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คํานํา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 – 19 กําหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวน
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน
การลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่ เ ก่ียวของ  และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนภูมิภาคตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในขอ 11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ และมีคามสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่เก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษา แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และบริบทพื้นท่ี ตลอดจนสภาพปญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
ซึ่งมีปจจัยตา ๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด คาเปาหมายการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดสตูล 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่
ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรทุกทานที่ใหความรวมมือในการ
จัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยด ี

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ธันวาคม 2564 



 

  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข 

 

สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ ข 

สวนที่ 1 บทนํา 1 

สวนที่ 2 นโยบายที่เก่ียวของ 16 

สวนที่ 3 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  41 

สวนที ่4 สรุปผลการดําเนินงานรายโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 45 

  ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 46 
   และความสงบสุขของสังคม 
  ยุทธศาสตร 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 63 
   เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ยุทธศาสตร 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 67 
   สูสังคมแหงการเรียนรู 
  ยุทธศาสตร 4  สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 96 
   ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร 5 สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิต 105 
   ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตร 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน  112 
   มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สวนที่ 5 ผลงานปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 127 

คณะผูจัดทํา 151 



 

  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 1 

 

สวนที่ 1 

บทนํา 

ขอมูลพื้นฐานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ที่ตั้ง : อาคารหอสมุดกลางชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัด 
สตูล โทรศัพท : 074-772165-6 โทรสาร : 074-772167          

บทบาทหนาที่ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด ดังนี ้

1. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 11 กําหนดใหมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
(๓) สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานและ 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ใหเปนไปตามนโยบาย  
(๔) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศกึษา 
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ นิเทศ และแนะแนว

การศกึษา ทุกระดับทุกประเภท  
(๘) ตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของหนวยงานและสถานศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ  
(๙) สงเสริมและประสานงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(๑๐) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตางๆในจังหวัด 

2. พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 กําหนดใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (จังหวัดสตูลเปนจังหวัดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา) ทําหนาท่ี
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และใหมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(๑) จัดใหมีระบบขอมูลตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด รวมทั้งศึกษาและ
วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานํารองในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
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(๓) จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยใหแจงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบดวย 

(๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย 

บุคลากร : จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จํานวน 32 
คน รายละเอียด ดังนี ้

ตารางแสดงบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

ที ่ กลุม บุคลากร (คน) 
1 ฝายบริหาร 2 

2 กลุมอํานวยการ 1 

3 กลุมบริหารงานบุคคล 6 

4 กลุมนโยบายและแผน 3 

5 กลุมพัฒนาการศึกษา 2 

6 กลุมลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 2 

7 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 4 

8 หนวยตรวจสอบภายใน 1 

9 คุรุสภาจังหวัด 2 

10 ผูปฏิบัติงานใหราชการ 4 

11 จางเหมาบริการ 2 

รวม 29 
  

 
ขอมูล ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 
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ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูลมีหนวยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 12 หนวยงาน แบงเปนหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 หนวยงาน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 หนวยงาน มีสถานศึกษา 
จํานวน 603 สถานศึกษา จํานวนผูเรียนทั้งสิ้น 94,434 คน และมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 
7,027 คน 

ตารางแสดงหนวยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสตูล    

ที่ หนวยงาน สังกัด จํานวนสถานศึกษา 

หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

- จัดการศึกษาระดับอนบุาลถึงประถมศึกษา 
- จัดการศึกษาระดับอนบุาลถึงมัธยมศกึษาตอนตน (ขยายโอกาส) 
- จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

สพฐ.  170 
 118 
 41 
 11 

2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 (เฉพาะสตูล) สพฐ.  12 
3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.  2 
4 สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  

- จัดการศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา) 
- จัดการศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคูวิชาสามัญ) 
- ศูนยการศึกษาอิสลามประจาํมัสยิด (ตาดีกา) 
- สถาบนัศึกษาปอเนาะ 
- การศึกษานอกระบบ  

สป.ศธ 279 
 25 
 15 
 211 
 12 
 16 

5 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสตูล 

สป.ศธ  7 

6 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 
- สถานศึกษาของเอกชน 

สอศ.  5 
 3 
 2 

หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7 วิทยาลัยชุมชน อว.  1 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อว.  1 
9 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสตลู 

- องคการบริหารสวนจังหวัดสตลู 
- เทศบาล 
- องคการบริหารสวนตําบล (โรงเรียน) 
- องคการบริหารสวนตําบล (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

สถ.  121 
 1 
 6 
 1 
 113 

10 สํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดสตูล พศ.  1 
11 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436 ตชด.  2 
12 สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตลู พม.  2 

รวมทั้งสิ้น  603 
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ขอมูลดานคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตลู 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2563 จังหวัดสตูล 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาป
ที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินอกระบบ (N-NET) ปการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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ขอมูลทิศทางการพัฒนาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 – 19 กําหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวน
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน
การลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่ เ ก่ียวของ  และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนภูมิภาคตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในขอ 11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ และมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่เก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษา แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และบริบทพื้นท่ี ตลอดจนสภาพปญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
ซึ่งมีปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด คาเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูล ดังนี ้

วิสัยทัศน (Vision) 
ประชากรจังหวัดสตูลไดรับการศกึษาตามชวงวัยอยางมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ อยางมีสวนรวม 

พันธกิจ (Mission) 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (0-6 ป)  โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21  
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่

และความตองการของตลาดแรงงาน 
4. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะดานที่สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาจังหวัดสตูล  
5. สงเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหรองรับการศึกษาตลอด

ชีวิตและสังคมสูงวัย 
6. สง เสริมการเรียนรูตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  ปลูกฝ งความรักชาติ   ศาสนา 

พระมหากษัตริย  คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
7. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลใหยั่งยืน 
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เปาประสงค 
1. เด็กปฐมวัย (0-6 ป)  ไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพตามชวงวัย 
2. ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาและมี

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
3. ประชากรในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ีและความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
4. ประชากรในจังหวัดสตูลไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะดานที่

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
5. ประชากรในจังหวัดสตูลไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
6. ประชากรจังหวัดสตูลมีความเปนอยูอยางสงบสุขทามกลางพหุวัฒนธรรม   
7. องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและภาคสวนอื่น ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล สูการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 
มั่งคั่งและยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม  
 กลยุทธ 
                1. เสริมสรางการเรียนรู ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
  2. ปลูกฝงผูเรียนใหมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 

      3. เสริมสรางใหผูเรียนอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่แสดงออกถึงในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

100 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมของนักเรียน 

100 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรที่สอดคลอง
กับสังคม วัฒนธรรมและศาสนา 

100 
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ยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 
  กลยุทธ 
   1. สงเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับ 

  2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสูตลาดแรงงาน 

               3. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

  4. สนับสนุนใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศกึษาดานอาชีพ  

 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของสถานศึกษามีการสอนทักษะอาชีพ 80 
2. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน 80 
3. รอยละของผูจบการศึกษาที่สามารถประกอบอาชีพได 80 

ยุทธศาสตรที ่3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ สูสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธ 

1. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สงเสริมการพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่
3. สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู แหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนทุกชวงวัยไดเขาถึง 
4. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชนใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและการ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

100 

2. รอยละของผูเรียน สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 30 
3. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 100 
4. จํานวนโรงเรียนคูขนานกับโรงเรียนในประเทศเพื่อนบาน 15 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตลอดชวีิต 

กลยุทธ 
1. สนับสนุนทุนการศกึษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและทุนการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

2. สนับสนุนและประสานงานการศกึษาตอสําหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน 
3. สรางภูมิคุมกันปองกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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4. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทุกระดับทุกประเภทดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

5. สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสและผูที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและ
ความถนัด 

 
  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา  90 
2. อัตราการออกกลางคนัของสถานศึกษาลดลง 2 
3. รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการศกึษาที่เหมาะสม 100 
4. รอยละของนักเรียนผูดอยโอกาสไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงกวา
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

80 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตาม
ศักยภาพและความถนัด 

100 

 

 ยุทธศาสตรที ่5 สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 กลยุทธ 
  1. สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2. พัฒนาแหลงเรียนรูที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 100 
2. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดทําหลักสูตรบูรณาการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

70 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการจัดการขยะ 70 
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ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ 
  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  2. สงเสริมการทํางานบูรณาการการศึกษารวมกับหนวยงานทางการศกึษา 
  
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอยางนอย 1 ระบบ 1 ระบบ 
2. รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาที่มีผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษาที่เพิ่มข้ึน 

80 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 80 
4. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินที่ไดรับการเลื่อนวิทย
ฐานะเพ่ิมข้ึน 

85 
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ขอมูลงบประมาณสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จํานวน 8,754,902.05 บาท โดยแยกเปน งบดําเนินงาน จํานวน 4,497,761.05 บาท งบลงทุน 
จํานวน 706,980 บาท งบเงินอุดหนุน จํานวน 22,000 บาท และงบรายจายอ่ืน จํานวน 3,528,161 บาท 

 

 
 

 ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 หมายเหตุ : งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการโอนจัดสรรหักลบดวยงบประมาณ
ที ่ศธจ.สตูล แจงสงคืน สป.ศธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -
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งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)
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ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลในการขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 
ที ่ รายการ  งบประมาณ   เบิกจาย/กอหนี้-   คงเหลือ  

     ที่ไดรับ (บาท)   ผูกพัน (บาท)   (บาท)  

  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  8,754,902.05   8,496,027.83   258,874.22  

                  97.04            2.96  

  (1) งบดําเนินงาน  4,497,761.05   4,257,456.60   240,304.45  

                  94.66            5.34  

1 คาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ คาสาธารณูปโภค และอื่นๆ    2,659,400.00     2,657,727.99   1,672.01  

2 คาใชจายสนับสนุนการคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งฯ ป พ.ศ. 2564 

      

  2.1 คาใชจายสนับสนุนการคดัเลอืกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครผููชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือ
เหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564 

       35,050.00         35,050.00   -    

  2.2 คาใชจายสนับสนุนการคดัเลอืกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏบัิติงาน กรณีที่มีความ
จําเปนหรือมเีหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564 

      110,398.05        110,398.05   -    

  2.3 คาใชจายสนับสนุนการคดัเลอืกบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตาํแหนงประเภทท่ัวไป 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564 

         8,000.00           8,000.00   -    

3 คาสาธารณูปโภค (คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม)  
งปม. 154,080 

      

  3.1 คาใชบริการอินเตอรเน็ต และอื่นๆ ตามภารกิจ  94,080.00         94,016.80   63.20  

  3.2 คาใชจายโครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ ศธจ.สตูล 

 60,000.00         60,000.00   -    

4 คาใชจายในการประชุม กศจ./อกศจ.  822,600.00        606,896.00   215,704.00  

5 คาเชาบาน  708,233.00        685,367.76   22,865.24  
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ที ่ รายการ  งบประมาณ   เบิกจาย/กอหนี้-   คงเหลือ  

  (2) งบลงทุน  706,980.00       705,850.00      1,130.00  

                  99.84            0.16  

1 ที่ดินและสิ่งกอสราง  434,000.00   434,000.00   -    

2 ครุภณัฑ   272,980.00        271,850.00   1,130.00  

  (3) งบอุดหนนุ  22,000.00         21,990.00   10.00  

                  99.95            0.05  

1 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  10,000.00           9,990.00   10.00  

2 โครงการเปดโลกทัศนสรางเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุว
กาชาดดีเดนโลพระราชทานฯ ประจําป 2564 

 2,000.00           2,000.00   -    

3 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  10,000.00         10,000.00   -    

  (4) งบรายจายอื่น/งบโครงการ  3,528,161.00  3,510,731.23   17,429.77  

                  99.51            0.49  

1 โครงการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด        10,640.00         10,640.00   -    

2 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร 

       34,745.00         34,745.00   -    

3 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษาและ
ประสิทธภิาพการศึกษาจังหวดัโดยผานกลไกของ กศจ. 

       75,000.00         75,000.00   -    

4 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

      100,126.00        100,126.00   -    

5 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบ
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา 

       32,140.00         18,300.00   13,840.00  

6 โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม 
พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

   2,749,875.00     2,749,510.23   364.77  

7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยัใน
ระดับพ้ืนที ่

       56,000.00         55,987.00   13.00  
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ที ่ รายการ  งบประมาณ   เบิกจาย/กอหนี้-   คงเหลือ  

8 โครงการสรางและสงเสรมิความเปนพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัต ิประจําป 2564 

      185,228.00        185,228.00   -    

9 โครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประจาํป
งบประมาณ 2564 

       40,000.00         40,000.00   -    

10 โครงการจดักิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (สวนภูมิภาค) ใน
โครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 

       10,000.00         10,000.00   -    

11 โครงการคดัเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ          7,000.00           7,000.00   -    

12 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ 

       10,000.00         10,000.00   -    

13 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564        13,450.00         13,450.00   -    

14 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 (NT, RT) 

      101,107.00        101,057.00   50.00  

15 คาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมประชุม
โครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

         5,850.00           5,768.00   82.00  

16 โครงการสรางภมูิคุมกันการทุจริต สงเสริมคณุธรรม และ
จริยธรรม บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชา 

       37,000.00         37,000.00   -    

17 โครงการพัฒนาระบบรายงานการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
ของครูสตูล 

       20,000.00         20,000.00   -    

18 โครงการจดัทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
ระดับพ้ืนที่เพ่ือสนบัสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของ
สหประชาชาต ิวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา 
SDG4 

       40,000.00         36,920.00   3,080.00  

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการโอนจัดสรรหักลบดวยงบประมาณที่ ศธจ.สตูล 
แจงสงคืน สป.ศธ. 
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สวนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวของ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดนํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 
2560-2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 
2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของมาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ยุทธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ  ให
สอดคลองและบูรณาการกัน ไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับ
ใชกับสวนราชการทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไวในยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยเปาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 – 2580 จะประกอบดวย 
ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรเดิม จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  ไดแก 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตาม
ทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ี 
มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  

 (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม  

 (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต   

 (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน    รุน
ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ       
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ 
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษา
ทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปน
นวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการ 
พัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน 
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม 
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เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 
ดาน อันจะนําไปสูความยัง่ยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่
ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
  เปาหมาย/แนวทางการ พัฒนาของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรที่ เกี่ ยวข องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ กรอบสําหรับการดําเนินงานไปสูเปาหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในชวง
ระยะเวลา 3 ปแรก (พ.ศ.2563 – 2565) จะมีความเกี่ยวของสอดคลองกับเปาหมาย/แนวทางการพัฒนา
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งปรากฏตามประเด็นสําคัญ  ดังนี ้

 แผนแมบทฯ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
  (1) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม มีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย
มากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 
  (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
  (3) สงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
  (4) จูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ 
  (5) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนไทย นําเสนอ
ตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ แกเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 แผนแมบทฯ 11 การพัฒนาคนตลอดชวงชวีิต 

(1) คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานรางกาย 
สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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(2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการ ตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึง 
ชวงอายุตาง ๆ 
  (3) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  (4) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีเครือขายตาง ๆ 
(5) พัฒนาหลักสูตรการสอน และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ที่เนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ 
(6) เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
(7) การปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 
(8) มีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิตทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพในหลักสูตร 
(9) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการ คิด

วิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
(10) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ที่

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
(11) จัดใหมีทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมตอกับ

โลกการทํางาน 
(12) สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกันระหวางระบบ

สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวปญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ 

(13) วัยเรียนวัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห รัก
การเรียน มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัวสื่อสารและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

(14) ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางานใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

(15) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนผูประกอบการใหม 
(16) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึงความสําคัญที่จะ

พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความ
ตองการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

(17) จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับชวงวัยผูสูงอายุ 
(18) ผูสูงอายุมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอด

ชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 
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แผนแมบทฯ 12 การพัฒนาการเรียนรู 
(1) คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่

จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
(2) คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุ

ปญญาเพ่ิมขึ้น   
(3) พัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐาน 
(4) ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่เนนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานในสถาน
ประกอบการ 

(5) จัดกิจกรรมเสริมทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมเนื้อหาและทักษะแบบใหม 

(6) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครูยุคใหมใหเปนผูอํานวยการการเรียนรู 
(7) ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหมโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูท่ีสามารถ

สรางทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(8) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุม

ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 
(9) ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม โดยผูที่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปน

ผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
(10) มีอัตรากําลังครูอาชีวะที่ เพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
(11) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพที่เนนการสรางความ

รับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน 
(12) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
(13) ปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสายอาชีพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนและ

การเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่สามทักษะและ
ความรูในการประกอบอาชีพใหมๆ 

(14) เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคม 
ปรับปรุงแหลงเรียนรูชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 

(15) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออก
จากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ  

(16) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูการเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที ่   

(17) พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม   
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(18) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพื่อ
การศกึษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

(19) พัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรู   

(20) มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กําหนดสมรรถนะและทักษะ
พ้ืนฐานสําหรับอาชีพสาขาตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย   

(21) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ   

(22) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น   
(23) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ

ประเทศเพ่ือนบานในสถานศึกษา และสําหรับประชาชน 
(24) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ

เพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 
(25) พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและสงตอ เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน

ไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ 
(26) สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศกึษาและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางและพัฒนา

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา 
(27) ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
แผนแมบทฯ 15 พลังทางสังคม 

(1) ประเทศไทยมีความเทาเทียมและเสมอภาคในสังคม ผานการมีสวนรวมจากประชากร
ทุกกลุมทุกวัย และภาคีตาง ๆ ทุกระดับ ในการรวมเปนกลไกการจัดการกับปญหาความเหลื่อมล้ํา 

(2) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครอืขายระดับจังหวัดผานการ 
ระดมพลังความรวมมือของรัฐและภาคประชาชนระดับจังหวัด พรอมท้ังสงเสริมใหมีกลไก

และระบบสนับสนุนตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
(3) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
(4) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผูสูงอายุ โดยนําความรู ประสบการณและภูมิปญญา 
มาถายทอดสูคนรุนหลัง 
(5) ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

แผนแมบทฯ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(1) คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับการคุมครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
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(3) สงเสริมและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมใหประชากรกลุมตาง ๆโดยเฉพาะกลุม
เด็ก – เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมไดอยางเทาเทียม 

แผนแมบทฯ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูรับบริการโดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วหลากหลาย
ชองทาง 

(2) การปรับวิธีการทํางานจาก ทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดเปนการใหบริการที่ให
ความสําคัญกับผูรับบริการ และเชื่อมโยงบูรณาการกับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน 

(3) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปนระบบดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
(4) จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติโดยสนับสนุนบทบาท

ภารกิจของหนวยงานท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนท่ี 
(5) กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /โครงการ 
(6) ปรับขนาดของภาครัฐและโครงสรางใหเหมาะสมกับภารกิจ ทั้งในสวนกลางสวน

ภูมิภาคและทองถ่ินใหชัดเจนไมซ้ําซอน 
(7) เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

อยางเหมาะสม 
(8) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคกร ระบบการบริหารงาน รวมท้ังวาง

กฎระเบียบที่เหมาะสมตามสถานการณ และเนนการทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอ และเชื่อมโยงเปน
เครือขายกับทุกภาคสวน 

(9) บุคลากรภาครัฐทุกประเภทมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ปรับตัวใหทันตอการเปลีย่นแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีทักษะและสมรรถนะใหมๆ 

แผนแมบทฯ 23 การวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
(1) มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
(2) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมใน

ภาคเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ 

(3) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศตลอดทุกชวงวัย 

(4) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม เพ่ือลดความแตกตางทางดานรายได รายจาย การเขาถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 

(5) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการและใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
โปรงใส 
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(6) การเพ่ิมจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือผลิต(เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคณุภาพ) ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคมและชุมชน 

(7) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุงเนนการกําหนดมาตรการ
หลักเกณฑในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานหลักวิชาการที่เหมาะสม   

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 

2561 โดยใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา นํามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ไปเปนกรอบในการกําหนดมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา การ
สงเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง “มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ” จะหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคของคนไทย เพ่ือใหสถานศึกษาทุก
แหงยึดเปนกรอบสําหรับสรางคนไทย 4.0 ที่แมจะแตกตางตามบริบทของทองถ่ินและของสถานศึกษา แตมี
จุดหมายรวมกันคือ ธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ ท้ังใน
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองตอไป ทั้งนี้ เปาหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะเปนไปเพ่ือ 

1) ใหสถานศึกษาทุกแหงยึดเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาผู เรียนไปสูผลลัพธที่พึง
ประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาและจัดทํามาตรฐานขั้น
ต่ําที่จําเปน โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภท
การศึกษา เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคขึ้นกับผูเรียนทั้งในระหวางท่ีกําลังศึกษาและเพ่ือวางรากฐานให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังจากสําเร็จการศึกษา 

2) ใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการตาง ๆไดอยาง
สะดวก เพ่ือใหเกิดผลลัพธดังกลาว 

3) ใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาใชเปนแนวทางในการสงเสริมการกํากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศกึษา 

ซึ่งผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนอง
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะตองธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก
และมีคุณลักษณะ ไดแก (1) “ผูเรียนรู” เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาว
ทันยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู ความรอบรูตาง ๆ มีสุนทรียะ รักษและ
ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสรางงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความ
มั่นคง ในชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม (2) “ผูรวมสรางนวัตกรรม” เปนผูมีทักษะ
ทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรมสมรรถนะใน
การบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะผูประกอบการเพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลคาใหกับตนเองและสังคม และ (3) “พลเมืองท่ีเขมแข็ง”เปนผูมีความ
รักชาติ มีจิตสํานึกความเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ
บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติโดยผลลัพธที่พึงประสงคของ
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จัดการศึกษาทั้ง 3 ดาน ที่เหมาะสมตามชวงวัยมีความตอเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแตการศึกษาระดับ
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี ้
 

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศกึษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศกึษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 

1. “ผูเรียนรู” มีพัฒนาการรอบ
ดานและสมดุล
สนใจเรียนรูและ
กํากับตวัเองใหทํา
สิ่งตางๆ ที่
เหมาะสมตามชวง
วัยไดสําเร็จ 

รักและรับผิดชอบ 
ตอการเรียนรูชอบการ
อานมีความรูพื้นฐาน
ทักษะ และ 
สมรรถนะทางภาษา 
การคาํนวณมีเหตุผล 
มีนิสัยและสุขภาพที่ด ี
มีสุนทรียภาพในความ
งามรอบตัว 

รูจักตนเองและผูอื่น 
มีเปาหมายและ
ทักษะการเรียนรู 
บริหารจัดการตนเอง 
เปนมีทักษะชีวิต มี
ความรูและสมรรถนะ
ที่จําเปนตอการสราง
สุขภาวะการศกึษา
ตอ หรอืการทํางานที่
เหมาะสมกับชวงวัย 

สามารถชี้นําการ
เรียนรูดวยตนเอง 
มีทักษะการเรียนรู 
รูทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุค
ดิจิทัลไดมีทักษะชีวิต 
ฟนฝาอุปสรรคได มี
ความรูความรอบรู
ดานตางๆและ
สามารถประยกุตใช 
ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา /การ
ทํางาน/อาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีติ
ของตน 

มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิตรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัว ยืดหยุน 
สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงใน 
โลกดิจิทัลและโลก
อนาคตไดมีความ
เปนผูนํา มีความรู
ความรอบรูตางๆมี
ปญญารูคดิ สามารถ
ประยุกตใชความรู
และทักษะตางๆ ใน
การสรางงาน /
สัมมาชีพความมั่นคง 
และคุณภาพชวีติที่ดี
ตอตนเองครอบครัว 
และสังคม 

2. “ผูรวมสราง
นวัตกรรม” 

รับผิดชอบตอการ 
ทํางานรวมกับผูอื่น 
มีความรู ทักษะ 
และสมรรถนะทาง 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การคดิสรางสรรค 
ภาษาอังกฤษ และ 
การสื่อสาร และ 
ความรูรอบตัวดาน 
ตางๆ 

มีทักษะการทํางาน 
รวมกัน ทักษะการ 
สื่อสาร มีความรอบรู 
ทางขอมูลสารสนเทศ 
และดิจิทัล เพื่อ 
แกปญหา มีการคิด 
อยางมีวจิารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค 
สามารถนําความคิดสู 
การสรางผลงาน 
ในลักษณะตาง ๆ 

สามารถแกปญหา 
สื่อสารเชิงบวก 
ทักษะขามวัฒนธรรม 
ทักษะสะทอนการคดิ 
การวิพากษเพ่ือสราง 
นวัตกรรม และ
สามารถ 
เปนผูประกอบการได 

สามารถรวแกปญหา 
สังคมการบูรณาการ
ขามศาสตรการ
สรางสรรค
นวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มโอกาส และ
มูลคาแกตนเอง 
สังคมและประเทศ 

3. “พลเมืองที่
เขมแข็ง” 

สามารถแยกแยะผิด 
ถูก ปฏิบัติตนตาม 
สิทธิและหนาที่ของ 
ตนเองโดยไมละเมิด 
สิทธิของผูอื่นเปน
สมาชิกที่ดีของ 
กลุม มีจิตอาสา 
รักทองถิ่นและ
ประเทศ 

มีความเชื่อมั่นใน
ความถูกตอง ความ
ยุติธรรมมีจิต
ประชาธิปไตย 
มีสํานึกและความ 
ภาคภูมิใจในความ
เปนไทย และ
พลเมือง 
อาเซยีน 

มีความเชื่อมั่นใน
ความเทาเทียม เปน
ธรรมในสังคม มีจิต
อาสามีความกลา
หาญทางจริยธรรม 
เปนพลเมืองที่
กระตือรือรนในการ 
สรางสังคมไทยและ
โลกที่ยั่งยืนมีความ
ซื่อสัตยในการ 
ทํางานเพื่อสวนรวม 

กลาตอตานการ
กระทําในสิ่งท่ีผิด ให
คุณคากับความรู
ความสามารถ 
เปนพลเมืองที่
เขมแข็งรวมมือ
สรางสรรคการ 
พัฒนาตนเองและ
สังคมที่ยั่งยืน ขจัด
ความขัดแยงและ
สรางสันติสุขทั้งใน
สังคมไทยและ
ประชาสังคมโลก 
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ทั้งนี้ หนวยงานตนสังกัดแตละแหงอาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธของการศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึกษาใหเหมาะสมตามชวงวัยของผูเรียน แตตองตอเนื่องเชื่อมโยงกัน และในทางปฏิบัติ
หนวยงานควรจัดทําตัวบงชี้ที่แสดงถึงปจจัยปอน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เปนรูปธรรมตามบริบท
ของระดับชั้น สถานศึกษา หรือขอมูลสารสนเทศอ่ืน ที่แสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศกึษา 

กรอบคุณวุฒิแหงชาติ ฉบับปรับปรุง ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันท่ี18 เมษายน 
2560 โดยใหกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
รวมทั้งชี้แจงใหหนวยงานที่เก่ียวของมีความเขาใจเก่ียวกับกรอบคุณวุฒิ แหงชาติเพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง ซึ่งกรอบคุณวุฒิแหงชาติ หมายถึง กรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูของระดับ 
“คุณวุฒิการศึกษา” ตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูในแตละระดับ /ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา กับระดับการปฏิบัติงานตาม “มาตรฐานอาชีพ” ที่เปนแนวทางการกําหนดระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน หรือระดับสมรรถนะในการปฏิบัติที่มีความยุงยากซับซอนตางกัน ประกอบดวยมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพในระดับสากล ทั้งนี้ วัตถุประสงคของ
กรอบคุณวุฒิแหงชาติ จะเปนไปเพ่ือ 

1)  เปนกลไกของการปฏิรูปการศึกษา ดวยการเชื่อมโยงความตองการกําลังคนเชิง
คุณภาพของภาคการผลิตและบริการกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ 
โดยใชระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันจะเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความ
เปนสากล โปรงใส และเทียบเคียงไดกับนานาชาติ 

2) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ที่จําเปนตอการสราง
ศักยภาพกําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3) สรางความเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิของตางประเทศ อันจะเปนกลไกสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันดานกําลังคนของประเทศ เสริมสรางความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพ 
ในการเคลื่อนยายกําลังคนและนักเรียน นักศึกษาในภูมิภาค 

4) ยกระดับคุณคาของผูมีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตองการเพิ่มพูน
คุณวุฒิการศึกษาดวยระบบเทียบโอนประสบการณและความรูที่มีอยูกอน รวมทั้งการเชื่อมโยงเสนทางการ
เรียนรูและความกาวหนาในอาชีพที่หลากหลายของบุคคล 

โครงสรางกรอบคุณวุฒิแหงชาติไดกําหนดองคประกอบของคุณวุฒิท่ีเปนแกนกลางในการ
อางอิงไว 8 ระดับ บนฐานของผลลัพธการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก ความรู ทักษะ และ
ความสามารถในการประยุกตใชและความรับผิดชอบ ไดแก (1) “ระดับคุณวุฒ”ิ ไดกําหนดระดับความสามารถ
หรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู ทักษะ และความสามารถในการประยุกตใช และความ
รับผิดชอบที่เชื่อมโยงกับผลลัพธการเรียนรูที่มีขอกําหนดขอบเขตที่แตกตางกัน ตั้งแตระดับงายไปยากจาก
ระดับ 1 ถึงระดับ 8 โดยมีลักษณะเปนแกนกลางที่สามารถประยุกตใชไดกับกําลังคนในแตละกลุมสาขาอาชีพ /
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วิชาชีพ (2) “ผลลัพธการเรียนรู” ที่ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ความรู ทักษะ และความสามารถในการ
ประยุกตใช และความรับผิดชอบ ดังนี ้

 
 

ระดับ 
(จากงาย
ไปยาก) 

ผลลัพธการเรียนรูตามระดับคุณวุฒ ิ
ความรู ทักษะ ความสามารถในการประยกุตใชและ

ความรับผิดชอบ 
1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานอาชพี 

การสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
และการใชชีวิตในโลกของงาน 

ทักษะพื้นฐานในดานงานอาชีพ ทักษะใน
การ 
สื่อสาร ทักษะชีวิต และทักษะในการ 
ปฏิบัติงานประจาํที่ไมมีความซับซอน 

- ความสามารถในการปฏิบัตงิานประจํา 
ตามขั้นตอนที่กําหนด 
- ความสามารถในการปฏิบัตงิานภายใต 
การกํากับดูแลอยางใกลชิด 

2 ความรูในการสื่อสาร และสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานพื้นฐาน 
ตามขอเท็จจริงของลักษณะงานอาชีพ 

ทักษะในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ 
มาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งทักษะการคดิ 
ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรค 

- ความสามารถในการปฏิบัตงิานตาม 
หลักการและมาตรฐานที่กําหนด 
- ความสามารถในการปฏิบัตงิาน ดูแล 
และตัดสินใจแกไขปญหาเบื้องตน 

3 ความรูในหลักการทั่วไปของงาน
อาชีพ 
เฉพาะ และการวิเคราะหเบ้ืองตน 
รวมทั้งความรูภาษาอังกฤษและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช 
ในการสื่อสารเบ้ืองตนได 

ทักษะในการเลือกและประยุกตใชวธิกีาร 
เคร่ืองมือ และวัสดุขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ 
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะ 
ในดานความปลอดภยัท่ีเกีย่วของ 

- ความสามารถในการปฏิบัตงิานตาม 
แบบแผน และสามารถปรับตัวกบัการ 
เปลี่ยนแปลงที่ไมซับซอน 
- ความสามารถในการใหคําแนะนาํ
พื้นฐาน 
ที่ตองใชการตัดสินใจและการวางแผนใน 
การแกไขปญหา โดยไมอยูภายใตการ 
ควบคุมในบางเรื่อง 
- ประยุกตใชวามรู ทักษะทางวิชาชีพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการแกปญหาและการปฏิบัติงานใน 
บริบทใหม รวมทั้งความรบัผิดชอบตอ 
ตนเองและผูอื่น 

4 มีความรูทางทฤษฎแีละเทคนิคที ่
ครอบคลุมขอบเขตของงานอาชีพ 
และความรู และเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับที ่
เชื่อมโยงกับการทํางาน 

ทักษะในการปรับใชกระบวนการปฏิบัตงิาน 
ใหเหมาะสมและความปลอดภัย ที่เชื่อมโยง 
กันในการทํางานที่หลากหลาย 

- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม 
แบบแผน และสามารถปรับตัวกบัการ 
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการแกปญหาดวย 
ตนเอง และประสานงานเพื่อแกปญหา 
ที่ไมคุนเคย 

5 ความรูทางทฤษฎแีละเทคนิคเชิงลึก 
ภายใตขอบเขตของงานอาชพี 

ทักษะในการคดิวิเคราะห และการ
แกปญหา 
และทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ 
การประสานและการประเมินผลในการ 
ปฏิบัติงาน 

- ความสามารถในการปฏิบัตงิานภายใต 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- ความสามารถในการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานดวยตนเองเพื่อแกไขปญหา 
ที่ซับซอนและเปนนามธรรมในบางครั้ง 

6 ความรูทางทฤษฎแีละเทคนิคเฉพาะ 
ทางอยางกวางขวาง และเปนระบบ 
ในงานอาชีพ 

ทักษะในการคดิวิเคราะห วจิารณ และ 
เปรียบเทียบปญหาภาษาอังกฤษ 

- แกไขปญหาที่ซับซอนและเปลีย่นแปลง 
อยูตลอดเวลา 
- สามารถริเริ่มปรับปรุงวางแผนกลยุทธใน 
การแกไขปญหาที่ซบัซอนและเปน 
นามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
วางแผนการบรหิารและการจัดการใน 
สาขาอาชีพ 
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ระดับ 
(จากงาย
ไปยาก) 

ผลลัพธการเรียนรูตามระดับคุณวุฒ ิ
ความรู ทักษะ ความสามารถในการประยกุตใชและ

ความรับผิดชอบ 
7 ความรูในระดับแนวหนาอยางเชิงลึก  ทักษะในการคดิวิเคราะห สรางสรรค 

ผลงานวิจัยดวยตนเอง รวมทั้งทักษะในการ 
ขยายองคความรูและแนวปฏิบัติ และ 
สามารถใชภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ 

- แกไขปญหาที่ซับซอนและคาดการณ 
ไมได พัฒนาและทดสอบวธิีการใหมๆ 
รวมทั้งหาคําตอบอยางสรางสรรค 
- สามารถใหความคิดเห็น และรับผิดชอบ 
ในฐานะผูเช่ียวชาญที่มอีงคความรู ทั้งใน 
การปฏิบัตแิละการบริหารจัดการ 

8 ความรูในระดับแนวหนาอยาง 
เชี่ยวชาญสูงสุด 

ริเร่ิมคิดและวิจัยที่มีผลตอการสรางองค 
ความรูหรือแนวปฏิบัติใหมไดดวยตนเอง 
สามารถใชภาษาอังกฤษในการนําเสน
ผลงาน 
ทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการที ่
ไดรับการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาต ิ

- เชี่ยวชาญในการแกปญหาที่ซับซอน 
พัฒนาและทดสอบทฤษฎีใหม หรือคนหา 
คําตอบใหมที่ซบัซอนและเปนนามธรรม 
- เปนผูเชี่ยวชาญและผูนาํ สามารถให 
ความคิดเห็นดานความรูในวิชาชีพ เพ่ือ 
การบริหารจัดการดานงานวิจัยหรือ
องคกร 
และรับผิดชอบอยางสาํคัญในการขยาย 
ความรูและแนวปฏบิัติ รวมทั้งสรางสรรค 
แนวความคิด /กระบวนการใหมในวิชาชีพ 

และ (3) “กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม /เทียบเคียง” เขาสูกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ทั้งในสวนของ 
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา และผู ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานอาชีพ ตองมีความยืดหยุน 
หลากหลาย และสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา โดยอาจใชกระบวนการทดสอบ วัด และประเมินผล 
กระบวนการการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย กระบวนการ 
การเทียบโอนประสบการณจากการทํางาน การฝกฝนและปฏิบัติงานจริงจากการทํางาน และกระบวนการ 
การสะสมหนวยการเรียน (Credit Bank) เ พ่ือใหบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีทักษะ ความรู 
ความสามารถ และประสบการณ หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน สามารถไดรับการรับรองและยกระดับ 
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที ่
7 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปนผูนําเสนอ โดยมอบ 
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของนําแผนฯ ไปพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
รวมท้ังใหมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับแผนฯ ดังกลาวผานชองทางตางๆ 
เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวน สถาบันการศึกษาตางๆ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองนําแผน 
ไปปฏิบัติ เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการอยางสอดคลองและเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงคการปฏิรูปการศึกษา จะประกอบดวย 

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุม (1) ผลลัพธทางการศึกษาและ
การเรียนรู ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติที่ถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิต
ของตนเองและการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน (2) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ตองเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเปนครู (3) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ียืดหยุน 
หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทางสังคมที่
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ถูกตอง และ (4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุนท่ีตอบสนองตอความตองการของการจัดการศึกษา ตลอดจน
ทรัพยากรดานการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดแก ครแูละบุคลากรทางการศกึษา งบประมาณและเทคโนโลย ี

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ที่ประกอบดวย (1) โอกาสในการเขาถึงการศึกษา
และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรียนรู (2) โอกาสในการไดรับเลือกในการศึกษาและการเรียนรูพัฒนาที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผูเรียน (3) โอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผูเรียนท้ังในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคณุภาพ 

3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งหมายถึง 
การสรางสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยตอง
ไดรับการยอมรับวาสามารถเทียบเคยีงกับประเทศชั้นนําอืน่ๆ 

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการสงเสริมและ
สรางสมดุลของความคุมคา ความโปรงใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ระบบการศึกษาของ
ประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลจะเอ้ือตอการบรรลุวัตถุประสงคของ 3.3.1 – 3.3.3 ในขางตน 

ทั้งนี้ มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา จํานวน 7 แผนงาน ที่ประกอบดวยประเด็น
ปฏิรูปภายใตแผนงานฯ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดังนี ้

 (1) แผนงานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศโดยใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 

(1.1) การเสนอรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....ตอฝายนิติบัญญัติ 
และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ 

(1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน 
เพ่ือการจัดการศึกษา 

(1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(1.4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ 
(1.5) การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศกึษาแหงชาต ิ

(2) แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
 (2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับ

การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 
 (2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 (3) แผนงานการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
 (3.1) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
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 (3.2) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่
มีความตองการเปนพิเศษ 

(3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่หางไกลหรือ ในสถานศึกษาที่
ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 

(4) แผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย 

(4.1) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนคร ู

(4.2) การพัฒนาวิชาชีพคร ู
(4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพ่ือใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ

ที่เหมาะสม 
(4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา 
(4.5) องคกรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ 

(5) แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

(5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

(5.2) การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาระดับชาติและระบบการเขาศึกษาตอ 
(5.3) การพัฒนาคุณภาพระบบการศกึษา 
(5.4) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
(5.5) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
(5.6) การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
(5.7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
(5.8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาต ิ

(6) แผนงานการปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

(6.1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(6.2) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
(6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

(7) แผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล

แหงชาติ 
(7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data) 
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(7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล ในดานความฉลาดรูดิจิทัลความฉลาดรู
สารสนเทศ ความฉลาดรูสื่อเพื่อการเรียนรู วิธีการเรียนรูในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนรูกติกามารยาท 
จริยธรรม เก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561 
ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเปนผูนําเสนอ โดยมอบใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาจัดทําแผนงาน 
/โครงการที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงาน และแผนการดําเนินงานของหนวยงานในระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2561 – 2565) ใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ดาน ไดแก  ดานการเมือง ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน ดานกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศดานสังคม ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดาน
พลังงาน รวมทั้งมอบใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําหลักเกณฑและวิธีการ
ติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหสวนราชการและ
หนวยงานที่เก่ียวของไดถือปฏิบัติตอไป 

วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
กรอบสําหรับใหการดําเนินการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในชวง 3 ปแรก (พ.ศ. 

