเนินการไม่ครบ จะดำเนินการต่อในโอกาสต่อไป  

13. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
13.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในเดือนกันยายน 2563 จึงต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
กันยายน 63 และต่อเนื่องไปถึงเดือนตุลาคม  2563  ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      

13.2 แนวทางแก้ไข 
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ดำเนินการ     

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ทำให้

ประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ สนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชนชาวไทย ต่อไป 
 

 

....................................................... 
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โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด  
และศูนย์เสมารักษ์ ศธจ. 

1. หลักการและเหตุผล  
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/255๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 255๙ เรื ่อง 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายในของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 12๙8/2560 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจ้งเหตุจากสาย
ด่วน 15๗๙ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการส่งเสริม
การป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการทบทวน
การปฏิบัติงานและจัดทำแผนการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่
เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  

2.3 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและ
เอกชน  

2.4 ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
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3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ จำนวน 60 คน  
3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1) พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู ้เกี ่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มี
แผนการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ชัดเจน เป็นเครือข่าย และ
บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียน
และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
4.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 60 คน  
4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่

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

4.3 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมความประพฤติ รู้
และเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของสถานศึกษา มี
ความประพฤติเหมาะสม กับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

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

พสน.  
จำนวน 60 คน 

กลุ่มลูกเสือฯ 

2 เครื่องข่ายออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

ม.ค.63 พสน.  
จำนวน 60 คน 

กลุ่มลูกเสือฯ 

3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง ก.ย.63 กลุ่มลูกเสือฯ กลุ่มลูกเสือฯ 
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8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ 

จำนวน 60 คน เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ และลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสถานที่ที่
มีความเสี่ยงต่อนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ จำนวน 60 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคณะกรรมการฯ  ได้ทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

75,000 75,000 - 7,600 - 67,400 
แหล่งงบประมาณ   งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ พสน.จังหวัด 30,000 บาท 
                        งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 45,000 บาท 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้  

12.2 แนวทางแก้ไข 
เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน

โครงการทุกกิจกรรม  

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ประสานงานกับ

สถานศึกษา ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษา  ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

....................................................... 
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โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน

ทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และตระหนักเห็นความสำคัญของเด็ก
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง    ให้เจริญก้าวหน้า
และมั่นคง เด็กจึงควรได้รับความสำคัญและตระหนักรู้ว่าตัวสำคัญ ประกอบกับเป็นการสร้างกระแสให้ภาคเอกชน
และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็น
พิเศษ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และที่สำคัญ คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้น โดยโครงการนี้กำหนดจัด
ขึ้น ณ พื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เนื่องด้วยสถานที่
ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของจังหวัด ซึ่งมีเด็กทั้งในพ้ืนที่และจากต่างอำเภอมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากทุก ๆ ปี 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
2.3 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 500 คน      
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก

เชิงสร้างสรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เด็กในพื้นที่จังหวัดสตูล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562  ถึง มกราคม  2563 

6. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
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7. กิจกรรมทีด่ำเนินการ  

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
รูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมเป็นที่พึงพอใจระดับมากแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมมี

ความหลากหลายเหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย ทำให้เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของตัวเอง 
กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เด็กมีการพัฒนาทางด้านทักษะต่าง ๆ ที่ดีขึ้น และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
กับการจัดงานในระดับดี บูธต่าง ๆ มีความเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมระดับดีและกิจกรรมที่จัดตรงกับความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนระดับดีมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
  

9.1 เชิงปริมาณ เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 500 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกเชิง

สร้างสรรค์และผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
 
 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 
 
ธ.ค. 2562 -
ม.ค. 2563 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

2 กิจกรรมที่ 2  วางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและจัดเตรียมงาน 

 
 
ธ.ค. 2562 -
ม.ค. 2563 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
3.2. สรุปรายงานผลโครงการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
ม.ค. 2563 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 
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10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - 40,000 - - 
แหล่งงบประมาณ งบเงินอุดหนุน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
12.1 เด็กกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง 
12.2 เด็กกลุ่มเป้าหมายกล้าคิด กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
12.3 ผู้ที่เก่ียวข้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 

 
....................................................... 
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โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดสาระของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

คนดี ความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิติที่ดี อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและขบวนการลูกเสือ
เป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา โดยกำหนดให้มีการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  

เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในจังหวัด
สตูล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือระดับจังหวัดได้ จึงได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือรับทราบวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
2.2 เพ่ีอให้ผู้บริหาร บังคับบัญชาลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือแนะนำ แก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนลูกเสือ  
2.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา เพื่อประกอบการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม

ลูกเสือให้สามารถเป็นแบบอย่างต้นแบบด้านลูกเสือ ระดับจังหวัด 

3. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) แล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ โรง 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  
ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ 
โรง 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ   8 - 9  กันยายน  2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในจังหวัดสตูล  จำนวน 7 โรงเรียน 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ   
คณะกรรมการออกนิเทศสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือ

ของสถานศึกษา 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    ตระหนักในความสำคัญของ

กิจกรรมลูกเสือและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ลูกเสือได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับจังหวัดได้  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) แล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ โรง 
9.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  
ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,000.- 9,000.- - - - 9,000.- 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
12.2 แนวทางแก้ไข 

วางแผนและประชุมกรรมการเพ่ือกำหนดวันร่วมกัน 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ติดตาม  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่เก่ียวข้อง    ตระหนักใน

ความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ  และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 

....................................................... 
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โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1. หลักการและเหตุผล  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รัฐบาลไทย ได้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั ่วราชอาณาจักร ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของทุก
หน่วยงานในจังหวัดให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่ผู้ ว่าราชการจังหวัด มีข้อสั่งการ 
ตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548   ซึ่งปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเห็นว่า ยุว
กาชาดเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วไป มีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ประกอบ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน จึงได้จัดทำ โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญ
ประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2.2 เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ COVID-

19  ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน   
ได้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1) สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน    รวมจำนวน   6  แห่ง 
2) สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน   รวมจำนวน  1,300   คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
สมาชิกยุวกาชาดได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
จากโรคติดต่อ COVID-19  ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในชุมชน ได้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการยุวกาชาดทั้งหลายได้เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
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๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
         - สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน    

         - สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน              

 
        6   แห่ง 
    1,300 คน 

เชิงคุณภาพ 
        สมาชิกยุวกาชาดได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ COVID-19  ได้ทำความสะอาดสถานที่
ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน คุณค่า
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุว
กาชาดทั้งหลายได้เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึ้น  

 
        6    แห่ง 
    1,300 คน 

5. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1.จัดทำโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ โครงการฯ 

 
กรกฎาคม 

2563 

 
  
  
 
 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด           
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดสตูล 

 กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ทำหนังสือแจ้งสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
2.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
2.3 สรุปผลการพิจารณา 

 
กรกฎาคม 

- 
  สิงหาคม 

2563 
 กิจกรรมที่ 3 สรุป/ประเมินผล 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 รวมรวมสรุปรายงานผลการดำเนินงานจากสถานศึกษา 
3.2 สรุปรายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  

 
สิงหาคม
2563 
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6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
6.1 สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน            รวมจำนวน      6    แห่ง 
6.2 สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน                   รวมจำนวน  1,300 คน 

๗. พื้นที่เป้าหมาย    
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

1) โรงเรียนอนุบาลสตูล     
2) โรงเรียนอนุบาลละงู   
3) โรงเรียนบ้านคลองขุด    

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
1) โรงเรียนจงหัว      
2) โรงเรียนสายเพชรศึกษา             
3) โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม        

8. ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม – สิงหาคม  2563 

9.  ผลการดำเนินงาน 
9.1 ยุวกาชาดได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร -มหา

วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9.2 ยุวกาชาดได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ COVID-19   ได้ทำ

ความสะอาดสถานที่ส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    

9.3 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น    

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

130,000 130,000 - - - 130,000 
 
แหล่งงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน โครงการชุมนุมยุวกาชาด COVID-19 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
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12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

วัสดุที่จะดำเนินการตามโครงการขาดตลาด ทำให้การดำเนินการช้า 
12.2 แนวทางแก้ไข 

-  
13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

ถ้าสถานการณ์โรคติดต่อยังมีการแพร่กระจาย  อยากให้มีการอบรมผู ้เกี ่ยวข้องในการป้องกัน
โรคติดต่ออ่ืน ๆ ด้วย             

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ครู นักเรียน ชุมชน  มีความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อโรคและรู้จักวิธีการป้องกันโรคที่

ถูกต้อง        
 

....................................................... 
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โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมี
ความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ได้น้อม
นำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529  มาเป็น
แนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู ้อื ่นนั้น         
เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะ
ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็ นอิสระ 
และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ-เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์   
จงึได้จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาษาบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  
2.2 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จำนวน  120 คน 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  รู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสกลนคร จำนวน  120 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562   

6. สถานที่ดำเนินการ  ณ ป่าชายเลน  ตำบลเจ๊ะบิลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
จัดทำโครงการฯ, ประชาสัมพันธ์โครงการฯ, ประชุมชี้แจง/เตรียมคณะทำงาน ,จัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ ประเมินผลโครงการ, สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
8.1 ผู ้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร ่วมทำกิจกรรมเพื ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน 

และการช่วยเหลือผู้อื่น    
8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ   ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรม      
9.2 เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้
คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 10,000 - - 10,000 - 
แหล่งงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจบาดเจ็บระหว่างทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
12.2 แนวทางแก้ไข   จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใน

สถานที่ต่าง ๆ 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่า ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิต

สาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

....................................................... 
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โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

1. หลักการและเหตุผล  
ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เมื่อ 

ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพ่ือ
ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนา
ใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบ
การศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความ
ดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย -หญิง อายุระหว่าง 15-
25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสาน
การดำเนินงานร่วมกัน 

กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุว
กาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ 2๗ มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู ้จักบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
2.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็น

สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องเพ่ิมมากข้ึน  

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุว
กาชาดในจังหวัดสตูล   จำนวน ๔00  คน  
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3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้
รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุว

กาชาด ในจังหวัดสตูล จำนวน  ๔00 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่  2๗  มกราคม   2563  

6. สถานที่ดำเนินการ   สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ,ประสานสถานที่, 
1.3.แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ธันวาคม 62-
มกราคม 
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1.แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายงาน 
2.2.จัดสถานที่,วัสดุ อุปกรณ์  

 
มกราคม
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1.ร่วมกิจกรรมสวนสนาม  
3.2.ประสานอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมสวนสนาม 
 
 
 

 
 
2๗ มกราคม
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 
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8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
ในวันที่  2๗  มกราคม   2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุว

กาชาดไทย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และ
เจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดสตูล จำนวน ๔00  คน เพื่อร่วมระลึกถึงบุคคล
สำคญัผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
มีระเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุว
กาชาดในจังหวัดสตูล   จำนวน ๔00  คน  

9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้
รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน 
10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1.แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4.2.สรุปรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
มกราคม- 
กุมภาพันธ์
2563 

 
กลุ่มลูกเสือ ฯ 
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 30,000 - 30,000 - - 
แหล่งงบประมาณ  รายจ่ายอื่น ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) บุคลากรทางยุวกาชาดของจังหวัดสตูล มีจำนวนน้อย 
2) บุคลากรทางยุวกาชาดของจังหวัดสตูล ไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและพิธีการทางยุว

กาชาด     
12.2 แนวทางแก้ไข 

ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางยุวกาชาด     

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เนื่องจากครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความสนใจและมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรม  ควรให้โอกาส

ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ไปร่วมทำกิจกรรมกับส่วนกลางบ้าง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์  
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14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
กิจกรรมยุวกาชาด สามารถพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์ของกาชาดและ

ร่วมบำเพ็ญประโยชน สนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในท้องถิ่นและชุมน ตามโอกาสอันควร      
 

....................................................... 
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โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่

จัดทำขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-255๔) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสูสั่งคมฐานความรู้ได้อย่าง
มั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมี
สมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,25๔๙) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 25๔2 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 25๔5 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยีก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีมี
ความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ, 25๔6) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรมรักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทำงาน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ 
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

การพัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน ทั้งเยาวชนและผู้ให้การสนับสนุน
อื่น ๆ  สำหรับบุคลากรทางลูกเสือ คืออีกบุคคลหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้เยาวชนมีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ หรือผู้ที่พัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดโครงการยกย่องผู้มี
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ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ ่งเป็นหน่วยงานผู ้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูก เสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ให้ผลงานงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ต่อการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีสำหรับผู้ที่ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 มีผู้ส่งผลงานเสนอต่อโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   ครบทั้ง 3 ประเภท 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 90 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และมีผลงานเชิงประจักษ์ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในจังหวัดปัตตานี  

จำนวน 3 ประเภท 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม  2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมส่งผลงาน  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  มีผู้สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวนมาก และมีผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกทุกประเภท  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 มีผู้ส่งผลงานเสนอต่อโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   ครบทั้ง 3 ประเภท      
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9.2 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และมีผลงานเชิงประจักษ์ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

    
 

    
  
11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

6,610 6,063 - - - 6,063 
แหล่งงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ ศธ. 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 6,610.- บาท 



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 153 

 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ผู้ส่งผลงานจำนวนมาก 
12.2 แนวทางแก้ไข 

ขยายเวลาการตัดสินคัดเลือก 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
จะมีโครงการในทุกปี เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และ

มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

....................................................... 
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โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ  1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
3.มีงานทำ มีอาชีพ ๔.เป็นพลเมืองดี และเพ่ือน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 พัฒนา
เด็กและเยาวชน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 ขึ้น 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางให้มีนิสัย
ในการสังเกตจดจำ เชื ่อฟัง พึ ่งตนเอง ซื ่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู ้อื ่น รู ้จักบำเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆตามความเหมาะสม ตลอดจนรู้จักรักษาส่งเสริม
จารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดการ
ประกวดในระดับจังหวัด 

ดังนั้น เพื่อให้ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดสตูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถจัดส่งกองลูกเสือ/กองเนตรนารี ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดสตูลเข้าสู่การประกวด
ระดับภาคและระดับประเทศได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงจัดทำโครงการนี้ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ให้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก 

สามัคคี เสียสละ  2.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  
ได้เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคและ
ระดับประเทศ และสามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพ่ิมมากข้ึน 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดสตูล  จำนวน 200 คน      
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ 
รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  มีทักษะการอยู่ร่วมกัน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  ได้รับการ
ยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ สามารถนำ
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ประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง ตลอดจนส่งเสริม  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพ่ิมมากข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล 

จำนวนทั้งสิ้น 200 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล , สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  จัดไปกวดระเบียบแถว โดยการส่งคลิป และคัดเลือกจากคลิปที่ส่งเข้าประดวก 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ให้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้นำ รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันและมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง   

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดสตูล  จำนวน 250 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 80  มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  มีทักษะการอยู่ร่วมกัน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์  ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคและ
ระดับประเทศ สามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
ตลอดจนส่งเสริม   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพิ่มมากขึ้น 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม 
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11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

89,420 49,780 - - - 49,780.- 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบปกติได้ จึงต้องคัลเลือกจากการส่งคลิป
วิดีโอ ทำให้การตัดสินได้เห็นความชัดเจนน้อย 

12.2 แนวทางแก้ไข 
มีผู้ติดตามไปสังเกตการณ์  ในการอัดคลิปวีดีโของแต่ละสถานศึกษา 

 



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 157 

 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
จัดอบรมวิชาประกวดระเบียบแถวแก่ผู้บังคับบัญชา 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี เสียสละ รู้จักช่วยเหลือ

ผู้อื่น  มีทักษะการอยู่ร่วมกัน 
 

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 158 

 

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
(3) การมีงานทำ  มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท  อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่น
ในศาสนา  (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่ชอบสิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3) มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมจีุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ 
มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4) เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที ่ของทุกคน (2) ครอบครัว -
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดีคือ 
“เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำ
ด้วยความมีน้ำใจ  และความเอ้ืออาทร 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร     
เทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ

ชุมชนของตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สังกัดอื่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสัง กัดในจังหวัดสตูล 
จำนวน 750 คน    

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  สามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ

สังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด รวม
จำนวน 750 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ   ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จ.สตูล 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ   
7.1 จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 
7.2 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฯ (ปลูกป่า) 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
8.1 ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
8.2 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
8.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  

และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   
9.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สังกัดอื่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสตูล  
จำนวน 800 คน    
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9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  สามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

220,780 220,780 - - - 220,780 
แหล่งงบประมาณ  งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 220,780.- บาท 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด 19 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
12.2 แนวทางแก้ไข 

มีการป้องการ วัดอุณหภูมิ ใส่แมส เว้นระยะ 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
มีการติดตาม และจัดกิจกรรมเพ่ิม  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