2563 – 2565) เกิดความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาทั้ง 4 ขอ คือ 
1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 3) มุงความเปนเลิศและสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 
ดังนั้น จึงไดพิจารณานําเปาหมายของแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใตวัตถุประสงคฯท่ีมีความสําคัญ
สําหรับนํามาพิจารณากําหนดเปนเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย เปนแผนงานฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก 

1.1 การจัดการศึกษาทุกระดับ ใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

1.2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
1.3 มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ไดรับการปรับปรุงใหสามารถประเมิน

คุณภาพการศึกษา เพื่อใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิผล 
1.4 ครู บุคลากรทางการศกึษามีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ

หนาที่ของตนเองอยางตอเนื่อง 
1.5 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญประสบการณ

ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ 
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2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน และแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปนแผนงานฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก 

2.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาค 
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสทุกคนสามารถ
เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.3 เสริมสราง พัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพ 
2.4 เสริมสราง พัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
2.5 บุคคลพิการ และบุคคลที่มีความตองการเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเต็ม

ศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
2.6 โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่ตองการการยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน ไดรับการแกปญหาอยางเปนระบบ 
2.7 ครู และผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่

ตองการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน สามารถเขาถึงการสนับสนุนทางวิชาการได
อยางพอเพียง 

2.8 มีแนวทางในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอ ดวยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

2.9 เด็กปฐมวัยสามารถเขาถึง และไดรับการดูแล /การศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม 
มีคุณภาพ ท่ัวถึง เทาเทียมกัน 

2.10 มีระบบคัดเลือกเด็กปฐมวัย เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที่เนนการสราง

สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏริูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิก
โฉมดวยระบบดิจิทัล เปนแผนงานฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก 

3.1 บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3.2 มีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย (ปฐมวัย) 
3.3 ผูเรียนอาชีวศึกษาเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานใน

สถานประกอบการ 
3.4 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดเอง 
3.5 คนไทยมีความฉลาดรู มีความเขาใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและ

ระบบดิจิทัลไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 
3.6 วิจัย พัฒนา องคความรูที่นําไปใชจริงเพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยอยาง

ยั่งยืน 
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4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งมีแผนงานปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรูในภาพรวมของประเทศ โดยใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและ
กฎหมายลําดับรอง แผนงานการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กกอนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัลเปนแผนงาน
ฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก 

4.1 คนไทยทุกชวงวัยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดตามความตองการผานการจัดการศกึษา
เพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหเปนคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความถนัด และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสมรรถนะได
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

4.2 ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน มีความรวมมือในการจัด
การศกึษาอยางสมดุล และภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

4.3 มีระบบฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลท่ีเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานและมีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เก่ียวของให
สอดคลองเปนเอกภาพ 

4.4 สถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศกึษา 

4.5 ผูเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคลอง
กับอัตลักษณของชุมชนและพ้ืนท่ี รวมทั้งมีการขยายผลไปสูการจัดการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

4.6 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางที่แบงแยกหนาที่และอํานาจ เพ่ือรองรับรูปแบบใหม
ที่แยกความรับผิดชอบดานนโยบาย (Policy) ดานกํากับดูแลและสงเสริม (Regulator)ดานการสนับสนุนตาง ๆ 
(Supporter) และดานการดําเนินงานหรือปฏิบัติการ (Operator) 

4.7 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางท่ีมีบทบาท หนาที่ และอํานาจสอดคลองกับ
บทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ

4.8 มีการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา เพื่อสรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทัน
กับพัฒนาการของโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4.9 มีระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษาครอบคลุมการ
จัดทําขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน และกระบวนการที่
เก่ียวของในทุกระดับการศกึษา และทุกระบบการศึกษา 

ทั้งนี้ การบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานในขางตน จะแบงเปน3 ระยะ 
คือ ระยะเรงดวน ระยะสั้นหรือภายใน 3 ป และระยะกลางถึงระยะยาวหรือภายใน 5 – 19 ปและมีประเด็น
ปฏิรูปที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดและตองดําเนินการใหบรรลุผลคอื 
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(1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใชรางพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติฉบับใหม 
รวมทั้งกฎหมายสําคัญอ่ืนที่ เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ไดแก
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาต ิ

(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน หรือการจัดการศึกษา
ในระดับพ้ืนที่ โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผานการขับเคลื่อนเรื่อง
สถานศึกษาที่มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดําเนินการของสถานศกึษา 

(3) นําเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรูแหงชาติเพื่อเปนเสมือนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สําหรับการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ 

(4) สรางดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลนํา
ความรูและวิธีการเรียนรูไปสูโรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะทองถ่ินหางไกล 

(5) จัดระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะความเปนครู ผานการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาความเปนครู สําหรับครูรุนใหม และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยูใหตรงตามความ
จําเปนของประเทศ ในระยะแรกเนนครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาสําหรับทองถิ่นที่ขาดแคลน 

(6) ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ ตามที่กําหนดไวในราง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ และการ
ปฏิรูปการศึกษาใหเริ่มดําเนินการไดและมีความตอเนื่องในระยะยาว 

ประเด็นสําคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 
กรอบสําหรับการดําเนินงานไปสูเปาหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในชวง

ระยะเวลา 3 ปแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) จะมีความสอดคลองกับเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 
ดาน ซึ่งปรากฏตามประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการเมือง ที่มีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการมีสวนรวม 
รูจักยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง รวมทั้งพรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบได และ
พัฒนาเปนสถาบันการเมืองของประชาชน โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือการสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมี
ความเปนพลเมืองและพลโลก มีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองบนความแตกตางท่ีหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

2. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน ที่มีเปาหมายเพ่ือใหจัด
องคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานเพ่ือ
ประชาชนโดยยึดการดําเนินงานเชิงพื้นที่เปนหลัก บริหารจัดการและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัลสรรหาและ
รักษาไวซึ่งอัตรากําลังคนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ศธ.คือ การ
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ปรับปรุงโครงสรางของ ศธ. ใหมีประสิทธิภาพ โดยกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาค ดําเนินการพัฒนาและ
ขยายผลสถานศึกษานํารองในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกลางดาน
การศกึษาของ ศธ. เขากับระบบฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานที่เก่ียวของ 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานกฎหมาย ที่มีเปาหมายเพ่ือใหมีการปรับปรุงกฎหมายใหมี
ความเปนธรรม สอดคลองกับหลักนิติธรรม ทันสมัย สามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม
สรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการการจัดทําและเสนอราง
กฎหมายอยางเหมาะสม โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือ การปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความ
ตองการในระบบตางๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานกระบวนการยุติธรรม ที่มีเปาหมายเพ่ือใหการดําเนินงาน
ทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกชวยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถวงดุลระบบนิติ
วิทยาศาสตรมีมาตรฐาน และมีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงอํานวยความยุติธรรม โดยมีประเด็นที่เก่ียวของ
กับ ศธ. คือ การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของในการใหความชวยเหลือประชาชนผูท่ีขาด
โอกาส ใหสามารถเขาถึงบริการดานการศึกษา เชน ผูถูกคุมขังในสถานคมุขัง 

5. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ ที่มี เปาหมายเพื่อสรางผลิตภาพและ
ความสามารถในการแขงขันที่สูงข้ึนของประเทศ และมีการเติบโตที่ครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนน
ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน
กลุมตาง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือ พัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียน และสงเสริมโครงการทวิภาคี 
ทั้งในสวนของผูเรียน คร ูและบุคลากรที่เก่ียวของ รวมท้ังการสรางนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ในเชิงพาณิชย 

6. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีเปาหมายเพ่ือ
รักษาและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนา
ประเทศ รวมท้ังสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติบริหารจัดการ
ปญหามลพิษอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือ สถาบันการศึกษา ผูเรียนมีความรู ทักษะ
การวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวของกับทรัพยากรปาไม สถานศึกษา ผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการ Zero waste และการพัฒนาหลักสูตร (ความรู ทักษะ) ในประเด็นที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใหแกผูเรียนในทุกระดับ 
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7. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข ที่มีเปาหมายเพ่ือ ใหระบบบริการปฐมภูมิมี
ความครอบคลุม มีขอมูลสารสนเทศจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยางมี
ประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบน
หลักการสรางนําซอม โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ ศธ. คือ การพัฒนาระบบการศึกษาที่จะชวยยกระดับการรู
หนังสือ และทักษะดานสุขภาพ นําไปสูการปรับวิธีการสอนและหลักสูตรดวยกระบวนการสงเสริมความรอบรู
สุขภาพตั้งแตปฐมวัย ในการพัฒนาทั้งกาย จิต สังคม ที่พรอมเขาสูวัยเรียนการยกระดับปฏิสัมพันธและการคิด
วิเคราะหของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

8. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีเปาหมาย
เพ่ือใหเกิดดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ กับการกํากับที่มีความชอบ
ธรรมและการใชพ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสถียรภาพของการแสดงออก และ
การรับรูของประชาชน โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือ ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษาของผูเรียนและผูสอนในทุกระดับชั้น และความสามารถใชสื่อเทคโนโลยีของผูเรียนไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย 

9. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสังคม ที่มีเปาหมายเพื่อ ใหคนไทยมีหลักประกันทาง
รายไดในวัยเกษียณ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะ สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาส 
และไมมีการแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการ และใหชุมชนทองถ่ินมีความ
เขมแข็งซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือ ลดความเหลื่อมล้ําของผูเรียน โดยผูเรียนไดรับโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางอาชีพและการมี
งานทํา ผูเรียนมีจิตอาสา มีสํานึกรักชุมชนบานเกิด และสามารถนําความรูมาพัฒนาชุมชนบานเกิดผูเรียนมี
ทักษะในการดํารงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม 

10. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานพลังงาน ที่มีเปาหมายเพ่ือ ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารจัดการเพ่ือสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนดานพลังงาน และกําหนดทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนเทคโนโลยีใหมของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการดานพลังงานมีธรรมาภิบาลมีการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐานตามแผนการจัดหาพลังงานท่ีปรับปรุงใหม โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือสรางทัศนคติ 
ความรูและปลูกฝงใหผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ ใหเห็นคุณคาของการประหยัดการใชพลังงาน และเห็น
ความสําคัญของการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบเดิม 

11. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่มีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบได และยกระดับ
การใชมาตรการทางวินัย โดยมีประเด็นที่เก่ียวของกับ ศธ. คือ สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงใหผูเรียนใน
สถานศึกษาทุกระดับ ใหเห็นโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นที่สรางความเสียหายใหกับประเทศ รวมทั้ง
หนวยงานในสังกัดมีการดําเนินการตามมาตรการควบคุมปองกันและลงโทษผูกระทําการทุจริตอยางเครงครัด 
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สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จากการวิเคราะหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2589 จํานวน 23 ฉบับ

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานอ่ืนๆ ทั้ง 11 ดาน ที่มีความเชื่อมโยง
กับขอบเขตอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งปรากฏความเก่ียวของกับ
กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนและ
ในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยสนับสนุน ประกอบกับไดประเมินสถานภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
จากผลการดําเนินงานในชวงสามปที่ผานมา (พ.ศ. 2569 – 2562) จึงสามารถกําหนดยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคลองกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตรชาติ
ไดวางไวในชวง 3 ปแรก โดยมุงเนนการปรับสภาวการณของประเทศใหสามารถเอ้ือตอการสรางความพรอม
สําหรับการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตชวง 5 ปตอไป(พ.ศ. 
2566 – 2579) ทั้งนี้ สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)จะ
ประกอบดวย เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร ดังนี ้

เปาหมายหลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน 
4. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข 
6. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ไดรับการเพิ่มเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพท่ี

ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
7. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
8. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการ รวมกับหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 
9. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค 
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมกับทุกภาคสวน 

วิสัยทัศน 
 “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือใหผูเรียนมีความรู - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกตองตอ

บานเมืองมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง” 

 “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู และระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่
บูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว เพ่ือดําเนินการปฏิรูป
การศกึษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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 “ผูเรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัยที่ไดรับ
บริการจากกระทรวงศกึษาธิการ 

 “มีความรู – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรู และการบริหาร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผูเรียน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม / ทักษะดานสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล /ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

 “มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง” หมายถึง 1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ 4) มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

“มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี2) 
ปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไมถูกตอง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง 

 “มีงานทํา มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก เยาวชนรัก
การทํางาน สูงาน อดทนทํางานจนสําเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมี
จุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน 3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรใหมีอาชีพ และมีงานทํา 

 “เปนพลเมืองที่เขมแข็ง” หมายถึง การเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสาการอยู
รวมกันและยอมรับความแตกตางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพิ่มความ

คลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศกึษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลติและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
4. เพ่ิมโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศกึษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต /ผลลัพธ 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่คอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ

วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคดิวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตอาสา มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิต ผูสําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติรวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกตอง
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสามัคคีปรองดอง 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 
ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญา มีความเปนมืออาชีพ
สามารถใชศักยภาพในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใชอัตรากําลังครูใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับ
อาชวีศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ 
มีการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ีมีปริมาณเพียงพอโดยมี

คุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษดานพหุปญญา 
สามารถตอยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนไดรับการศึกษาเพ่ือฝกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชยและการสราง
มูลคาเพ่ิมทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ 
ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศกึษา

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการเด็กพิการ
และดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งมีระบบเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณเพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได 
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ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศกึษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 
ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึง

ทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมองคความรูและทักษะตอ
ยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบ
ดิจิทัลท่ีทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของได 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 
ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศกึษาธิการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามาก

ยิ่งข้ึน มีเอกภาพ และเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานข้ันต่ําตามมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวนเขามา
ดําเนินการรวมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนําความรู ทักษะ
ประสบการณ และภูมิปญญาของผูสูงอายุมาถายทอดสูผูเรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพื่อนําไปใชสําหรับการประกอบ
อาชีพได
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแหงชาติ และแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดสตูล 
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สวนที่ 3 

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดสรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
การศกึษาของจังหวัดสตูล ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เปนการติดตามผลตามประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร โดยมีการ
ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ ดังนี ้

ยุทธศาสตร 1  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 
จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 237,678.- บาท 

ยุทธศาสตร 2  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขัน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 18,300.- บาท 

ยุทธศาสตร 3   สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ สูสังคมแหงการเรียนรู 
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,006,680.23.- บาท 

ยุทธศาสตร 4   สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 93,975.- บาท 

ยุทธศาสตร 5  สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000.- บาท 

ยุทธศาสตร 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 199,305.- บาท 
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โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
ที ่ ยุทธศาสตร/โครงการภายใตยุทธศาสตร งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร 1 การจัดการศกึษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง
และความสงบสุขของสังคม 

237,678   

1 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 กลุมลูกเสือฯ 

2 โครงการเปดโลกทัศนสรางเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานฯ ประจําป 2564  

2,000  
  

กลุมลูกเสือฯ 

3 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 10,000 กลุมลูกเสือฯ 

4 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจําป 
2564 

185,228 กลุมลูกเสือฯ 

5 โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (สวนภูมิภาค) 
ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 

10,000 กลุมลูกเสือฯ 

6 โครงการคดัเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ 7,000 กลุมลูกเสือฯ 

7 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564 13,450 กลุมพัฒนา
การศกึษา 

ยุทธศาสตร 2 การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

18,300   

8 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํา
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา 

18,300 กลุมพัฒนา
การศกึษา 

ยุทธศาสตร 3  การสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะอาชีพตามความ
ถนัดสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ และความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

3,006,680.23  

9 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

100,126 กลุมนิเทศฯ 



 

  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 43 

 

ที ่ ยุทธศาสตร/โครงการภายใตยุทธศาสตร งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

10 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา 

2,749,510.23 กลุมนิเทศฯ 

11 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ 

55,987 กลุมนิเทศฯ 

12 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 (NT, RT) 

101,057 กลุมนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร 4  การเสริมสรางใหประชากรจังหวัดสตูลมี
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศกึษาและพัฒนาทักษะ
เฉพาะดานท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 

93,975  

13 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ 
กศจ. 

75,000 กลุมนโยบายและ
แผน 

14 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศกึษาเพื่อคนพิการ 
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ภายใต
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

18,975 กลุมพัฒนา
การศกึษา 

ยุทธศาสตร 5 การสงเสริมใหประชากรในจังหวัดสตูลไดรับ
การศกึษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

50,000  

15 โครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2564 

40,000 กลุมนิเทศฯ 

16 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

10,000 กลุมลูกเสือฯ 

ยุทธศาสตร 6 การสงเสริมใหประชากรจังหวัดสตูลมีความ
รักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  
จิตอาสาและอยูรวมกันอยางสันติสุข 

199,305  
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ที ่ ยุทธศาสตร/โครงการภายใตยุทธศาสตร งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

17 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ ศธจ.สตูล 

60,000 กลุมพัฒนา
การศกึษา 

18 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด 10,640 กลุมนโยบายและ
แผน 

19 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร 

34,745 กลุมนิเทศฯ 

20 โครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศาสตรพระราชา 

37,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

21 โครงการพัฒนาระบบรายงานการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโร
นา 2019 ของครูสตูล 

20,000 กลุมพัฒนา
การศกึษา 

22 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
ระดับพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของ
สหประชาชาติ วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดาน
การศกึษา SDG4 

36,920 กลุมนโยบายและ
แผน 

 รวม 3,605,938  

 

หมายเหตุ : งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทั้งหมดที่ใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
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สวนที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงานรายโครงการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตร 1 

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 

และความสงบสุขของสังคม 
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โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศกึษาสูการปฏิบัติ 
ประจําป 2564 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณยีกิจของพระราชวงศจักร ี
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่เปน

พลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชนมี

จิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน  1,000 คน เขารวมกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูเขารับการอบรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รักษทองถ่ินและชุมชนของตัวเอง 
กลุมเปาหมาย  

นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน  1,000 คน 
ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการแกนักเรียน ครู บุคลากร หนวยงานทางการศึกษา จํานวน 320 คน 
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ “ใตรมพระบารมี จักรีวงศ” 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ “จิตอาสารักษบาน รักษถิ่น” 

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี มี

พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 

งบรายจายอ่ืน จํานวน 185,228 บาท  
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี มี
พื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงและมีคุณธรรม ไดรับความรูในเร่ืองของการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และสามารถนําไปชวยเหลือ
ผูประสบภยัไดจริง 
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โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ประจําป 2564 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 
2. เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคณุคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น 
3. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน  150 คน เขารวมกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  รูคุณคาของการแบงปน
และการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
กลุมเปาหมาย  

นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน  150 คน 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2563 – มกราคม 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ผูเขารวมโครงการไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและ
การชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 

งบรายจายอ่ืน จํานวน 10,000 บาท  
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  

รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําป 2564 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อรับทราบวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
2. เพ่ีอใหผูบริหาร บังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือแนะนํา แกไข

ปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 
3. เพ่ือรวบรวมขอมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการสงเสริมพัฒนา

กิจกรรมยุวกาชาด 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลและ

สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จํานวน ๖ โรงเรียน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ผู บังคับบัญชายุวกาชาดและครูผูสอน ท่ีเขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ
ขอเสนอแนะ  สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย  

นัผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาท่ี จากสถานศึกษาที่เปดสอนกิจกรรมยุวกาชาด          
ในจังหวัดสตูล จํานวน ๖ โรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่  ๒๒ – ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๖๓ 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด  จํานวน  ๖  โรงเรียน     
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1.  ประชุม หารือ เพ่ือวางแผน
ดําเนินงานนิเทศ  จํานวน  ๑  ครั้ง     
 

ธันวาคม ๖๓ 
 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั
สตูล 

๒ กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา   
 

 
ธันวาคม ๖๓ 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั
สตูล 

๓ กิจกรรมที่ ๓  สรุปและรายงานผลการดําเนิน
โครงการ   
 

มกราคม ๖๔ 
 
 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั
สตูล 
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและครูผูสอน ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ สามารถ

ใหขอเสนอแนะและ ดําเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบอุดหนุน จํานวน 9,990 บาท  
 
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

กิจกรรมยุวกาชาด สามารถพัฒนาเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณของกาชาดและรวม

บําเพญ็ประโยชน สนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในทองถิ่นและชุมนตามโอกาสอันควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 54 

 

โครงการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๔  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญกําลังใจแกผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด

และสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับสนุน ตลอดจนดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเน่ือง 
2. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา ผูปฏิบัติและผูที่เก่ียวของกับกิจการยุวกาชาดทั้งหลาย ไดเห็น

ความสําคัญ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดท้ังรัฐและเอกชน รวมจํานวน 6 แหง  
- ผูบังคับบัญชายุวกาชาดดีเดนจากสถานศึกษารัฐและเอกชน รวมจํานวน 10 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับสนุนตลอดจน
ดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเน่ือง มีขวัญ กําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ ผูปฏิบัติและผูที่
เก่ียวของกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจกรรมยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
กลุมเปาหมาย  

ผูบริหาร ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด จํานวน 6 แหง 
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล, โรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 6 แหง    
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

จัดทําเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนในเครือขายในการสงผลงานเพ่ือคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน  
โลพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๔ 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ไมมีผูสงผลงานเขารับการคัดเลือก 
งบประมาณ 

งบอุดหนุน จํานวน 2,000 บาท  
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับสนุนตลอดจน

ดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเนื่อง มีขวัญ กําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติและผูที่

เก่ียวของกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 

ตลอดจนไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
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โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อรับทราบวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
2. เพ่ีอใหผูบริหาร บังคับบัญชาลูกเสือ ไดแลกเปล่ียน ความคดิเห็น ติดตาม ชวยเหลือแนะนํา แกไขปญหา

ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรยีนการสอนลูกเสือ 
3. เพ่ือรวบรวมขอมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการสงเสริมพัฒนากิจกรรม

ลูกเสือใหสามารถเปนแบบอยางตนแบบดานลูกเสือ ระดับจังหวัด 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล,

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (สตูล) และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จํานวน ๗ 
แหง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ท่ีเขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  
ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย  