....................................................... 
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โครงการการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง นโยบาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยอ้างถึงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ซึ่ง
มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดระดับความรุนแรงของปัญหาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มาตรการ คือ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพ
ติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทั้งนี้มาตรการการป้องกันยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วม
สำคัญและเป็นภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15-24 ปี 
อย่างเร่งด่วน เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีมาตรการ 4 มาตรการ ให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ (1) มาตรการสร้างการรับรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา (2) 
มาตรการสร้างพื ้นที ่ปลอดภัยในสถานศึกษา (3) มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา และ (4) 
มาตรการอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ตระหนักและ
เห็นความสำคัญในการนำนโยบายชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดสตูล สู่การเป็น “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างการรับรู้นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
2.2 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได ้ 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80         

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสตูล มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

กรอบคิดในการนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปใช้ในสถานได ้
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร พื้นที่

จังหวัดสตูล 
4.2 บุคลากรครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
4.3 ครูและผู้บริหารสถาน ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดลอบายมุข ประจำปี 2561 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน กันยายน 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล   

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 

ก.ย. 2563  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

2 กิจกรรมที่ 2  วางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   2.1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
   2.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน  

ก.ย. 2563  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผนงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   3.1. จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตร/โล่
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2561 
   3.2. ประเมินผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   4.1. สรุปรายงานผลโครงการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
8.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีแนวดำเนินการในการออกแบบ

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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8.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร มีความตระหนัก ภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ และมีขวัญกำลังใจในการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ ต่อไป 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 71.66 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80) เมื่อจำแนกเป็นราย
สังกัด พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สังกัด สพป.สตูล คิดเป็นร้อยละ 84.91 สังกัด สช.สตูล คิดเป็นร้อยละ 47.62 สังกัด
อื่น ๆ (สพม.16/ กศน./ อาชีวะ/ ราชประชาฯ) คิดเป็นร้อยละ 84.62 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมายจาก 
สังกัด สช.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ส่งผลให้ภาพรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีกรอบคิดในการนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดไปใช้ในสถานได้ ในระดับด ี

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 59,995 - - - 59,995 
แหล่งงบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ 60,000.- บาท 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

กลุ่มเป้าหมาย สังกัด สช. ให้ความสำคัญน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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12.2 แนวทางแก้ไข 
แต่งตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักร่วมกับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา   

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
เพิ่มความเข้มข้นมาตรการอำนวยการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามโครงการ 1) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2) โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
นักเร ียน นักศึกษามีภ ูม ิค ุ ้มกัน สังคมมีพื ้นที ่ปลอดภัย และโน้มเข้าส ู ่  “สังคมไทยปลอดภัย 

จากยาเสพติด”  
 

....................................................... 
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โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
คุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคน
ในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  

สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นศูนย์ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการนำแผนงาน 
โครงการ สู่การปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานในภาคการศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการนำไปปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการติด วิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
คือความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  ด้วยสติปัญญา  ระมัดระวัง ฝึกการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มี
วินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้น
ผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม โดย
ใช้หลักการบริหารจัดการพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งพื้นที่โครงการจะเป็นแหล่งเรียนรู้  ได้ฝึกปฏิบัติจริง
อีกทั้งเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งนอกจากกิจกรรม  ซึ่งนอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงแล้ว  ครูผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การรู้จักออม  การมีภูมิคุ้มกันในชีวิต  แก่นักเรียน  
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้บริการความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยนำหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ.2557  พัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิชาชีพครู พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในการดำเนินการจะประสานและร่วมกันดำเนินงานกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ 7 

การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล  

จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 249,750.- บาท 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
2.2 เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดสตูล พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อน พัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 10 แห่ง 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล    จำนวน  7  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   จำนวน  1  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสตูล จำนวน  2  แห่ง 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา  

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) หน่วยงาน สถานศึกษา ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ร้อยละ 80 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ร้อยละ 80 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1) หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อน พัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 10 แห่ง 
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล    จำนวน  7  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   จำนวน  1  แห่ง 
โรงเรียน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสตูล จำนวน  2  แห่ง 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา  
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5. ระยะเวลาดำเนินการ  26 มิถุนายน 2563 -2 กันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมิน 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้าน
สถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2563 

26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนที่สมัครเข้ารับ
การประเมิน จำนวน 

10 โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

2.การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

 

17 กรกฎาคม 2563 

- 

2 กันยายน 2563 

โรงเรียนสังกัด สพป.
สตูล จำนวน 7 

โรงเรียน 

สังกัด สช.สตูล จำนวน 
1 โรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น
สตูล จำนวน 2 

โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

3.สรุปผลการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

15 กันยายน  2563 คณะกรรมการประเมิน กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
8.1  บุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษา

พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
8.2  สถานศึกษาพัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา  
8.3  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการร่วมกันในการพัฒนางานด้าน

สถานศึกษาพอเพียง สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

9.1 เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดสตูล 

ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 71 แห่ง 
ตัวชี้วัดที่ 2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณา

การ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการพัฒนางานด้าน

สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9.2 เชิงคุณภาพ 

หน่วยงาน สถานศึกษา ขับเคลื่อน พัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามอย่างเป็นระบบการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
ส่งผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

58,700 58,700 - 38,700 20,000 - 
แหล่งงบประมาณ  งบดำเนินงาน 12,800.-  

งบรายจ่ายอื่น โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาฯ 38,700.- 
งบรายจ่ายอื่น โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงฯ 7,200.- 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

ขาดบุคลากรในการออกประเมิน เนื่องจากบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีจำนวนน้อยมาก ต้องขอความ
ร่วมมือบุคลากรจากต่างจังหวัด ทำให้งบประมาณในการใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

12.2 แนวทางแก้ไข 
จัดให้มีการอบรมบุคลากรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากส่วนกลางอย่างน้อยปีละครั้ง 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
รับสมัครสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินจากสังกัดต่าง ๆ ต่อไปในรอบที่ 1/2564 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

 

....................................................... 
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โครงการการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ หนังสอืเร่ือง ทะเลและ
มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัด
สตูล 

1. หลักการและเหตุผล  
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติ จึงกำหนดให้มีแผน

ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ 
และสภาวะแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการดำเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติ เรื่อง การ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มีพระราชบัญญัติเพ่ือการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
ประกอบด้วย 5 หมวด 45 มาตรา โดยมาตรา 5 กำหนด ให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “นปท.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีหรือรองนายก รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง ทำหน้าที่
กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนความมั่นคงทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และเสนอผลการดำเนินงานต่อสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดทำ
ขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล ซึ่งกำหนดให้เป็นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รองรับแผนความ
มั่นคงของชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) วัตถุประสงค์ของการจัดทำ เพ่ือให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วมปกป้อง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม  การสืบสานวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จึงมีนโยบายให้สถานศึกษานำ
หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยสามารถใช้จัดการเรียนการสอน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรืออ่ืน ๆ 
ตามบริบทของแต่ละสังกัดในพ้ืนที่นำร่อง ๒๒ จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล  จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล  
2.3 เพื่อให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเล 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหาร ครูผู ้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 

2) ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
อนุรักษ์ทะเล มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3) ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

การบูรณาการด้านการเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดในการพัฒนาคน ให้รู้ เข้าใจและตระหนักรู้ 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1) ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมาย ผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเลไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 80 
2) ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์

ทะเล มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร้อยละ 80 
3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเล มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2563 – เดือนกันยายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาสังกัดสพฐ. (สพม.เขต 16)  สังกัด สช.  สังกัดอาชีวศึกษาสตูล และสังกัด
การศึกษานอกระบบ (กศน.) จังหวัดสตูล 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ   
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 
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8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม      - 
8.1 คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางการขับเคลื่อนการ

ใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
8.2 มีการกำหนดปฏิทินการนิเทศ โดยเลือกสถานศึกษาสังกัดละ 1 โรงเรียน เพื่อนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลฯ และลงนิเทศฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง : โรงเรียน 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
อนุรักษ์ทะเล มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

9.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ดำเนินการ

ขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

    
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร 

วันที่ 7 สิงหาคม ๒5๖3 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

11. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

8,000 3,465 - - - 3,465 
แหล่งงบประมาณ งบดำเนินงาน 
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12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการตามปฏิทินที่ตั้งไว้ได้  
2) จากการสอบถามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการ ส่วนใหญ่โรงเรียนยังไม่ได้รับหนังสือ ทะเล และ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
12.2 แนวทางแก้ไข 

ในการจัดส่งหนังสือ ส่วนกลางควรส่งผ่านต้นสังกัดแทนการส่งหนังสือให้โรงเรียนโดยตรง 
13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

13.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ หนังสือเรื่อง 
ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล  สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัด   

13.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด 

13.3 นิเทศ ติดตามผลการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 17.4 
ประชุมสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่ายเพ่ือชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา 
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
หวงแหนทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดสตูล 

 

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 178 

 

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒5๖3 

1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันคนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการ

จัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมี
การนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเสียเกิด
จากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ น้ำเสียเกิดจากการกองขยะมูลฝอยที่ตกค้าง
บนพื้น เมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ  เป็นแหล่งพาหะนำโรคจากมูลฝอย
ตกค้างบนพ้ืน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อ ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยตลอดจนเป็นเหตุรำคาญและความไม่น่าดูจากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน  
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังกล่าวและได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบายข้อที่ 5 ด้าน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างจิตสำนึก การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โรงเรียนตามพระราชดำริ : ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดงานส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และได้จัดทำ
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการในระดับพื้นที่
ตามคู่มือการจัดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลในฐานะหน่วยงานระดับจังหวัด ซึ่งที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ                   
ในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีเจตคติและ 
เกิดจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยรู้จักการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางและ
การสร้างมูลค่าเพื ่อเพิ่มเป็นรายได้จากขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที ่ดี  จึงได้จัดทำโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒5๖3 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับประเภทของขยะการบริหารจัดการ

กับขยะท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมและนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้จากขยะ หรือสิ่งเหลือใช้ 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการขยะและนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นต้นแบบแก่สถานศึกษา

อ่ืน 
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3. ตัวชี้วัดของโครงการ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดสตูลเข้าร่วม  100 คน 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์  ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 100   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดสตูลเข้าร่วม  100 คน 
เชิงคุณภาพ  ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์  ตระหนักถึง

ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม  และเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาอ่ืน     

5. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  กรกฎาคม – สิงหาคม  2563 

6. สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนควนโดนวิทยา  จังหวัดสตูล    

7. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง  
3) จัดเตรียมวัสดุ , คู่มือโครงการ ฯ 
4) จัดอบรมตามคู่มือโครงการ จำนวน ๒  วัน     
5) สรุปการประเมินและรายงานผล 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
นักเรียน มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา

สิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและครอบครัว เกิดผลดีทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดสตูลเข้าร่วม  100 คน 
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์  ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 100   
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10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

183,050 183,050 - - - 183,050 
แหล่งงบประมาณ 

1. งบค่าใช้จ่ายโครงการ ขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     จำนวน  183,050.- บาท 

12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการอบรมในช่วงสถานการโรคโควิท-19 ต้องงดกิจกรรมภาคกลางคืน  
12.2 แนวทางแก้ไข 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
โครงการดำเนินการเสร็จสิ้น 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
14.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการขยะและสามารถต่อยอดความรู้ 

ความสามารถ และบูรณาการ ในการวางแผนการศึกษาและอาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม     
14.2 นักเรยีน ได้คิดและจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสามารถนำไปใช้และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเป็น

แบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนในการบริหารจัดการขยะได้    
 

....................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
 นายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 นายสุริยา  หมาดท้ิง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

คณะผู้รวบรวม 
 นายอาณัติ  มีบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ  
  (รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 นางกนกพร  กันตวิชญ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 นายวราวุธ  วงศาชนัท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 นายรอสลัน  นารอยี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 นางสาวสุดใส  บุญเสน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 นางพิชญ์มาศ  ปะจู นิติกรชำนาญการ 
 นายชัยวัฒน์  ภูขะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
  (รก.ผอ.กลุ่มพัฒน์ฯ) 
 นายธีระยุทธ  ชาตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ว่าที ่ร.ต.หญิงฐิตาพร  แก้วเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 นายอดุลย์  หลีมานัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
  (ผอ.กลุ่มลูกเสือ) 
 นางพรพิศ  จนัทรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
  (รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
 นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวพิธพร  นิโกบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
  (รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  (รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ) 
 นางสาววรัญญาภรณ์  หลีหนดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 นางสาวสายพิรุณ  ชูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 นางสาวรัตนประภา  ชูแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 นางสาวผกามาส  เบญจศีลสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 นางสาวอุษณีย์  ศรีรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
  (รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) 
 นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นายอดินันท ์ ย่าหลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จัดเรียงและจัดทำรูปเล่ม 
 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
  (รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) 
 นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นายอดินันท ์ ย่าหลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบหน้าปก 
 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
  (รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) 
 

 
 
 