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล (สตูล) และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จํานวน ๗ แหง 
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวดัสตูล     
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศและผูเก่ียวของ เพื่อชี้แจงแนวทาง ข้ันตอนการนิเทศฯ 
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการจัดการนิเทศสถานศึกษา ทุกสังกัด ผานระบบออนไลน Google Meet จํานวน 

80 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผล รายงานผล  

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  

ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ 

งบอุดหนุน จํานวน 10,000 บาท  
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
ผูบริหาร บังคับบัญชาลูกเสือทราบวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา มีขอมูลในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการสงเสริมพัฒนากิจกรรมลกูเสือใหสามารถเปนแบบอยางตนแบบดานลูกเสือ
ระดับจังหวัด 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม   
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โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญกําลังใจแกผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด

และสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับสนุน ตลอดจนดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเน่ือง 
2. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพ่ิมมากข้ึน 
3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดท้ังรัฐ,เอกชนและทองถ่ิน รวมจํานวน ๖ แหง 
- ผูบังคับบัญชายุวกาชาดจากสถานศึกษารัฐและเอกชน รวมจํานวน  ๒๐ คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรม ยุวกาชาดและสมาชิกยวุกาชาด ที่ใหการสนับสนุน ตลอดจน
ดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเน่ือง มีขวัญ กําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ สถานศึกษามีการจัดตั้ง
หมูยุวกาชาดเพ่ิมมากขึ้น และไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
กลุมเปาหมาย  

โรงเรียนในจังหวัดสตูล จํานวน  ๖  โรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล, โรงเรียนในจังหวัดสตูล จํานวน  ๖  โรงเรียน 
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

จัดทําเอกสารและคูมือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนใน
เครือขาย 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ไมมีผูสงผลงานเขารับการคดัเลือก 
งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จํานวน 7,000 บาท  
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูบริหาร ครูผูสอนกิจกรรม ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด มีขวัญ กําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ 

สถานศึกษามีการจัดต้ังหมูยุวกาชาดเพ่ิมมากขึ้น และไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
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โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564  

วัตถุประสงค 
เพื่อสรางการรับรู ความตระหนักถึงพิษภยัยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
มีนักเรียน/นักศึกษา รวมกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด โดยกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียน/นักศึกษา 

สงผลงานเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ทั้ง 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยู
บานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน และ 2) ประกวดโปสเตอร
รณรงคตอตานยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ กศน. 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียน/นักศึกษา กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมโครงการรณรงคปองกัน     ยาเสพติด มีความตระหนัก
รูถึงพิษภัยยาเสพติด 
กลุมเปาหมาย  

- นักเรียนระดับประถมศกึษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวดัสตูล 
- นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

ระยะเวลาดําเนินการ  กันยายน – ธันวาคม 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษา, สถานศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประกวดการเขียนเรียงความ ใน
หัวขอ “อยูบานอยางไรให
ปลอดภัยจากยาเสพตดิ” 

กันยายน – 
พฤศจิกายน 2564 

นักเรียน/นักศึกษา ใน
พื้นที่จังหวดัสตูล 

กลุมพัฒนา
การศึกษา 

2 ประกวดโปสเตอรรณรงค
ตอตานยาเสพติด 

กันยายน – 
พฤศจิกายน 2564 

นักเรียน/นักศึกษา ใน
พื้นที่จังหวดัสตูล 

กลุมพัฒนา
การศึกษา 

3 สรุปรายงานผลโครงการ พฤศจิกายน 2564 หนวยงาน/สถานศึกษา กลุมพัฒนา
การศึกษา 
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดจัดทําโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564 ทามกลาง

การแพรระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หวังเพ่ือสรางการรบัรู ความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ในขณะ
ที่นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาสวนใหญอยูภายในบาน โดยดําเนินการประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ไปยัง
หนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และมีนักเรียน นักศึกษาใหความสนใจ สงใบสมัครพรอมผลงานเขารวมกิจกรรม 
ดังน้ี  

1. กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับ
ประถมศึกษา มีผูสงใบสมัครและผลงานเขารวมโครงการ จํานวน 27 ราย จาก 27 สถานศึกษา ครอบคลุมทุก
สังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

2. กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับ
มัธยมศึกษา มีผูสงใบสมัครและผลงานเขารวมโครงการ จํานวน 11 ราย จาก 11 สถานศึกษา ครอบคลุมทุกสังกัด 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

3. กิจกรรมประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ 
กศน. มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 14 ราย ครอบคลุมทุกสังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

 จากการเก็บขอมูล การรับรูและความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด จากผูเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ทุก
คนรับรู รับทราบ ตื่นตัว และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ดงัตัวอยางความคดิเห็น ตอไปน้ี 

เด็กชายกรวิชญ  เบ็ญกาเส็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานกาลูบี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล “ยาเสพติดทําใหรางกายผอมไมมีแรง และทําใหสุขภาพไมแข็งแรง เรียนไมได” 

เด็กหญิงฟาเดียร  งะสมัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานทาพยอม สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล “ยาเสพติดเปนภัยรายทําลายสุขภาพ ขาดสติ ทําสิ่งตางๆโดยขาดความยั้งคิด ทํา
ใหพอแมเสียใจ และเปนภัยตอสังคม” 

เด็กชายจิรภทร ตั้งหลุน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจงหัว สังกัด สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล “ผมคิดวาพิษภัยของยาเสพติดมีผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก และเม่ือเสพเขาไปแลวก็จะใหโทษตอ
อวัยวะตางๆ ของรางกาย จะทําลายประสาท สมอง และมีจิตใจฟุงซาน ทําใหรางกายทรุดโทรม และผลที่ตามมาก็
คือ หมดอนาคตและเสียการเรียน” 

เด็กหญิงกัญญารัตน  จิตตแปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนกําแพงวิทยา สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล “อยากใหหมดไปจากโลกนี้ เนื่องจากยาเสพติดทําลายสุขภาพ และสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจครอบครัว” 

นางสาวปาริฉัตร  ยองหิ้น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล “เหตุ
เน่ืองจากฤทธิ์ของยา ทําใหรางกายทรุดโทรม ระบบตางๆ เปลี่ยนแปลงไป...มีโอกาสเสียชีวิต เพราะฉะน้ันเราตอง
หลกีเลี่ยงยาเสพติด เพ่ืออนาคตที่สดใสของตัวเราเอง” 

นางสาวสุภาภรณ  ยาบา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค สังกัด สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล “พิษภัยของยาเสพติดไมไดสงผลเสียตอตัวเองอยางเดียว แตยังสงผลไปถึง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” 
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นอกจากน้ี นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีไดมีโอกาสเขารวมโครงการฯ ใหขอมูลวารูสึกดีใจ ที่ไดมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมโครงการฯ กิจกรรมโครงการนี้ จึงเปนกิจกรรมที่มีคุณคา สรางความตระหนักรู และกระแสพิษภัยของ
ยาเสพติด เปนการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดท่ีดีอีกชองทางหนึ่ง ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งผูเรียนสวนใหญใชชีวิตอยูกับครอบครัวและสังคม 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอ่ืน จํานวน 13,450 บาท  
 
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

นักเรียน/นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัยและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด มีภูมิคุมกัน สังคมมีพ้ืนท่ีปลอดภัยและ

โนมเขาสู “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 



 

  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 63 

 

ยุทธศาสตร 2 

สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 

เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 
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โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2564  

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความตอเนื่องเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานกับอาชีวศกึษาที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อยางนอย 1 หลกัสูตร 
2. มีเอกสารประกอบหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ สาขางานการทองเที่ยว ตามโครงการสงเสริมเวทีและ

ประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และเอกสารประกอบ
หลกัสูตรเตรียมวิชาชีพ สาขางานการทองเท่ียว พรอมใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุมเปาหมาย  

สถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวดัสตูล 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม 2564 - กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดสตูลและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดาํเนินการ  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ช้ีแจงคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตอเน่ือง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระดับจังหวัดสตูล เพื่อวางแผนและติดตาม
หลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา 
ปงบประมาณ 2564 

ก.พ. 2564 คณะทํางาน CLC 
ระดับจังหวัด 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

2 สราง/พัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ประจําปการศกึษา 2564 

ก.พ. 2564 ผูมีสวนเก่ียวของกับ
โครงการ 

กลุมพัฒนาการศึกษา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

3 จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรตอเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ
สาขางานทองเที่ยว ตามโครงการฯ 
ปงบประมาณ 2563) 

ก.พ. - มี.ค.
2564 

ผูมีสวนเก่ียวของกับ
โครงการ 

กลุมพฒันาการศึกษา 

 
ผลการดาํเนินงานของกิจกรรม  

การดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2564 มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. สถานศึกษาคูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงฯ 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรระยะส้ัน 
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ชื่อวิชา งานเชื่อมไฟฟาเหล็กแผน จาํนวน 75 ชั่วโมง สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน และสามารถนําหนวยกิตไปเทียบโอนในสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช. ของสถาบันอาชีวศึกษาได 

2. สถานศึกษาคูพัฒนาหลักสูตรตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทาํรูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2563 นํา
หลักสูตรสาขางานการทองเที่ยว ชื่อวิชาทรัพยากรทองเที่ยวภาคใต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มาทดลอง
ใชในปงบประมาณ 2564 และไดพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้นมา 1 ฉบับ 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 18,300 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ไดหลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยงฯ พรอมจัดการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมาย ตอไป หลักสูตรท่ีไดสามารถ

ตอบสนองตามความตองการตลาดแรงงานได 
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ยุทธศาสตร 3 

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

สูสังคมแหงการเรียนรู 
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โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศกึษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูในระดับ

จังหวัด 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล 
3. เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล 
4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ 
1. จังหวัดสตูลมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวดั อยาง

นอย 1 ศูนย 
2. จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล อยาง

นอยดานละ 1 นวัตกรรม 
3. จังหวัดสตูลมีงานวิจัย และการเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล อยางนอย 1 ชิ้น 
4. จังหวัดสตูลมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอย 1 เครอืขาย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. จังหวัดสตูลเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด ท่ีมี
คุณภาพ 

2. จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
สามารถใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 

3. จังหวัดสตูลมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
การนิเทศ ตดิตามและประเมินผล แกสาธารณชน 

4. จังหวัดสตูลมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 
 
กลุมเปาหมาย  

สถานศึกษาจากสังกัดตาง ๆ จํานวน 10 โรงเรียน ประกอบดวย 
1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวดัสตูล  2) โรงเรียนทาแพผดุงวิทย  3) โรงเรียนสาครพิทยาคาร 
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4) โรงเรียนทุงหวาวรวิทย  5) โรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ  6) โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดชนาธิปเฉลิม)   
7) โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา  8) โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ  9) โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคม
วัฒนา”  10) โรงเรียนบานควนสตอ 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดาํเนินการ  

1. การจัดทําขอมูลสารสนเทศคาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2560 – 2562 ในภาพรวมระดับจังหวัด เฉพาะโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และรอย
ละของจํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไปในภาพรวมระดับจังหวัด 

2. ประชุมสรางการรับรูเก่ียวกับโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตาม วันที่ 27 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผานโปรแกรม 
Google Meet ใหกับผูบริหาร และครูสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ สถานศึกษาละ 4 คน คณะกรรมการฝาย
พัฒนานวัตกรรม /วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) คณะกรรมการฝายนิเทศติดตาม การดําเนินงานของ
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ  

4. จัดสรรงบประมาณแกสถานศึกษาที่รวมโครงการ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท 
5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษาที่รวมโครงการ วันที่ 

6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผานโปรแกรม Google Meet 
6. จัดประชมุคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/นวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 

การนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด เพื่อเปนตัวแทนสงเขารับการคัดเลือกในระดับภาค วันที่ 10 
กันยายน2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Application Google  Meet  

7. เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับภาค วันศุกร ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 17.00 น. 

8. จัดทําเกียรติบัตรและโลรางวัลสําหรับผูไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การคัดเลือกนวัตกรรมดาน
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล จํานวน 3 ช้ินงาน รางวัลชนะเลิศระดับภาค 
จํานวน 2 ชิ้นงาน และรางวลัชมเชยระดับภาค จํานวน 1 ชิ้นงาน 

9. จัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานโครงการ 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

1. มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน 
2. คณะกรรมการตามประกาศจังหวัดสตูล และสถานศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 70 

 

3. คณะกรรมการรวมกําหนดวนัประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ใหแก คณะกรรมการชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ตามประกาศ
จังหวัดสตูลลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผูบริหาร คณะครู โรงเรียนที่เขารวมโครงการInnovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนละ 4 คน 
โดยกําหนดการประชุมฯ ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 โดยใชสถานที่ของเอกชนภายในจังหวัดสตูล 

4. คณะกรรมการรวมกําหนดวันนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ จํานวน 2 ครั้ง คร้ังท่ี 1 
สัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2564 และคร้ังท่ี 2 ชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดอืนกรกฎาคม 2564 

5. มีการพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6. มีการวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล 
7. มีการสรางเครอืขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในระดับจังหวัด 

ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 100,126 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลสามารถใชนวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกในระดับ
จังหวัดและระดับภาคเปนแนวทางในการพฒันานวัตกรรมของตนเอง มีเครือขายรวมมือในการดําเนินงานในโอกาส
ตอไป 
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โครงการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหคณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่
มอบหมายใหบรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานํารองและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสตูรฐานสมรรถนะโดยใชDigital Platform 
 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง 

และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูลทั้ง 4 คณะ จํานวนรวมไมนอยกวา 
12 ครั้ง 

2. ครูโรงเรียนนํารองทุกคนและบุคลากรท่ีเก่ียวของไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและการใช Digital Platform รวมจํานวนไมนอยกวา 250 คน               

3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ มีผลงานตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวาคณะละ 1 เรื่อง 

4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการขับเคล่ือน
พื้นที่นวัตกรรม โดยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพ้ืนท่ี ภาคและในสวนกลาง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
กลุมเปาหมาย  

ครูและบุคลากรของสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล 
 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
สถานท่ีดําเนินการ สถานศกึษาในจังหวัดสตูล สถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัดสตูล     
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กิจกรรมที่ดาํเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ม.ค.-ก.ย.  
2564 

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ี
นวตักรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนนํารองและ
บุคลากรที่เก่ียวของ เก่ียวกับโครงงานฐานวจิัย,
หลักสูตรฐานสมรรถนะ, Active learning,
ระบบ Digital Platform, Note taker, นักจัด
กระบวนการ, อบรมครูปฐมวัย หรืออื่น ๆ ที่
เก่ียวของ 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

ครูโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลและบุคลากร
ท่ีเก่ียวของ 

3 จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือ
จายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวสัด ุ
เพ่ือใหไดขอเสนอตามเจตนารมณและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ี
นวตักรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
และผูเก่ียวของ 

4 ขับเคล่ือนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และ
รายงาน การขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรม โดย
ความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพ้ืนที่ ภาค
และในสวนกลาง 

ต.ค.63 -ก.ย.  
2564 

บุคลากรในสํานักงาน ศธจ.สตูล 
และผูเก่ียวของ 

๕ สนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษานํารอง
ขับเคล่ือนงานฯ 

ส.ค. – ก.ย.๖๔ สถานศกึษานํารองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล 

 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ในไตรมาสที่ 1 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี  
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คร้ังที่ 

2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ท่ีประชุมได
พิจารณารางแผนการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานโครงการดังกลาวและใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลตอไป 

๒. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คร้ังที่ 
1/2563 เมื่อวันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ท่ีประชุมได
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พิจารณาการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบใหสรรหาและเลือก
กรรมการที่เปนผูแทนสถานศึกษานํารอง ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาและผูแทนองคกรเอกชน ใหสถานศึกษานํารอง 
สถาบันอุดมศึกษา และองคกรเอกชน เสนอชื่อผู ท่ี เห็นสมควรเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามจํานวนที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด จากนั้นใหผูไดรับเสนอชื่อเลือกกันเองในกรรมการแตละประเภทใหเหลือจํานวน
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด ถาไมสําเร็จใหวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการสรรหาตามคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ 
2426/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล สั่ง 
ณ วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

๓. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 
ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุมไดอนุมัติสถานศึกษาในจังหวัด
สตูล จํานวน 4 แหง ไดแก 1) บานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 2) โรงเรียนบานมะหงัง 3) โรงเรียนอันซอเรียะหอัด
ดีนียะห 4) โรงเรียนอนุบาลวังใหมศาสนศาสตร เปนสถานศึกษานํารองในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลของ
โรงเรียน 

๔. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุมมีมติ
ปรับสัดสวนผูที่ไดรับการเสนอช่ือฯ สงผลใหไดคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
จํานวน 21 คน ครบองคประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติและลักษณะตองหาม หลกัเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการ
พนตําแหนงของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

ในไตรมาสที่ 2 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี 
๑. ประชุมเร่ืองการประชาสัมพันธเพ่ือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๓ 

กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา ที่ประชุมมีมติใหจัดการอบรมเพื่อใหความรูแกครู 
ผูทําหนาที่ประชาสัมพันธในโรงเรียน โดยจัดในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ๑ คืน หลักสูตรการเขียนขาว
ประชาสัมพันธ การใชโปรแกรมหรือแอพลิเคช่ันจัดทําสื่อการสอนและส่ือประชาสัมพันธ เปนตน 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปน Note Taker สูการจัดการเรียนรูบูรณาการโครงงานฐานวิจัย
ของครูในโรงเรยีนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดข้ึนในวันที่  5 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุม
พญาบังสารีสอรท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ผูเขาอบรมทุกคน ไดฝกการฟงอยางลึกซึ้ง จากส่ือตาง ๆ และใช
ทักษะการเขียนถายทอดความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน Mind Map ไดอยางครอบคลุม ตรง ประเด็น ผู
เขาอบรมไดฝกปฏิบัติจริงทุกคน จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา 
ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี ( x̅ = 3.92, SD=0.58) และเมื่อพิจารณาเปน รายขอ 

พบวา ผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดมากที่สุด ( x ̅ = 4.23, 
SD= 0.43) โดยทุกขอรายการมีความคิดเห็นในระดับดี (x ̅ มากกวา 3.50 ข้ึนไป) ยกเวนการใชเวลาของวิทยากร
ตามที่กําหนด เพียงรายการเดียวท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x ̅ = 3.35, SD=1.09)  
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๓. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธในโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ 2564  ณ ซีซีรีสอรท ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 
ผู เข าร วมอบรมทุ กคนไดสร าง  Facebook Fanpage และดูข อมูล เชิ งลึ ก  Facebook Fanpage เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ ไดฝกแตงภาพเพ่ือการประชาสัมพันธดวย Remove.bg ,Canva , Phonto ไดสรางเทมเพลต
วารสารหนาเดียวดวย Ms-Powerpoint ไดสรางหนังสืออิเลคทรอนิคสเพื่อการประชาสัมพันธดวย Anyflip ได
เรียนรูการสํารองขอมูลดวย Cloud Computing ไดเรียนรูประโยชนของ Google Photo ตอสมารทโฟน และการ
สรางสรรคอัลบั้มภาพ เชื่อมโยงเปนสไลดวีดีโอจาก Google ไดเรียนรูเทคนิคการถายภาพและการแตงภาพดวย
สมารทโฟน และไดฝกตัดตอวดิีทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธสมารทโฟนดวยแอพพลิเคชั่น Kinemaster เปนตน 

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนยประสานงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินจังหวัดสตูล อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและรวมกันสรุปวาหลักสูตรสถานศึกษาของทั้ง ๑๐ โรงเรียน สามารถ
พัฒนานักเรียนใหเกิดสมรรถนะไดจริง เห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน และนอกจากนักเรียนเปล่ียนแลว 
ตัวครูเองก็เปล่ียนเปนการจัดเรียนรูแบบ Active learning แตยังคงมีปญหาในสวนของการวัดและประเมินผล
ผูเรียน 

 
ในไตรมาสที่ 3 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คร้ังที่ 1/2564  ในวันท่ี 1 

เมษายน 2564 ณ หองประชุมสตารินทรรีสอรท อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่ประชุมมีมติใหมีการปรับรายชื่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยใหมีการแตงตั้งคณะทํางานยกรางอนุ
กรรมการฯดังกลาวข้ึน เพ่ือทาบทาม ยกราง กําหนดจํานวนฝายอนุกรรมการฯ กําหนดบทบาทหนาท่ี และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  

๒. ประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ ในวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ Zoom ที่ประชุมมีมติวา กําหนด
ผูรับผิดชอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ออกเปน 5 กลุม ไดแก ๑) กลุมปฐมวัย หัวหนากลุมคือ นางสาว
ปุณณาณี  เจะหนุม ผู อํานวยการโรงเรียนบานโกตา  ๒) กลุม ป.1-3 หัวหนากลุมคือ นางญาดา นุยไฉน 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอเจ็ดลูก ๓) กลุม ป.4 – ๖ หัวหนากลุมคือ นางยูรียะ  บิสนุม ผูอํานวยการโรงเรียน
บานทุงสภากาชาดอุปถัมภฯ 4) กลุม ม.1-3 หัวหนากลุมคอื นายไสว อินยอด  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลมะนัง 
และ 5) กลุมวัดและประเมินผล หัวหนากลุมคือ นางสาวพิธพร  นิโกบ และนายวัชรพงศ  ละอองรัตน ศึกษานิเทศก
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๓. ประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom ที่ประชุมมีมติวา โรงเรียน
นํารองฯรุนที่ ๑ จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฯ โดยทบทวนโครงสรางเวลาเรียน ทบทวนกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสมรรถนะมากข้ึน ปรับใหมีการวัดและประเมินผลอิงสมรรถนะ และจะตองปรับ
สมรรถนะท่ีใชในการจัดการเรียนรูจากเดิม ๑๐ สมรรถนะ ปรับเปน ๕ สมรรถนะ ไดแก 1) สมรรถนะการจัดการ
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ตนเอง 2) สมรรถนะการส่ือสาร 3) สมรรถนะการรวมพลังทํางานเปนทีม 4) สมรรถนะการคิดขั้นสูง 5) สมรรถนะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใชเกณฑการประเมินสมรรถนะเปนระดับความเชี่ยวชาญ ๔ ระดับ ไดแก ๑) เริ่มตน 
๒) กําลังพัฒนา ๓) สามารถ ๔) เหนือความคาดหวัง 

๔. ประชุมเพ่ือจัดทําแนวทางการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ในโรงเรียนนํารองพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติวา ทุกโรงเรียนจะตองปรับปรุงหลักสูตรในสวนของการวัดและประเมินผล 
ไดแก กําหนดเกณฑการวัดผลและมาตรวัดการประเมินสมรรถนะ  วิธีการและเครื่องมือประเมินสมรรถนะ เกณฑ
การจบการศึกษา และการรายงานผลการเรียนรู  โดยใหแตละโรงเรียนดําเนินการและนําเสนอในท่ีประชุมวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๕. ประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓ จัดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet ท่ีประชุมมีมติวา การปรับปรุงหลักสูตรในสวนของระดับช้ันอ่ืน ๆ ยังไมมีความกาวหนา   มีเพียงกลุมวัดและ
ประเมินผลเพียงกลุมเดียวท่ีมีการประชุมรวมกัน จึงควรนัดหมายทุกกลุมประชุมรวมกันโดยเร็วที่สุด และควรรีบ
ดําเนินการชวยเหลือโรงเรียนนํารองฯ รุนที่ ๒ เนื่องจากโรงเรียนจะตองเสนอหลักสูตรฯ ใหอนุกรรมการฝาย
วิชาการในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อนุมัติกอนที่จะเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูลตอไป ซึ่งกระบวนการท้ังหมดจะตองแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษา 

๖. ประชุมเพ่ือจัดทําแนวทางการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํา
รองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet ที่ประชุมไดใหทุกโรงเรียนนําเสนอผลการปรับปรุงหลักสูตรของ แตละโรงเรียนในสวนที่
เก่ียวของกับการวัดและประเมินผล ซึ่งทุกโรงเรียนไดประชุมรวมกันและกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลได
สอดคลองกับบริบทของตนเอง และที่ประชุมมีมติวา การประเมินสมรรถนะของนักเรียนน้ันจะประเมินแบบ 360 
องศา คือ ประเมินจากการเรียนรูในทุกรายวิชา ประเมินจากการรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียน ประเมินจากกิจวัตร
ประจําวันที่บาน และจะไมเพียงเฉพาะครูที่เปนผูประเมิน แตนักเรียน ครอบครัว ชุมชน จะตองมีสวนรวมในการ
ประเมินสมรรถนะดวย  

๗. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น. เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมยังไมมีขอสรุปวาจะใชสมรรถนะอะไรในการจัดการเรียนรูปฐมวัย 
สมรรถนะตามแนวทางของสภาการศึกษา 7 ดาน หรือสมรรถนะตามแนวทางอ่ืน ๆ กลุมปฐมวัยมีความตองการ
ผูเชี่ยวชาญชวยเหลือในการจัดทําหลักสูตร 

๘. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป.๑ – ๓ ของโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดให นางญาดา นุยไฉน ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอเจ็ดลูก 
นําเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯในระดับ ป.๑ – ๓ และมอบหมายใหครูทุกโรงเรียนไปดําเนินการ 
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๙. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป. ๔ – ๖ ของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น. เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดให นางยูรียะ  บิสนุม ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงสภากาชาด
อุปถัมภฯ นําเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯในระดับ ป. ๔ – ๖ นําเสนอตัวอยางการปรับปรุงหลักสูตรฯของ
โรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภฯ และมอบหมายใหครูทุกโรงเรียนไปดําเนินการ 

๑๐. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ  ม.๑ – ๓ ของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. เปนการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดรวมกันสะทอนผลจากหลักสูตรสถานศึกษาฯฉบับเดิม 
อภิปรายแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของแตละโรงเรียน และมอบหมายใหครูทุกโรงเรียนไป
ดําเนินการ 

๑๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
1/2564 ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล กําหนด
แนวทางการสมัครเขารวมเปนสถานศึกษานํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และกําหนดปฏิทินการ
ดําเนินงานในไตรมาสที่ ๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๒. ประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet ที่ประชุมไดใหโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 นําเสนอ
ความกาวหนาในการพัฒนาหลักสูตรฯ และรวมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ  

๑๓. ประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet ที่ประชุมไดใหแตละกลุมนําเสนอความกาวหนาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสรุปไดดังน้ี  

- กลุมปฐมวัย ยังไมมีขอสรุปวาจะใชสมรรถนะอะไรในการจัดการเรียนรูปฐมวัย สมรรถนะตามแนวทาง
ของสภาการศึกษา 7 ดาน หรือสมรรถนะตามแนวทางอ่ืน ๆ กลุมปฐมวัยมีความตองการผูเชี่ยวชาญชวยเหลือใน
การจัดทําหลักสูตร 

- กลุม ป.1-3 กลุม ป.4-6 และกลุม ม.1-3 ครูไดเริ่มปรับปรุงหลักสูตรแลว โดยการปรับจาก 10 
สมรรถนะ (ในปการศึกษา2563 ใช 10 สมรรถนะของคณะกรรมการอิสระฯ) มาเปน 5 สมรรถนะ ไดแก การ
จัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทํางานเปนทีม การคิดขั้นสูง การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  โดยรูปแบบ/
แนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีใชคือ ใชงานเดิมเสริมสมรรถนะ ใชงานเดิมตอเติมสมรรถนะ ใชรูปแบบการเรียนรูสู
การพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะเปนฐานผสานตัวช้ีวัด (ทั้ง 4 รูปแบบอางอิงจากคณะกรรมการอิสระฯ) ครูที่เริ่ม
ปรับปรุงหลักสูตรแลว มีปญหาในเรื่องการเขียนคําอธิบายรายวิชา   

- กลุมวัดและประเมินผล มีขอสรุปวาจะใชวิธีการประเมิน 360 องศา ผานการเรียนรูในทุกสาระ/วิชา 
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมในโรงเรียน และผานกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน   โดยผูประเมิน
สมรรถนะของนักเรียน คือ ครู นักเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชน ซึ่งจะมีการตัดสินสมรรถนะของนักเรียนเปน ๔ 
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ระดับ ไดแก เริ่มตน กําลังพัฒนา สามารถ เหนือความคาดหวัง จะนําผลการประเมินใสในปพ.๑ ในสวนของหมาย
เหตุ และกระบวนการในการวัดและประเมินผล ในระยะที่ ๑ จะตองมีการวิเคราะหพฤติกรรมบงช้ีรายสมรรถนะ 
วิเคราะหภารกิจที่นักเรียนจะตองทําใหสําเร็จเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะ และวิเคราะหรูปแบบการประเมินในสวนของ
วิธกีารและเครื่องมือ 

๑๔. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ท่ีประชุมมีมติขอ
อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนท่ี ๒ 
(โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบานมะหงัง โรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนียะห และโรงเรียนอนุบาล
วังใหมศาสนศาสตร) 

๑๕. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 2/2564 จัดขึ้นในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ๒) อนุมัติสถานศึกษา
ในจังหวัดสตูล จํานวน 2 แหง เปนสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนท่ี 3 ไดแก โรงเรียน
ควนโดนวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ๓) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 3 - 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๔) 
อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนท่ี 2 จํานวน 
4 แหง ไดแก โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบานมะหงัง สังกัด สพป.สตูล และโรงเรียนอันซอ
เรียะหอัดดีนียะห โรงเรียนอนุบาลวงัใหมศาสนศาสตร สังกัด สช.จ.สตูล 

๑๖. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุม
ไดพิจารณาภารกิจของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายติดตามและ
ประเมินผล และที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งกรรมการ ๓ คณะ ไดแก ๑) คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ๒) คณะทํางานออกแบบการติดตามและการประเมินผลพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล และ ๓) คณะทํางานติดตามและประเมินผล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวดัสตูล 

๑๗. ประชุมเลขานุการและผูชวยเลขานุการทุกฝายในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 1/2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet ที่ประชุมไดรวมกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการศูนยประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล คณะทํางานดานยุทธศาสตร คณะทํางานดานออกแบบติดและประเมินผล และคณะทํางานดานติดตาม
และประเมินผล มีมติใหจัดประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลในสัปดาหที่ 3 - 4 
ของเดือน  และมติใหจัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
ในสัปดาหท่ี 1 - 2 ของเดอืน 

๑๘. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ครั้งที่ 2/2564 ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
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ประชุมไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกฯ ในชวงไตรมาสที่ 
๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๙. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
1/2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุม
ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณฯ ในชวงไตรมาสที่ 
๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และไดพิจารณาเรื่องการใชงบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบดิจิทัล
แพลตฟอรม Satun Sandbox 

 
ในไตรมาสที่ 4 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี 
๑. อบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูออนไลนในยุคโควิด “ออนไลนอยางไรใหปงและวาว” ในวันที่ 7 

กรกฎาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.มัฮดี แวดราแม อาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูเขารวมอบรมไดเรียนรูแอพลิเคชั่นที่ใชสําหรับการจัดการเรียนรู
ออนไลน ถือเปนเรื่องแปลกใหมสําหรับผูเขาอบรมหลายทาน และเปนการจุดประกายใหเห็นวาการจัดการเรียนรูใน
รูปแบบออนไลนไมไดยากอยางท่ีคิด จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา 

ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x ̅ = 4.40, SD=0.67)  
๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564 ในวันที่ 30 

กรกฎาคม 2564 เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับ
โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะทํางานหารือการปรับปรุง Satun Sandbox (STB) 

๓. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 
30 กรกฎาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดกําหนด
ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลฝาย
บุคคล      

๔. อบรมเรื่องการวดัและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.วิษณุ  ทรัพยสมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. และดร.ณัฐา  เพ็ชรธนู รองผอ.
สทศ.สพฐ. ผูเขาอบรมไดเรียนรูเรื่องแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม จากวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรง และเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรม จากการสอบถามความพึงพอใจของผู
เขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x ̅ = ๓.๙๙, 
SD= ๑.๐๕) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการถายทอดความรูของ

วิทยากรมากที่สุด (x ̅ = ๔.๑๓, SD = ๑.๐๗) รองลงมาคือการอบรมชวยใหเกิดความรูและทักษะใหม (x ̅ = ๔.๐๙, 
SD = ๑.๐๗) สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได (x ̅ = ๔.๐๖, SD = ๑.๐๗) สามารถนํา
ความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหผูอื่นได (x̅ = ๓.๙๖, SD = ๑.๐๕) ระยะเวลาในการอบรม (x ̅ = ๓.๘๘, SD = ๑.๐๕) 

และนอยท่ีสุดคือการประชาสัมพันธการอบรม (x̅ = ๓.๘๐, SD = ๑.๐๔) โดยทุกขอรายการมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก 
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๕. จัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอเสนอเชิงนโยบายดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ของสถานศึกษานํารองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2564 ไดขอเสนอเชิงนโยบายดานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ของสถานศกึษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จํานวน ๓ ขอ ดังน้ี 

 (๑) จัดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน ใหสถานศึกษานํารองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา มีอัตรากําลังครบตามเกณฑ ว23/2563 ถามีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ใหมีกระบวนการเติม
เต็ม ภายใน 30 วัน กรณีท่ีไมสามารถจัดอัตรากําลังตามเกณฑ ใหจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนท่ัวไปเพิ่มเติม 
เพื่อใหสถานศึกษาจัดจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูอัตราจางใหครบตามเกณฑ 

 (๒) จัดอัตรากําลังสายสนับสนุนสายสนับสนุน ตามเกณฑจํานวนนักเรียน  (แกไข ว23/2563 
ขอ 7.3) ดังน้ี 

  - นักเรียน 59 คนลงมา ตําแหนงพนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 1 อัตรา 
  - นักเรียน 60-119 มีพนักงานราชการตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 1 อัตรา และ

มีพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา 
  - นักเรียน 120-239 มีขาราชการตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับปฏิบัตงาน-ชํานาญ

งาน จํานวน 1 อัตรา และมีพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา 
  - นักเรียน 240-719 มีขาราชการตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับปฏิบัตงาน-ชํานาญ

งาน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ระดับปฏิบัตงาน-ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา และมีพนักงาน
ราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา 

  - นักเรียน 720-1,079  มีขาราชการตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ-
ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ระดับปฏบิัตงาน-ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา และมีพนักงาน
ราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 2 อัตรา 

  - นักเรียน 1,080-1,679 มีขาราชการตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตการ-
ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัตการ-ชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา และมี
พนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 3 อัตรา 

  - นักเรียน 1,680 ข้ึนไป มีขาราชการตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัตการ-
ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัตการ-ชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง
เจาหนาท่ีธุรการ ระดับปฏิบัตงาน-ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา และมีพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ 
จํานวน 4 อัตรา 

  กรณีท่ีไมสามารถจัดอัตรากําลังสายสนับสนุนตามเกณฑขางตน ใหจัดสรรงบประมาณ
งบอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม เพื่อใหสถานศึกษาจัดจางลูกจางชั่วคราวใหครบตามเกณฑ 

 (๓) เงินอุดหนุนท่ัวไปรายการคาหนังสือเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคาใชจายรายหัว 
สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณในรูปแบบของการจัดทําเปนแผนงานโครงการเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยที่สถานศึกษาจะตองใชสําหรับจัดหาหนังสือเรียน ส่ืออุปกรณ
การเรียน หรอืระบบฐานขอมูล ใหครบถวนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนลําดับแรก 
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๖. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/2564 ในวันที่ 
11 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดรวมกัน
พิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารงานบุคคล        

๗. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/
2564 ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุม
ไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๘. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/
2564 ในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุม
ไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายดานโครงสรางและกลไกในพ้ืนท่ีนวตักรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๙. จัดอบรมเรื่อง การสรางส่ือการเรียนการสอนดวย CANVA  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมไดฝก
ปฏิบัติสรางส่ือการเรียนการสอนดวย CANVA แมระยะเวลาในการอบรมจะนอย แตผูเขาอบรมมีผลงานเชิง
ประจักษจากการรวมกิจกรรมการอบรม จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา 
ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

๑๐. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๔/2564 ในวันที่ 27 
สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ท่ีประชุมไดเห็นชอบขอมูลสภาพ
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการเพ่ิมความอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลใหเหมาะสม
กับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลฝายบุคคล 

๑๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
๒/2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุม
ไดพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานศึกษานํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

12. จัดอบรมเรื่อง Google Apps for Education ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมไดเรียนรูการใชงานใน
ฟงกชั่นตาง ๆ ของ Google ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานที่หลากหลาย จากการสอบถามความพึง
พอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

๑๓. จัดอบรมเรื่อง การสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sites วันที่ 5 กันยายน 
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx  โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขา
อบรมไดเรียนรูการสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sitesซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
ทํางานท่ีหลากหลาย จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวน
ใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

14. จัดอบรมเรื่อง การสรางใบงานดวย Liveworksheet “ติดปกใบงานธรรมดาใหบินทะลุฟาไปหาเธอ” 
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือนายอกนิษฐ จันทรสุขวงศ  
ศน.สพป.บุรีรัมย เขต 3 ผูเขาอบรมไดเรียนรูการสรางใบงานดวยแอพพลิเคชั่น Liveworksheet ผานการปฏิบัติ
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จริง มีผลงานจากการอบรมเปนที่ประจักษ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม 
พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

๑๕. จัดอบรมเรื่องการตัดตอ/สรางสื่อการเรียนการสอนบนสมารทโฟนดวย Kinemaster ในวันที่ 12 
กันยายน 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.
สตูล ผูเขาอบรมไดเรียนรูการใชงานแอพพลิเคชั่น Kinemaster ผานการปฏิบัติจริง มีผลงานจากการอบรมเปนที่
ประจักษ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา   ผูเขาอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

๑๖. อบรมเรื่อง วิธีชวยลูกเมื่อลูกตองเรียนออนไลน สําหรับผูปกครองโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ในวันท่ี 15 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ 
นายแพทยมูฮําหมาด ละใบจิ  ผูเขารวมอบรมไดรับความรูในการเลี้ยงดูและสงเสริมบุตรหลานของตนเอง ไดเขาใจ
ถึงพัฒนาการวัยตาง ๆ ของเด็ก และเขาใจถึงสาเหตุที่เด็กแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ทําใหสามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นกับเด็กได นอกจากน้ีไดเรียนรูวิธีการสงเสริมใหบุตรหลานสามารถเรียนออนไลนในชวงที่มีการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม 
พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

๑๗. อบรมเรื่อง หองเรียนพลังบวก ในวันที่ 1๙ กันยายน 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM 
โดยมีวิทยากร คือ นายแพทยมูฮําหมาด  ละใบจิ ผูเขาอบรมไดเรียนรูถึงการทําความเขาใจตนเองและการทําความ
เขาใจนักเรียน ไดเรียนรูทฤษฎีภูเขานํ้าแข็งและไดเรียนรูเทคนิคการใหคําปรึกษานักเรียนที่มีปญหา นอกจากน้ียัง
ไดรับแรงบันดาลใจในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง จากการสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 

๑๘. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  
๒/2564 ในวันที่ ๒๒ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมไดติดตามความกาวหนาการทํางานของคณะทํางานฯ และหารือกรอบการทํางาน/แผนการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายติดตามและประเมินผล ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

๑๙. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/2564 ในวันที่ 
๒๓ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดรวมกัน
พิจารณาโครงการอบรมเสริมสรางความรูความเชาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สําหรับโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๒๐. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/
2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุม
ไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานํารองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ของคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและ
งบประมาณ 
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๒๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564 ใน
วันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมได
พิจารณาการขับเคล่ือนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล 

๒๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/2564 ในวันที่ ๒๘ 
กันยายน 2564 เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ท่ีประชุมไดเห็นชอบขอมูลสภาพ
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการเพ่ิมความอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลใหเหมาะสม
กับพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลฝายบุคคล 

๒๓. อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สําหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันท่ี 29 กันยายน 
2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากรคือ นายนภดล  โปงอาย ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  ผูเขารวมอบรมไดเรียนรูการประเมินวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ ว 
9/2564 ซึ่งเปนเร่ืองใหมที่สอดคลองกับความตองการของผูเขารวมอบรม  

๒๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม 
พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๓๐ กันยายน – ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ณ ซีซีรีสอรท ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู  จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลที่ทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ ไดรวมกันสรุปผลการดําเนินงานของโครงการฯ 
ในรอบปงบประมาณที่ผานมา ไดนําขอมูลของแตละฝายมาหลอมรวมกัน อีกทั้ง      ไดวางแผนเพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อีกดวย 

๒๕. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง ๑๖ โรงเรียน ทําให
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอและครบครัน สงผลตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตอไป  

๒๖. จัดทําวีดิทัศนเก่ียวกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลและ
หนวยงานที่เก่ียวของ สามารถใชวีดทิัศนดังกลาวในการสรางการรับรูกับครูและบุคคลทั่วไปได  

๒๗. จัดทําเว็บไซตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทําใหพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลไดมี
ชองทางในการเผยแพรขาวสารใหแกบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และเปนชองทางในการแลกเปล่ียนเรียนรูและเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 2,749,510.23 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

จังหวัดสตูล สามารถดําเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งดานคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของบุคลากร 
และประสิทธิผลของหนวยงานทางการศึกษาไดสูงข้ึนและเปนตนแบบใหกับจังหวัดอ่ืน 
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โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยาง

ทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ เปนไปตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั  
3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวน

รวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
4. เพื่อคดัเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
5. เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของในสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหเปนในทิศทางเดียวกัน  
6. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในจังหวัด และรายงาน  สรุปผลการจัดการศึกษาปฐมวยัในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับบริการทางการศึกษา (รอยละ๑๐๐) 
2. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาใหมี

พัฒนาการสมวัยในทุกดาน 
3. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตนตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหงชาติ พ.ศ. 2561 
4. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ไดรับการสงเสริม

สนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจมีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาใหเด็กปฐมวัย จํานวน 500 คน 

5. จํานวน รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ช้ิน  
6. รอยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุมเปาหมายที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน (รอยละ 80) 
ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 

รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษามีพัฒนาการสมวยัในทุกดานอยูในระดับด ี
กลุมเปาหมาย  

ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล 
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กิจกรรมที่ดาํเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย                   
/ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ศึกษานิเทศกเขารวมประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวยัในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) 
จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
สวนภูมิภาค 

ตุลาคม 
- 

ธันวาคม 
2563 

คณะทํางานขับเคล่ือน
โครงการฯ ระดับจังหวดั 

ศกึษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

2 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
และการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ 

พฤศจิกายน        
-  

ธันวาคม 
2563 

คณะทํางานขับเคล่ือน
โครงการฯ  

ระดับจังหวัด 

ศกึษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

3 สรางการรับรูใหผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

มกราคม  
- 

พฤษภาคม 
2564 

ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวยั 

ศกึษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

4 คัดเลือกผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับ
จังหวัดสตูล 

กุมภาพันธ 
- 

สิงหาคม  
2564 

ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวยั 

ศกึษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

5 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถานศกึษา รายงานและสรุปผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดสตูล 

กุมภาพันธ 
- 

สิงหาคม  
2564  

ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวยั 

ศกึษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

1. สรางการรับรูใหผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
สงเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กระดับปฐมวัย 

2. คัดเลือกผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดสตูล 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กจิกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 55,987 บาท  
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

1. เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป) ทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัยมี
พฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค มีความพรอมสําหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 

2. ผูบริหาร/ครูผูสอนปฐมวัย พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพ่ิมขึ้น 

3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเน่ือง 

4. สถานศึกษามีผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด 
5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุมเปาหมายไดรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย 
6. เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย จากผูเก่ียวของทุกภาคสวน 

และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับกระทรวง 
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โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
3. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินฯและนําไปใชวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู ของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สตูล จํานวน 1,337 คน เขารับการประเมินดานการอาน (Reading Test : RT) 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สตูล จํานวน 1,348 คน เขารับการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) 
ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ไดรับการประเมินโดยการบริหารจัดการสอบของศูนยสอบผานระบบ NT Access และการ
บริหารจัดการสอบ อยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล ไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ดวยขอสอบมาตรฐานจากสวนกลาง 
(สพฐ.) 

3. โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ นําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ือง 
กลุมเปาหมาย  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
สถานท่ีดําเนินการ จังหวัดสตูล     
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กิจกรรมที่ดาํเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 
ผูรับผิดชอบ 

1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access 
 

พ.ย. 63 – 
ก.พ. 64 

โรงเรียนในสังกัด สช.
สตูล ที่มีนักเรียน ป.1 
และ ป.3 

นายวชัรพงศ  ละอองรัตน 
ศน.ศธจ.สตูล 
นางสาวอรสา ปานกลาย     
พนักงานจัดกิจกรรม
การศึกษา สช.จ.สตูล 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ 

ก.พ. - มี.ค. 
2564 

บุคลากร ศธจ.สตูล
,สช.สตูล และผูบริหาร
,ครู ในสังกัด สช.สตูล 

นายวชัรพงศ  ละอองรัตน 
ศน.ศธจ.สตูล 
นางสาวอรสา ปานกลาย    
พนักงานจัดกิจกรรม
การศึกษา สช.จ.สตูล 

3 บริหารจัดการการประเมิน RT/NT     
การประเมินดานการอาน (Reading Test : 
RT) ป.1 

   

3.1 กอนดําเนินการสอบ RT 
   3.1.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมินฯ 
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1        
   3.1.2 สงมอบเอกสารและอุปกรณการสอบ 
RT ใหแกสนามสอบ 

 
มี.ค. 2564
มี.ค. 2564 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

3.2 ระหวางดําเนินการสอบ RT 
   3.2.1 ดําเนินการสอบ RT ทุกสนามสอบ 
   3.2.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

16 - 19  
มี.ค. 2564 
 

โรงเรียนในสังกัด  
สช. 26 โรงเรียน 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

3.3 หลงัดําเนินการสอบ RT 
   3.3.1 บันทึกผลการทดสอบลงในแบบ
บันทึก 
   3.3.2 กรอกขอมูลจากแบบบันทึกผานระบบ 
NT Access 
   3.3.3 นําซองแบบบันทึกคะแนนกลับมาเก็บ
ยังศูนยสอบ 

 
16 - 28 
มี.ค. 2564 
 

 
โรงเรียนในสังกัด  
สช. 26 โรงเรยีน 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

บริหารจัดการการประเมินคุณภาพผูเรียน 
(National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3 

   

3.4  กอนดําเนินการสอบ NT  
มี.ค. 2564 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

   3.4.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมินฯ 
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3        
   3.4.2 สงมอบเอกสารและอุปกรณการสอบ 
NT ใหแกสนามสอบ 

 คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

3.5 ระหวางดําเนินการสอบ NT 
   3.5.1 ดําเนินการสอบ NT ทุกสนามสอบ 
   3.5.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

 
24 มี.ค. 64 
 

 
สนามสอบ จํานวน 
9 สนามสอบ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

3.6 หลงัดําเนินการสอบ NT    
   3.6.1 ตรวจขอสอบแบบเขียนตอบที่สนาม
สอบ 

24 - 25  
มี.ค. 64 

นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

   3.6.2 กรรมการตรวจขอสอบระบายคะแนน
ผลการทดสอบแบบเขียนตอบใกระดาษคําตอบ
ของนักเรยีนรายบุคคล 

24 - 25  
มี.ค. 64 

นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

   3.6.3 จัดเก็บกระดาษคาํตอบใสซองให
ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

24 - 25  
มี.ค. 64 

นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

   3.6.4 แตละสนามสอบนําสงกลองบรรจุซอง
กระดาษคําตอบไปยงัศูนยสอบ 

25 มี.ค. 64 นักเรียนที่เขาสอบฯ หัวหนาสนามสอบ 

   3.6.5 นําสงกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ
ของแตละสนามสอบไปยัง สพฐ. 

29 มี.ค. -  
2 เม.ย. 64 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

4 รายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล    
4.1 ประกาศผลการสอบผานระบบ NT 
Access 
   4.1.1 ประกาศผลการประเมินดานการอาน 
(Reading Test : RT) นักเรยีนช้ัน ป.1 
   4.1.2 ประกาศผลการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน(National Test : NT) นักเรียนช้ัน ป.3 

 
20 เม.ย. 64 
 
 
5 พ.ค. 64 

 
นักเรียนที่เขาสอบฯ 
 
 
นักเรียนที่เขาสอบฯ 

 
สทศ.สพฐ. 
 
 
สทศ.สพฐ. 

4.2 วิเคราะหผลการสอบ     
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

   4.2.1 วิเคราะหผลการประเมินดานการอาน 
(Reading Test : RT) นักเรยีนช้ัน ป.1 
   4.2.2 วิเคราะหผลการประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) นักเรียนช้ัน ป.3 

พ.ค. -  
ก.ย. 64 

โรงเรียนท่ีเขาสอบ
ฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

4.3 จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการทดสอบ 
 
 

พ.ค. -  
ก.ย. 64 

โรงเรียนท่ีเขาสอบฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

5 อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน ที่เก่ียวของกับ
การนําผลการทดสอบฯ ไปใชพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู ผานระบบออนไลน 

ก.ค. – ก.ย. โรงเรียนท่ีเขาสอบฯ กลุมนิเทศฯ ศธจ.
สตูล 

6 จัดจางทํา/ผลิต สื่อการเรียนรูภาษาไทย  
ช้ัน ป.1 

ก.ค. – ก.ย. โรงเรียนท่ีเขาสอบฯ กลุมนิเทศฯ ศธจ.
สตูล 

 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access สถานศึกษาและสนามสอบ ดําเนินการบริหารการจัดสอบ

ในระบบ NT Access ไดทันตามระยะเวลาท่ีสวนกลาง
กําหนด 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ 

ศูนยสอบดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ
และระดับสนามสอบ ไดทันตามระยะเวลาที่สวนกลาง
กําหนด และครอบคลุมภาระงานตามคูมือการจัดสอบ 

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

โรงเรียนท่ีสมัครใจใหนักเรียนประเมินฯ จํานวน 26 แหง 
โดยแตละโรงเรียนเปนสนามสอบ มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการระดับสนามสอบภายในโรงเรียน ดําเนินการ
จัดสอบเปนไปตามคูมือการจัดสอบ และโปรงใส ไมมีปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการระดับ
ศูนยตรวจเยี่ยมสนามสอบครบทุกสนามสอบ 

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

โรงเรียนท่ีสมัครใจใหนักเรียนประเมินฯ จํานวน 26 แหง 
โดยแตละโรงเรียนเปนสนามสอบ ศูนยสอบแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ดําเนินการจัดสอบเปนไป 
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ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ตามคูมือการจัดสอบ และโปรงใส ไมมีปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการระดับศูนยตรวจ
เย่ียมสนามสอบครบทุกสนามสอบ 

5 รายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล ดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอย โดยกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล หลังจากประกาศผลสอบ 

     
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 101,057 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

การศึกษาเอกชนจงัหวัดสตูล รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และนําผลการประเมินไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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ยุทธศาสตร 4 

สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ 

ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผาน
กลไกของ กศจ.  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ 

กศจ. 
2. เพ่ือดําเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการบูรณาการดานการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารง
อยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวดัสตูล 

3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชนมี
จิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
กําหนดโรงเรียน จํานวน 3 แหง ตามแผนการบูรณาการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ของจังหวัดสตูล 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดสตูล มีการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจั งหวัด โดยผานกลไกของ กศจ . โดยการการบูรณาการด านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารง
อยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวดัสตูลตามเปาหมายของสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก 
กลุมเปาหมาย  

หนวยงานทางการศึกษา, สถานศึกษาในจังหวัดสตูล, คณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล, 
กศจ.สตูล 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวดัสตูล     
กิจกรรมที่ดาํเนินการ  

1. ดําเนินการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ออกตรวจ ติดตาม ประเมินผล การบูรณาการดาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง และโรงเรียนที่
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวดัสตูล หรืออื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

2. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
3. จัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
การกํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนการบูรณาการดานการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูลโดยผานกลไกของคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ไดรับ
การแตงต้ังจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) โดยมีการประสานงาน การรับฟงความคิดเห็นกับ
บุคคลที่เก่ียวของ การลงพ้ืนที่ติดตามการบูรณาการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อดู
สภาพที่แทจริงของโรงเรียนตางๆ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับความพรอม ความเปนไปได ความเหมาะสมและความ
คุมคา ดานพ้ืนท่ี ดานงบประมาณและดานอ่ืนๆ ของการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ี
มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของนายชยพงศ  สายฟา ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสณพนิช) ศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะทํางาน
บูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล รวมท้ังประเด็นขอเสนอเก่ียวกับสถานศึกษาอาชีวะ โดยมีรายละเอียดการ
กํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
  วันที่ 22 มกราคม 2564 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล นําเรื่องการบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล เขาชี้แจง
รายละเอียดตอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดสตูล ในคราวประชุมคร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2564 เพ่ือใหที่ประชุมกลั่นกรองประกาศแตงต้ังคณะทํางานบูรณาการดาน
การศึกษาจังหวัดสตูล จํานวน 15 คน 
  วันท่ี 26 มกราคม 2564 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล นําเรื่องการบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล เขาชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2564 ไดเห็นชอบใหแตงต้ังคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล โดยปรับเพิ่มจํานวนเปน  19 คน  

โดย กศจ.สตูล ไดแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการดานการศกึษาจังหวัดสตูล ตามประกาศ กศจ.สตูล 
ลงวนัที่ 29 ม.ค. 2564 
  วันที่ 26 มกราคม 2564 
  รายละเอียด มีการจัดประชุมผานระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
เวลา 17.00 น.เพื่อเปนการปรึกษาหารือระหวาง ผูรับผิดชอบจังหวัดสตูล นายชยพงศ สายฟา คณะติดตาม
นโยบาย นายภูธร จันทะพงษ ปุณยจรัสธํารง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายอาคม  สุชาติพงษ ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด  สุขขี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 นายศังกร  รักชูช่ืน และบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2564 
นายชยพงศ  สายฟา ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพ

นิช) ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพ่ือประชุมรวมกับคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูลและผูท่ีเก่ียวของ พรอม
ทั้งดูสภาพท่ีแทจริงของโรงเรียนและติดตามการบูรณาการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการ
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ดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ 
(Stand Alone) ของจังหวดัสตูล) 

คณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ประชุมหารือผลการติดตามเพ่ือกําหนดโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) 
ของจังหวัดสตูล คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 3 ก.พ. 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 ที่ประชุม
มีมติกําหนดโรงเรียนนํารอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ไดแก โรงเรียนบานวังปริง สพป.สตูล 
2) โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง ไดแก โรงเรียนทาแพผดุงวทิย สพม.สงขลา สตูล 
3) โรงเรียน Stand Alone ไดแก โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา โรงเรียนบานตันหยงกา

โบยชัยพัฒนา สพป.สตูล 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 
ประชุมคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 

2564เพ่ือหารือแผนการดําเนินงานของสถานศึกษานํารองตามโครงการบูรณาการดานการศึกษา สําหรับการใช
จายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนละ 400,000 บาท 

วันที่ 5-6 เมษายน 2564 
นายชยพงศ สายฟา ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพ

นิช) และคณะลงพ้ืนที่จังหวัดสตูลเพ่ือประชุมรวมกับคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูลและผูที่
เกี่ยวของ คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ ของ
สถานศึกษานํารองบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมท้ังติดตามการมอบ
ทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน และเขาเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวดัสตูล 

ทั้งนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รวมกับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือขายภาคเอกชน ชุมชน ผูปกครอง
นักเรียน และผูทรงคุณวุฒิ ภายใตการนําของคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) จัดทําแผนบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูลเพื่อเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบายและเปาหมายในภาพรวม และใชเปนกรอบในการขับเคล่ือน
การดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมี
คุณภาพ (Stand Alone) เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าดานการศึกษา เพ่ิมโอกาสใหนักเรียนมีทางเลือก ลดการแขงขันเขา
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัดหรืออําเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ 
บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลง 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 75,000 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เพิ่มโอกาสใหนักเรียนมีทางเลือก ลดความเหล่ือมลํ้าดานการศึกษา ลดการแขงขันเขาโรงเรียนขนาดใหญ

พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัดหรืออําเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร ส่ิงอํานวย

ความสะดวกใหมีความพรอม เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลง 
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
ภายใตทุนการศึกษาพระราชทานสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราช

กุมาร (ม.ท.ศ.) ประจําปการศึกษา 2564 รุนท่ี 13 อยางนอยจํานวน 1 ราย 
2. เพ่ือติดตาม ดูแล นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มงกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เสริมสรางทัศนคติที่ถูกตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บมเพาะ 
ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง มีทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ อันจะชวยสรางพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. คัดเลือกนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ในพื้นที่จังหวัดสตูลที่มีผลการเรียนดี 

ประพฤติดี และมีคุณธรรม จํานวน 1 ราย 
2. ติดตามนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร 

(ม.ท.ศ.) ท่ีกําลังศึกษาอยู และสําเร็จการศึกษาแลว แตยังไมมีงานทํา จํานวน 8 คน เพื่อเสริมสรางทศันคติที่ถูกตอง 
ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บมเพาะ ความมีวินัยรวมท้ังพัฒนาศักยภาพความสามารถใน
การเรียนรู  ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพอันจะชวยสรางพ้ืนฐานชีวติท่ีมั่นคง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
ไดรับการเสนอแนะ แนะนําแนวทางในการเรียน การดําเนินชีวิต มีผลการเรียนดีตามเกณฑที่กําหนด มีทัศนคติที่
ถูกตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บมเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง มีทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ อันจะชวยสรางพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง 
กลุมเปาหมาย  

- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ในพ้ืนท่ีจังหวดัสตูล 
- นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

จํานวน 8 คน 
ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียน/บานพักอาศัยของนักเรียนทุน ทั้งในพื้นที่จังหวัดสตูลและตางจังหวัด 
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กิจกรรมที่ดําเนินการ  
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา  

กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  คัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุน ประจาํปการศึกษา 
2564 

กุมภาพันธ - 
พฤษภาคม 2564  

เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมท่ี 2 ออกเยี่ยมบาน ติดตาม
ความประพฤติ ผลการเรียนของ
นักเรียนทุน 

มิถุนายน - กันยายน 
2564 

เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมท่ี 3 รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

กันยายน 2564 เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา 

 
ผลการดาํเนินงานของกิจกรรม  

โครงการการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
ภายใตทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จะเร่ิมดําเนินการ  
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) มีนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลสมัครเขารับทุนทั้งหมด ๑๘ ราย 
๒) คณะกรรมการกล่ันกรองผูสมัครเขารับทุนการศึกษาพระราชทานฯป 2564 ภายใต “มูลนิธิ

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอมูลเชิง
ประจักษและคุณสมบัติของผูสมัครเขารับทุนท้ัง ๑๘ คน ระหวางวนัที่ 25 - ๓๐ มีนาคม 2564 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบดําเนินงาน จํานวน 18,975 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

ไดรับการเสนอแนะ แนะนําแนวทางในการเรียน การดําเนินชีวิต มีผลการเรียนดีตามเกณฑที่กําหนด มีทัศนคติที่

ถูกตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บมเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะชวยสรางพ้ืนฐานชีวิตที่

มั่นคง 
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ยุทธศาสตร 5 

สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการขับเคล่ือนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดสตูล พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
หนวยงาน สถานศกึษา มีการขับเคล่ือน พัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา จํานวน 45 แหง 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล    จํานวน   1  แหง 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดสตูล   จํานวน  39  แหง 
โรงเรียน สังกัดทองถ่ินจังหวัดสตูล จํานวน    3  แหง 
วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัสตูล  จํานวน    2  แหง 

 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. หนวยงาน สถานศึกษา ขับเคลื่อนพัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา รอยละ 10 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา รอยละ 
80 
กลุมเปาหมาย  

หนวยงาน สถานศกึษา ผูบริหารสถานศกึษา ครูและนักเรียน จํานวน 45 แหง 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ สถานศกึษาศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล     
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กิจกรรมที่ดาํเนินการ  
1. ประชุมสรางการรับรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาใหกับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จํานวน 40 โรงเรียน สังกัดทองถ่ินจังหวัดสตูล จํานวน3 โรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จํานวน 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ อําเภอควน
โดน จังหวัดสตูล 

2. กิจกรรมออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. รอยละสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสตูล พัฒนาบุคลากรใน

หนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัด

สตูล ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

พอเพียงตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

 

100 

 

100 คน 

 

100 8o 

 

100 

2. รอยละผูบริหารสถานศึกษา ครู

และนักเรียน  ในสถานศึกษามีการ

พัฒนาการจัดการเรยีนรูบูรณาการ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดบัสถานศึกษาตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศกึษา 

80 6 แหง 5 แหง 96 

3.  รอยละหนวยงาน สถานศึกษา 

ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

การบูรณาการพัฒนางานดาน

สถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศกึษารวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 80 6 แหง 6 แหง 100 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 40,000 บาท  
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

1. บุคลากรในหนวยงาน สถานศึกษาในสังกัดมีความรู ความเขาใจ การขับเคล่ือนงานดานสถานศึกษา
พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

2. สถานศึกษาพัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียงสูการปฏิบัติที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา  

3. หนวยงาน สถานศึกษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกันในการพัฒนางานดาน
สถานศึกษาพอเพียง สูการปฏบัิติที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศกึษา 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากประราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป ๒๕๖๔  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหความรู เรื่ องการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีไดรับเกณฑ

มาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แลวกับโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการใหม 
3. เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ผูบริหาร ครูท่ีรับผิดชอบ เจาหนาที่ รวมจํานวน  40 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ มีความรูเรื่องการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและแนว
ทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ไดรับเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ใหกับโรงเรียนที่สมัคร
เขารวมโครงการใหม ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพ่ิมมากขึ้น 
กลุมเปาหมาย  

โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการของจังหวัดสตูล จํานวน 14  โรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ สถานศกึษาในพื้นทีจั่งหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดาํเนินการ  

จัดทําสื่อใหความรู โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากประราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

โรงเรียนที่เขารวมโครงการและบุคคลทั่วไป มีความรูเรื่องการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนที่ไดรับเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ใหกับ
โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการใหม ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพ่ิมมากขึ้น 
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ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 10,000 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพันธุกรรมพืชและประชาชนผูสนใจมีความรูเก่ียวกับพืชของจังหวัด

สตูล สตูล จีโอปารค และเรื่องการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและแนวทางการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน เกิดเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ไดรับเกณฑ

มาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ใหกับโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการใหม 

ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร 6 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีแพลตฟอรมดิจิทัลที่สามารถใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธภิาพ จํานวนไมนอยกวา 2 ระบบ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. แพลตฟอรมดิจิทัล จํานวนไมนอยกวา 2 ระบบ 
2. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จํานวน 33 คน 
3. เจาหนาที่ธรุการหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 34 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย  

1. แพลตฟอรมดิจิทัล จํานวนไมนอยกวา 2 ระบบ 
2. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จํานวน 33 คน 
3. เจาหนาที่ธุรการหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 34 คน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน มกราคม 2564   -  เดือน มีนาคม 2564 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดสตูล และ สถานประกอบการของเอกชน     
 
กิจกรรมที่ดาํเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหความ

ตองการและปญหาในการใชงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (my office) และ
เว็บไซตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

ม.ค. 
2564 

บุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือติดตองาน และ
รายงานการประชุม (หลักสูตรออนไลน) 

ส.ค. 
2564 

บุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
3 จัดหาและเชาบริการพ้ืนที่ในการจัดเก็บ

ขอมูลบริการคลาวด (cloud computing) 
จํานวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ป 

ส.ค. 
2564 

พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลในระบบ
คลาวด  จํานวน 1 ระบบ 
ระยะเวลา 1 ป 

กลุมพฒันาการศึกษา 

กลุมอาํนวยการ 

4 การจางผลิตส่ือวีดีทัศน พรอมเสียง และ
ขอความบรรยายประกอบวีดีทัศนสําหรับ
ประชาสัมพันธและแนะนําสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ก.ย. 
2564 

วีดีทัศน จํานวน 1 ชุด กลุมพฒันาการศึกษา 
กลุมอํานวยการ 

 
ผลการดาํเนินงานของกิจกรรม  

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัสตูล มแีนวปฏิบัติในการทํางานสารบรรณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

2. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีความรูความเขาใจในระเบียบงานสารบรรณ และสามารถ
ปฏิบัติงานโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดในทกุที่ทุกเวลา มีการใชปริมาณกระดาษนอยลง 

3. สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัสตูลมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บขอมูลผานบริการคลาวด (cloud computing) 
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีส่ือวีดีทัศน พรอมเสียง และขอความบรรยายประกอบวีดีทัศน

สําหรับประชาสัมพันธและแนะนําสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบดําเนินงาน จํานวน 60,000 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีสามารถใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอผูมารับบริการและติดตอราชการ 
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โครงการตรวจ ตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดทําคูมือตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือดําเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  

ในจังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูลและนโยบายเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

3. เพื่อรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบาย
เรงดวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดําเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทาง

การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 แหง และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 
236 แหง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
และนโยบายเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีขอมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเรงดวนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และตามภาระงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
กลุมเปาหมาย  

หนวยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 แหง และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 236 แหง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
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กิจกรรมที่ดาํเนินการ  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 
ผูรับผดิชอบ 

1 จัดทําคูมือและแผนการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร และอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

ต.ค. - ธ.ค. 63 หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

ศน.ศธจ.สตูล 

2 ดําเนินการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ดังนี้  
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจ
ราชการ ปงบประมาณ 2564 
- ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
- นโยบายเรงดวนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
- ตามภาระงานของกลุมนิเทศฯ 

ธ.ค. 63 – ก.ย.
64 

หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

3 รับการตรวจราชการ จากผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ธ.ค. 63 – ก.ย.
64 

หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

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

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

 
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ไตรมาสท่ี 1 ดําเนินการลงพื้นท่ีติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัด ไดจํานวน 11 แหง ระหวางวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2563 สถานศึกษาทุกแหง ดําเนินการตาม
มาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยางเครงครัด
และมีความตอเน่ือง ตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินการ รวมท้ังชี้แจงและสรางความเขาใจ ความ
ตระหนักในปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใหแกผูปกครองและคนใน
ชุมชน 

ไตรมาสที่ 2 ไดดําเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ครบจํานวน 6 แหง โดยผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวัลลภ  สงวนนาม) และ
คณะ ลงพื้นที่เพ่ือตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใน
จังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยม กศน.จ.สตูล ประชุมรับฟงรายงานสรุปผลการดําเนินงานการขับเคล่ือน
นโยบายฯ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็น ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะและBest Practice จากตัวแทน
หนวยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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 สําหรับระดับสถานศึกษา ไดดําเนินการตรวจ ติดตามฯ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแหง จากการแจง
หนวยงานทางการศึกษา ดําเนินการแจงสถานศึกษาในสังกัด รายงานการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 
2/2563(เดือนกุมภาพันธ – 9 เมษายน 2564) รวมทั้งรวมลงพ้ืนที่กับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
สถานศึกษา ๔ แหง ไดแก 1.) โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 2.) โรงเรียนวัดหนาเมือง  

3.) โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล รับการกํากับติดตามฯ จากนาย
พัฒนะ  พัฒนทวีดล ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 4.) โรงเรียนบานวังปริง อ.ทาแพ จ.สตูล 
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวัลลภ  สงวนนาม) และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา(โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน) 

ไตรมาสที่ 3 รับการตรวจราชการและติดตามผลการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงาน/สถานศึกษา 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 ของ ดร.พัฒนะ  พัฒนทวีดล ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตําแหนง
ศึกษาธิการภาค 6 วันพฤหัสบดีที่ 1๗ มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประเด็นในการตรวจ
ราชการ ดังน้ี ๑) ติดตามการเปดภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน และ 2) ติดตามการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  ดําเนินการรายงานผลฯ เปนไปดวยความเรียบรอยผูเขารวมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล รอง
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผอ.กลุมงานทุกกลุมงาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของของ สช.จ.สตูล ทั้งน้ีนําเสนอตามประเด็น
การตรวจราชการฯ ขางตน และไดรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ไตรมาสที่ ๔ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดดําเนินการใหหนวยงานทางการศึกษา รายงานผลการ
ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 6 โดยดําเนินการภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมรายงานเปน
ภาพรวมจังหวัดสตูล และรายงานไปยังสํานักงานศึกษาธิการภาค ๖ ตามหนังสือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ที่ ศธ ๐๒๑๑๓/ 
ว ๙๕๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จํานวนทั้งส้ิน ๘ หนวยงาน ไดแก 1.) สํานักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดสตูล 2.) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 3.) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 4.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 5.) สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 6.) ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล ๗.) สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และ
๘.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล ซึ่งครบถวนและรายงานไปยังสํานักงานศึกษาธิการภาค ๖ 
เรียบรอยแลว 
  ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สป.๖๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) มอบหมายใหนายชัยณรงค  
ปองบานเรือ ตําแหนง ศึกษาธิการภาค ๗ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปตตานีและจังหวัดสตูล โดยไดกําหนดใหจัด
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ประชุมเพ่ือรับการตรวจติดตามฯ ในวันศุกร ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกสดวย Application Google Meet โดยมีหนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
จังหวัดสตูล เขารวมฯ ครบถวน ๗ หนวยงาน ไดแก 1.) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
๒.) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ๓.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสตูล ๔.) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ๕.) ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล ๖.) 
สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และ ๗.) โรงเรยีนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 34,745 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นําผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา รายงานแกผูบังคับบัญชา หนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของ รวมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชน ทางชองทางงานประชาสัมพันธ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนงานดําเนินการตามภารกิจ จํานวน 2 แผนงาน ดงัน้ี 
1. แผนปฏบิัตริาชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของสาํนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสตูล   
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565)ม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนการดําเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนงานตามภารกิจไดอยางเปนระบบ 
สามารถดําเนินการจนบรรลุยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนา
จังหวัดสตูล ตามที่วางไว 
กลุมเปาหมาย   หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลทุกสังกัด 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม – กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดาํเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

พ.ย. - ธ.ค. 
63 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุมนโยบายและแผน 

2 จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูล (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

หนวยงานทางการศึกษา กลุมนโยบายและแผน 

3 การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล/แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ค. – ก.ย.
64 

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หนวยงานทางการศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน 
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ผลการดาํเนินงานของกิจกรรม  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 – 2565) ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและแผนของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด
สตูล จํานวน 28 คน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อใหทันตอสถานการณ
ปจจุบัน วิเคราะห SWOT แตละระดับชั้น  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ดําเนินการ  ดังนี ้1) ใหบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนรวมกําหนดกรอบของแผนปฏิบัติราชการ
และกรอบงบประมาณ 2) ปฏิบัติการเขียนรางโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบที่กําหนด 3) จัดประชุมทบทวนและ
ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติราชการฯ 4) เสนอใหศึกษาธิการจังหวัดสตูลใหความเห็นชอบ 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตาม เรงรัด และรายงานผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส และรายป 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 10,640 บาท  
 
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เพื่อในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ทั้งน้ี การใช
จายงบประมาณจะตองใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด และตอบสนองตอบริบทดาน
การศึกษาของจังหวัดสตูล 
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โครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชา  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในสํานักงาน 
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของบุคลากรใหยึดมั่นในความซื่อสัตย มีกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน

การปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางการดําเนินงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ ทํางานใหกับ
บุคลากร ใหมีคณุลกัษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ใหมีความโปรงใส และเปนธรรม 
สรางภูมิคุมกันการทุจริต 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จํานวนบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เขารวมกิจกรรมตามโครงการ เกินกวารอยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ซึ่งมีความสอดคลอง กับวัตถุประสงคของโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
กลุมเปาหมาย  

บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคน จํานวน 29 คน 
ระยะเวลาดําเนินการ  สิงหาคม -กันยายน 2564 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดสตูล และในพื้นที่จังหวัดสตูล     
กิจกรรมที่ดาํเนินการ  

1. จัดกิจกรรมใหความรู ดานวินัยแกขาราชการ ในวาระการประชุมของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. จัดอบรม และศึกษาดูงานเพ่ือใหความรู สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม 
3. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ เพื่อเปนการสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่รูรัก

สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ/แบงปน และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดี มีคุณธรรม อยูรวมกันใน
สังคมอยางผาสุก เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม การบําเพ็ญประโยชนทําความสะอาดสถานท่ี ชุมชน 
ตางๆ เปนตน 

4. สงเสริมขาราชการรวมพิธีทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ 
5. จัดทําแผนปาย สื่อ ประชาสัมพันธรณรงคสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
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ผลการดาํเนินงานของกิจกรรม  
1. มีการเพิ่มความรูดานวินัยใหแกขาราชการในการประชุมบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. จัดกิจกรรมอบรมออนไลนใหความรู สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
3. มีการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่กับหนวยงานตางๆ 
4. มีการเขารวมพธีิทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ 
5. จัดทําแผนปาย ส่ือ ประชาสัมพันธรณรงคสรางภูมิคุมกันการทจุริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  
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งบประมาณ 

งบรายจายอื่น จาํนวน 37,000 บาท  
ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

บคุลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนําองคความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในการทํางานและการดํารงชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 
และมีภูมิตานทานสามารถปฏิบัติราชการอยางซ่ือสัตยสุจริต สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ 
กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมายของหนวยงานไดอันจะนํามาซ่ึง
ประโยชนสุขของประชาชน 
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สวนที่ 5 
ผลงานปฏิบัติที่เปนเลศิ (Best Practice)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดานแผนงาน 
๑. ชื่อผลงาน  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.๑ ระยะเวลาดําเนินการ 

8 กันยายน ๒๕๖๓ – 7 กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๑.๒ แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.

2546 มาตรา 9 กําหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการถือ

ปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และ

งบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัด

ความสําเร็จของภารกิจ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศกึษาในภูมิภาคของกระทรวงศกึษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ

บริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และ

ยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาที่ขอหนึ่งที่มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดรับผิดชอบในขอ 11(2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ เพื่อใชเปนกรอบ

แนวทางในการจัดการศกึษาและการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดนําแนวคิดในการดําเนินการ ดังนี ้

๑) เพ่ือชวยลดหรือแกไขปญหาในการจัดการศึกษาจังหวัดสตูลใหดีขึ้น 

๒) เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๓) เพ่ือระดมความคิด แบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

๔) เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดสตูล  

๕) เพ่ือควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใชกลไก
การขับเคลื่อนผานคณะกรรมการบริหารติดตามงบประมาณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไปพลางกอน และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชในการ
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ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การใชจายงบประมาณ
จะตองใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

 
๑.๓ สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ 

๑.๓.๑ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยกําหนดวัตถุประสงค การเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศกึษา ประเด็นยุทธศาสตร
จังหวัดสตูล กลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงาน กิจกรรมที่ดําเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และการสรุปรายงานผล 

๑.๓.๒ เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ ไดวางแผนขับเคลื่อนโครงการ โดยการแตงตั้งคณะทํางานบริหาร
โครงการ กําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะดําเนินการ งบประมาณ
ในกิจกรรมท่ีกําหนด กําหนดเนื้อหาของการประชุม  

๑.๓.๓ บันทึกเสนอขออนุมัติดําเนินการโครงการ ยืมเงินงบประมาณในการดําเนินการ จัดเตรียม
เอกสาร ขอมูลสารสนเทศ ไฟลนําเสนอประกอบการประชุม และวัสดุอุปกรณสําหรับการประชุม จัดเตรียม
สถานที ่และจัดทําหนังสือเชิญหนวยงานทางการศกึษาในจังหวัดสตูลเขารวมประชุม 

๑.๓.๔ ดําเนินการประชุม 
1) ใหบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนรวมกําหนดกรอบของแผนปฏิบัติ

ราชการและกรอบงบประมาณ  
2) ปฏิบัติการเขียนรางโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบที่กําหนด  
3) จัดประชุมทบทวนและปรับปรุงรางแผนปฏิบัติราชการฯ  

๑.๓.๕ เสนอขอความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการรายโครงการ 
๑.๓.๖ การติดตาม เรงรัด และรายงานผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส และรายป  
๑.๓.๗ ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อติดตาม เรงรัด และบริหารงบประมาณใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
๑.๓.๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

 
๑.๔ ผลสําเร็จของงาน 

๑.๔.๑ เชงิปริมาณ 
๑) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการศกึษา 
๒) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดระดมความคิดแบบมีสวนรวมตามรูปแบบบริหาร

แบบรวมมือ (Matrix Organization) 
๑.๔.๒ เชิงคุณภาพ 

๑) บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับทราบและเขาใจทิศทางการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนบรรลุตามเปาประสงค ตลอดจนเปนการสรางองค
ความรูใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูสึกการมีสวนรวมและพรอมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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๒) ) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลพัฒนาระบบกลไกการติดตามและประเมินผล รวมท้ัง
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร ระยะเวลาในการประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
๑.๕ การนําไปใชประโยชน 

การนําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติอยางมีสวนรวม ถือเปน
ขั้นตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการที่เปนกลไกสําคัญตอการขับเคลื่อนหรือผลักดันใหบรรลุผล
ตามเปาประสงคที่กําหนดและไดผลลัพธตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว ปจจุบันโลกเปลี่ยนการทํางานภาคการศึกษา
ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เพ่ือใหคุณภาพดานการศึกษาขยับขึ้นไดอยางยั่งยืน การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางานจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด 
คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เนนการบูรณาการภารกิจ บูรณาการกิจกรรมอยางมีสวนรวม 

 
๑.๖ ปญหาหรืออุปสรรค 

๑.๖.๑ การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการ

จัดทําแผนคอนขางยากและซับซอน เพราะตองใชขอมูลมาจากหลายหนวยงาน 

๑.๖.๒ การจัดการความรูของผูเขารวมจัดทําแผน ตองใชระยะเวลาในการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู

รวมกัน 

๑.๖.3 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
๑.๗ ขอเสนอแนะ 

ควรมีการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะใหกับบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เก่ียวกับ
เทคนิคการเขียนแผนงาน โครงการ  

 
๑.๘ ภาพกิจกรรม 
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ดานบริหารงาน 
ชื่อผลงาน   โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศกึษา  

พ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
๑.๑ ระยะเวลาดําเนินการ  

8 กันยายน ๒๕๖๓ – 7 กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๑.๒ แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ 

 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน จนจบ

การศึกษาภาคบังคบัอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยที่การศกึษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ ตามที่ไดบัญญัติไวใน มาตราที่ 54 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560 

จากขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกลาวขางตน มีคําวา "เด็กทุกคน" และคําวา "อยางมีคุณภาพ" การดําเนินการ

ใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว จึงตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนที่เก่ียวของท้ังภาครัฐ ทองถ่ิน และชุมชน เพื่อมุงใหเด็กทุกพ้ืนที่สามารถเขาถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพที่มีมาตรฐานเสมอกัน จะตองมีการดําเนินการเพ่ือลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ํา ดานโอกาสในการเขาถึง

การศกึษาที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอ

การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ

สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษา

เนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดารและยากจน และกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การ

ใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุกกลุม รวมถึง

ระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา ที่มีคุณภาพของ

ประชาชน (ยุทธศาสตรชาติ, 2561) 

 รัฐมีความตระหนักถึงความจําเปนที่ตองพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเปนรากฐานสําคัญ

ของการพัฒนาคนไทย ใหมีคุณภาพ มีความใฝรู มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ

อยูและทํางานรวมกับผูอ่ืนซึ่งมีความแตกตางหลากหลายได มีความรู เทาทันโลก และมีทักษะในการประกอบ

อาชีพตามความถนัดของผูเรียนแตละคน และใหรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม รวมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยาง

แทจริง จึงกําหนดใหมีพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ          

(1) คิดคนและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน 
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รวมทั้งเพ่ือดําเนินการใหมีการขยายผลไปใชในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่น (2) ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา 

(3) กระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานํารองในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา   

เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สราง

และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษารวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกําหนดใหมีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเปนพื้นท่ีปฏิรูป การ

บริหารและการจัดการการศึกษาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการศึกษาอันเปนการนํารองในการ

กระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 

และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ 

ปฏิบัติที่ดีไปใชในสถานศึกษาอื่น ตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี ้

 จังหวัดสตูล เปนจังหวัดที่ถูกประกาศใหเปนจังหวัดนํารองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราช

บัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ใหดําเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ       แบบมีสวน

รวมระดับชาติ  (Nation Participation Action Research) เนื่องจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ขอ นั้น จะตองมีการดําเนินการ

โดยภาคีเครือขายรวมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับทองถ่ิน ระดับหนวยงานภายในจังหวัด และระดับชาติ  

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน  

2,๐๘0,๙๔๒ บาท เพ่ือใชในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และ

ดําเนินการในกิจกรรมสําคัญเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  

 จากหลักการ ขอกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณขางตน กอปรกับพระราชบัญญัติพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 กําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และใหมีหนาที่และอํานาจในการ      

(1) จัดใหมีระบบขอมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะหแนวทางการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษานํารองในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (2) จัดใหมีการวิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับ     

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (3) จัดทํารายงานการดําเนินงานของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยใหแจงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบดวย และ (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนมอบหมาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจําเปนตองมีการจัดทําโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
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๑.๓ สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ 
 ๑.๓.๑ กําหนดผูรับผิดชอบโครงการและแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามประกาศคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมี
บุคลากรของสํานกังานศกึษาธิการจังหวัดสตูล ทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
ทั้ง ๕ คณะ ดังนี ้

- อนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายโครงสรางและกลไก 
  เลขานุการ คือ  นายสุริยา  หมาดท้ิง   รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
  ผูชวยเลขานุการ คือ นายอดินันท  ยาหลี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศธจ.สตูล 
 - อนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายบุคคล 
  เลขานุการ คือ  นายอาณัติ  มีบุญ   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ศธจ.สตูล 
  ผูชวยเลขานุการ คือ นางสาวสุดใส  บุญเสน  นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.สตูล 

- อนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายกิจกรรมและงบประมาณ 
  เลขานุการ คือ  นายสุริยา  หมาดท้ิง   รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
  ผูชวยเลขานุการ คือ นางสาวหาสานะ  นิละ นักวิชาการเงินและบัญชี ศธจ.สตูล 

- อนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายโครงสรางและกลไก 
  เลขานุการ คือ  นางสาวพิธพร นิโกบ   ศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ผูชวยเลขานุการ คือ นางสาวผกามาส  เบญจศีลสกุล เจาหนาที่ธุรการ ศธจ.สตูล 

- อนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายติดตามและประเมินผล 
  เลขานุการ คือ  นายวัชรพงศ  ละอองรัตน   ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ ศธจ.สตูล 
  ผูชวยเลขานุการ คือ ๑) นางสาวนูรีญา รงคสมัคร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศธจ.

สตูล 
          ๒) นางสาวผกามาส  เบญจศีลสกุล เจาหนาที่ธุรการ ศธจ.สตูล 
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๑.๓.๒ ประชุมผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อจัดทํารางโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในคราวการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/๑๕๖๓ เมื่อวันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสโตย สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 ๑.๓.๓  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล    
จึงบันทึกขอความขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรม
การศกึษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากศึกษาธิการจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563   

 ๑.๓.๔ ดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ๕ กิจกรรม ไดแก 
  กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

การศกึษาจังหวัดสตูล มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้
๑. หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล สงหนังสือมายังสํานักงานศึกษาธิการ    

จังหวัดสตูล เพ่ือเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล 
และบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดําเนินการจัดทําเอกสารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 

๒. บุคลากรกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งทําหนาที่ เลขานุการของศูนย
ประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดําเนินการจัดทําวาระการประชุม  

3. วางแผนจัดการประชุม โดยติดตอประสานงานเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่จัด
ประชุม อาหารและเครื่องดื่ม จัดทําเลมวาระการประชุม ฯลฯ 

๔. บันทึกขอความเสนอผูวาราชการจังหวัดสตูล เพ่ือนัดหมายวันประชุมและเรียนเชิญ
ผูวาราชการจังหวัดสตูลเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล  

๕. บันทึกขอความขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และขออนุมัติใชงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม 
พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอตอศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๖. จัดทําหนังสือขอใชหองประชุมและหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ   
๗. จัดการประชุม 
๘. จัดทํารางรายงานการประชุม  

  กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาศกัยภาพบุคลากรใน

โรงเรียนนํารองและบุคลากรที่เก่ียวของ หลักสูตรโครงงานฐานวิจัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ  Active learning 

ระบบ Digital Platform Note taker นักจัดกระบวนการ อบรมครูปฐมวัย หรืออื่น ๆ มีขั้นตอนการดําเนินงาน

ดังนี้ 

๑. วางแผนการจัดอบรม โดยกําหนดหลักสูตรการอบรม กลุมเปาหมาย ติดตอ
ประสานงานวิทยากร สถานท่ีจัดอบรม อาหารและเครื่องดื่ม  เปนตน 

๒. บันทึกขอความขออนุมัติจัดการอบรมและขออนุมัติใชงบประมาณโครงการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เสนอตอศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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๓. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร จัดทําหนังสือประชาสัมพันธการจัดอบรม ทําสื่อ
ประชาสัมพันธการอบรมเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จัดทําเครื่องมือประเมินผล คํากลาวรายงานและคํา
กลาวเปดการอบรม จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางการเงนิ ยืมเงนิทดรองราชการ เปนตน 

๔. จัดการอบรม 
๔. ขออนุมัติเบิกเงิน หรือขอสงใชเงินยืมเงินทดรองราชการ 
๕. จัดทํารายงานผลการอบรม  
๖. นํารายงานผลการอบรม เขาสูวาระที่ ๓ เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ ในที่ประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทุกครั้ง 
  กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือจายเปนคาตอบแทน คาใช

สอย และคาวัสดุเพ่ือใหไดขอเสนอตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา           

มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

๑. วางแผนการจัดประชุม โดยกําหนดกลุมเปาหมาย ติดตอประสานงานวิทยากร 
รูปแบบการประชุมปกติหรืออิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

๒. บันทึกขอความขออนุมัติจัดการประชุมและขออนุมัติใชงบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ.2562 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอตอศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๓. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร เชิญผูเขารวมประชุม จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทาง
การเงิน ยืมเงินทดรองราชการ เปนตน 

๔. จัดการประชุม 
๔. ขออนุมัติเบิกเงิน หรือขอสงใชเงินยืมเงินทดรองราชการ 
๕. จัดทําสรุปขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดจากการประชุม  
๖. นําขอเสนอเชิงนโยบาย เขาสูวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ในท่ีประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
  กิจกรรมที่ ๔ ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรม โดยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพ้ืนที่ ภาคและในสวนกลาง ซึ่งกิจกรรมนี้โดยสวนใหญจะ

เปนการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อเสนอตอหนวยงานระดับสูงและแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ           

มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

๑. รับหนังสือราชการ 

๒. บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพ่ือพิจารณามอบหมายผูดําเนินการ 

๓. ผูที่เก่ียวของดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษานํารองขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่

มอบหมายใหบรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้

๑. จัดทําบัญชีจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศกึษานํารองฯ 



 

  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 136 

 

๒. จัดทําหนังสือแจงสถานศึกษานํารองฯและหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษา   
นํารองฯ ตอบแบบสํารวจความตองการวัสดุเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการตามภารกิจฯ  

๓. เมื่อสถานศึกษานํารองฯ นําสงแบบสํารวจความตองการฯ จากนั้นเสนอศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล เพ่ือมอบหมายบุคลากรกลุมอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดําเนินงานในสวนที่
เก่ียวของตอไป  

๑.๔ ผลสําเร็จของงาน 
เปาหมายในโครงการ ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศกึษาจังหวัดสตูล จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง 
และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  ทั้ง ๕ คณะ 
จํานวนรวมไมนอยกวา 12 ครั้ง 
 
 
 
๒. ครูโรงเรียนนํารองทุกคนและบุคลากรที่เก่ียวของ 
ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและการใช Digital 
Platform รวมจํานวนไมนอยกวา  250 คน 
 
 
๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศกึษาจังหวัดสตูล ทั้ง ๕ คณะ มีผลงานตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวาคณะละ 1 
เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รวม
ทั้งสิ้น ๕ ครั้ง และจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทั้ง ๕ 
คณะ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๖๔) 
 
๒. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการอบรมใหแกครู
โรงเรียนนํารอง บุคลากรที่เก่ียวของและผูที่มีความ
สนใจ    รวมทั้งสิ้น ๘ หลักสตูร มีผูเขารวมจํานวน
มากกวา ๒,๐๐๐ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๔) 
๓. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง   
๕ คณะ มีผลงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ 
- ฝายโครงสรางและกลไก ฝายกิจกรรมและ
งบประมาณ และฝายบุคคล จัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
- ฝายวิชาการ จัดการอบรมเพื่อสรางความรูใหครู
และบุคลากรโรงเรียนนํารอง จัดกิจกรรมPLCรวมกับ
โรงเรียนนํารอง เปนพ่ีเลี้ยงในการจัดทําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จัดกิจกรรมสมัชชาการศกึษาจังหวัดสตูล 
- ฝายติดตามและประเมินผล จัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
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เปาหมายในโครงการ ผลการดําเนินงาน 
๔.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื่อน
ภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการ
ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรม โดยความรวมมอืจาก
หลาย ๆ ภาคสวนในพ้ืนที่ ภาคและในสวนกลาง 
 
เชิงคุณภาพ 
      จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศกึษาตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

๔. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจ และไดรายงานผลการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมตอผูบริหารระดับสูง มากกวา ๕ ครั้ง 
 
 
 
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนภารกิจตาม
เจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ไดเปนอยางดี 

 
๑.๕ การนําไปใชประโยชน 

จังหวัดสตูล สามารถดําเนินงานยกระดับคณุภาพการศึกษาทั้งดานคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ

บุคลากร และประสิทธิผลของหนวยงานทางการศึกษาไดสูงขึ้นและเปนตนแบบใหกับจังหวัดอื่น 

๑.๖ ปญหาหรืออุปสรรค 
เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เปนวงกวางในจังหวัดสตูล สงผล

ใหกิจกรรมบางอยางไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามที่กําหนดไวใน

โครงการ จึงตองมีปรับวิธีการดําเนินงานและปรับโครงการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  

๑.๗ ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดขับเคลื่อนให เกิดขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสงตอไปยัง

คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนั้นเพ่ือประโยชนของสถานศึกษานํารองฯ รวมทั้งครูและ
บุคลากรในสถานศึกษานํารองฯ จึงควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวของขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดสงไปอยูเสมอ 

๑.๘ ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

   

 การประชุมเรื่องการประชาสัมพันธเพื่อขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๓ กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปน Note Taker สูการจัดการเรียนรูบูรณาการโครงงานฐานวิจัยของครูใน

โรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

5 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมพญาบังสารีสอรท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล 

 

   
การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสือ่การเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธในโรงเรยีนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  

๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ 2564  ณ ซีซีรีสอรท ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 

 

   
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษานํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล  

 29 มีนาคม 2564 ณ ศนูยประสานงานวิจัยเพื่อทองถ่ินจังหวัดสตูล อ.ละงู จ.สตลู 

 

         
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 

1 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสตารินทรรีสอรท อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
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การประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล   

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

 

 
 
 
 
 
 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 

11 พฤษภาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

 

 

 

 

 
 

 

 

การประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 

31 พฤษภาคม 2564  ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

 

 

       
กิจกรรม PLC รวมกับสถานศึกษานํารองฯ รูปแบบออนไลน Application Zoom ( มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๔) 

 

 

     
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ในโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

รูปแบบออนไลน Application Zoom และถายทอดทาง FB Live วันที่ 7 สิงหาคม 2564 
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สมัชชาการศกึษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 

(จํานวน ๓ เวที ไดแก วันที่ ๒๙ ก.ค. , ๑๐ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 

 

     
 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564 

31 กรกฎาคม 2564  ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

 

 

       
 

การประชุมคณะทํางานดานยุทธศาสตร พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๒๐ สิงหาคม 2564  ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน  

ภายใตโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

วันอาทิตย ที่ 22,๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ , วันอาทิตย ที่ ๕ วันเสาร ท่ี  ๑๑ วันอาทิตย ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

       
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/2564 

๒๗ สิงหาคม 2564  ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

       

 

 

 

 

 

       
การประชุมเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน Application Zoom 

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
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ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๑. ชื่อผลงาน  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และยายขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่น ไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

 
๑.๑ ระยะเวลาดําเนินการ 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖4 - 7 กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๑.๒ แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ 

ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ ๑๑ (6) กําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา

ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ 

ที่มอบหมาย และใหมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัดในเรื่องการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดนั้น  

ตามคําสั่งดังกลาว เม่ือหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัดมีตําแหนงบุคลากรวางลง จึงตองดําเนินการ

จัดสรรดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือทดแทนตําแหนงวางดังกลาว อันไดแก การเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย การรับ

โอนจากกระทรวงเดียวกันและตางกระทรวง การขอใชบัญชี และการสอบ  

การดําเนินการดังกลาว เมื่อมีการรองขอจากหนวยงานที่มีตําแหนงบุคลากรวาง สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด จึงตองดําเนินการโดยวิธีการขางตนในทุกรูปแบบโดยมีกฎหมาย หลักเกณฑและวิธีการ

ดําเนินงานจากสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนแนวทาง และใชกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เปนผู

ขับเคลื่อนงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวคิดดังกลาวกอใหเกิดประโยชนดังนี้   

๑. เพ่ือทดแทนตําแหนงวางของบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานที่รองขอ 

๒. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. เพ่ือบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกัน 

ทั้งนี้ การดําเนินการขางตนมีความจําเปนตองใชความรูความสามารถที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

๑. กฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือเวียน ก.ค.ศ. 

๒. ความรูเรื่องนโยบายดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน 

๓. ความรูเรื่องมาตรฐานตําแหนงของงานการบริหารบุคคล 

4. ความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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๑.๓ สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ 
๑.๓.๑ รับแจงตําแหนงวางจาก สพป.สตูล เพื่อพิจารณาดําเนินการ โดย สพป. สตูล จะแจงมายัง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เม่ือมีตําแหนงเกิดข้ึนจากกรณีตาง ๆ ของหนวยงาน 
๑.๓.๒ นําเขาสูวาระการประชุม กศจ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี ้

  1.3.2.1 วาระเพ่ือพิจารณา การขอใชตําแหนงวางเพื่อรับสมัครคัดเลือกในการเปลี่ยน
ตําแหนง การยาย การโอนฯ 

  1.3.2.2 วาระเพ่ือพิจารณา ขอดําเนินการรับสมัครคัดเลือกในการเปลี่ยนตําแหนง การ
ยาย การโอนฯ จากตําแหนงวางดังกลาวขางตน 

1.3.3 แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครและตรวจคุณสมบัต ิโดยแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
ดานกฎหมายทั้งจาก สพป. สตูล และจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

1.3.4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือก โดยรับสมัครที่อาคารที่ทําการสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลและทางไปรษณียดวนพิเศษ 

1.3.5 ตรวจคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก โดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแลว
ตามขอ 3. เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในทุกประเด็นคุณสมบัติตามที่ไดประกาศรับ
สมัครไวแลว 

1.3.6 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก โดยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ผานทางเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

1.3.7 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกบุคคลฯ โดยแตงตั้งจากบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรูความสามารถในดานงานบุคคล เพ่ือประเมินการคดัเลือก 

1.3.8 ดําเนินการประเมินผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ จากเอกสารประกอบการสมัคร โดยใช
องคประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง การยาย 
และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เปนแนวทางในการประเมิน 

1.3.9 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคดัเลือกทางเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
1.3.10 นําเขาวาระการประชุม กศจ. สตูล ในการแจงผลการดําเนินการเพ่ือทราบ และเพ่ือขอ

อนุมัติแตงตั้งตอไป 
1.3.11 จัดทําประกาศลงนามแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก และแจงไปยัง สพป. สตูล เพ่ือรับ

รายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที ่
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๑.๔ ผลสําเร็จของงาน 
๑.๔.๑ เชงิปริมาณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถรับยายรับโอนฯ ไดตามจํานวนที่หนวยงาน
การศกึษารองขอ 

๑.๔.๒ เชิงคุณภาพ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถดําเนินงานการบริหารงานบุคคลไดเปนไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวของ และเปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
๑.๕ การนําไปใชประโยชน 

 1.5.1 ใชเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเดียวกัน 

 1.5.2 ผูบริหารสามารถใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลได 

 1.5.3 ใชเปนแนวทางใหกับหนวยงานการศึกษาอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน 

 1.5.4 ชวยใหงานบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 
๑.๖ ปญหาหรืออุปสรรค 

๑.๖.๑ การดําเนินงานดังกลาวอยูในชวงของการเกิดสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา

ไวรัส (COVID-19) ทําใหการจัดประชุมดําเนินการตาง ๆ ไมเปนไปตามกําหนดการที่วางไว 

๑.๖.๒ หวงเวลากระชั้นชิดกับการสิ้นปงบประมาณ ทําใหตองรีบดําเนินการ 

 
๑.๗ ขอเสนอแนะ 

ควรกําหนดหวงเวลาหรือรอบเวลาของการดําเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ เชนกําหนดใหมีรอบของ
การรับยายรับโอนฯ ของหนวยงานการศึกษาอ่ืนที่ไมใชสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด ในชวงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปงบประมาณ เปนตน  
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ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 

1. ชื่อผลงาน  แนวปฏิบัติในการจายเงิน  การรับเงิน และการนําเงนิสงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการ        

                  ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Payment)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ  8 กันยายน ๒๕๖๓ – 7 กันยายน ๒๕๖๔ 

 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ 

  ๑. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง 

   ๒. ความรูเรื่องนโยบาย และมาตรฐานการบัญชี 

     ๓. ความรูเรื่องผังบัญช ี

      4. ความรู ความสามารถในการใชงานระบบ GFMIS ระบบ KTB Corporate Online และระบบ 

universal data entry 

    5. ความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม Excel  

 

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ 

ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับ

เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562 ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาวไดมี

การปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับ – จายเงินของสวนราชการเพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี    

22 ธันวาคม  2558  ที่เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจายเงิน

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ  จึงไดกําหนดใหการจายเงิน  การรับเงิน และ

การนําเงินสงคลังของสวนราชการตองดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ดังนั้นเพ่ือใหการจาย

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว มีวิธีการปฏิบัติงานท่ี

ถูกตอง ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสง

คลังหรือฝากคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Payment)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

โดยมีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การจายเงิน มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี ้

๑. การจายเงิน เม่ือเบิกเงินจากคลังเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของสวนราชการ ซึ่งเปนบัญชีเงินฝาก 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ที่ขอเบิกจากคลัง  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ที่ไดขอเปดใชบริการดานการโอนเงิน (Bulk Payment)  ผานระบบ KTB 

Corporate Online ไวกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจายเงินที่เบิกจากคลัง    

2. ใหสวนราชการนําเงินไปจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินที่เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงาน

ราชการ ผูรับบํานาญ ผูรับเบี้ยหวัด  หรือบุคคลภายนอก  โดยจายผานระบบ ผานระบบ KTB Corporate 

Online 

3. การตรวจสอบ  โดยทุกสิ้นวันจะตองตรวจสอบการจายเงินดังนี ้

3.1 จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction 

History)  กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB 

Corporate Online 

3.2 ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือรายงานเคลื่อนไหว   

เงินฝากกระทรวงการคลัง (กรณเีงนินอกงบประมาณ) 

การรับเงิน และการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี ้

1. การรับเงินของสวนราชการ การรับเงินเหลือจายที่ยืม การรับคืนเงินงบประมาณที่จายไปแลวจาก

บุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอก ใหรับผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) โดยใชบริการรับชําระเงิน

ในระบบ KTB Corporate Online  หรือการรับชําระเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (เดบิต/เครดิต) หรือ QR 

Code  ผานเครื่อง EDC 

2. การนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ใหผูขอเบิกนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง หรือนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 

หรือเงินเหลือจายปเกาสงคนืผานระบบ (e-Payment) 

3. การตรวจสอบการรับเงินดําเนินการดังนี้ 

     3.1 การรับเงินผานบริการรับชําระเงิน (Bill Payment)  

   -  ทุกสิ้นวันทําการตรวจสอบการรับเงินแตละรายการจากรายงานการรับชําระเงิน

ระหว า ง วั น    (Receivable Information Online) กั บ ร ายง านสรุ ปกา ร เคลื่ อน ไหวทางบัญชี  ( e-

Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online 

  - วันทําการถัดไปตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของสวนราชการ 

(Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate 

Online 
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3.2 บัตรเดบิต/เครดิต ผานเครื่อง EDC 

 -  ทุกสิ้นวันทําการ ตรวจสอบใบสรุปยอดรับชําระเงิน (Settlement Report Slip) กับ

หลักฐานการชําระเงิน (Merchant Copy) จากเครื่อง EDC และสําเนาใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบรายงาน

การรับชําระเงินระหวางวัน (EDC Receivable Information Online) กับรายงานสรุปการเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online 

 - วันทําการถัดไป ตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับชําระเงิน (EDC Receivable 

Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate Online 

3.3 QR Code ผานเครื่อง EDC  

 -ทุกสิ้นวันทําการ ตรวจสอบใบสรุปยอดการรับเงิน (Settlement Report Slip) กับหลักฐานการ

ชําระเงิน (Merchant Copy) จากเครื่อง EDC และสําเนาใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบรายงานการรับชําระ

เงินระหวางวัน (EDC Receivable Information Online) กับรายงานสรุปการเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-

Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online 

 - วันทําการถัดไปตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับชําระเงิน (EDC Receivable 

Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate Online 

3.4 การนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online 

 - ทุกสิ้นวันทําการ ตรวจสอบเอกสารที่พิมพจากหนาจอการทํารายการสําเร็จกับรายการ

สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online 

และตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หรือรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

ในระบบ GFMIS     

 

ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 เชิงปริมาณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแนวการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานใน

ทิศทางเดียวกันใหแกบุคลากรในสังกัด 

 เชิงคุณภาพ 

 1. การจายเงิน  รับเงิน และการนําสงเงิน หรือเงินฝากคลังของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมี

ความถูกตองชัดเจน  สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

 2. การจายเงิน รับเงิน และการนําสงเงิน หรือเงินฝากคลัง ของสวนราชการมีความรวดเร็ว ลดเวลา 

และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

        3. ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

     4. ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเหมาบริการ คูสัญญา และผูรับบริการดานการเงินของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจ ไดรับเงินครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลา 
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การนําไปใชประโยชน 

 1. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของ

สวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ไดถูกตอง ครบถวน และมีคุณภาพ 

 2. เพ่ือใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 3. ใชเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจในการศึกษา 

 4. บุคลากรในหนวยงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน สามารถเรียนรูหรือทํางานแทนกันได ซึ่งเกิด

ประโยชนตอหนวยงาน 

           5. ชวยใหการบริหารงานการเงินของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปญหา/อุปสรรค 

ปญหาอุปสรรค  

1. ผูปฏิบัติงานขาดความรู และความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
2. การจายเงินตองจัดทําขอมูล 2 ระบบ ทําใหมีความลาชา 
3. บุคลากรผูรับผิดชอบไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในระบบ 
4. การอนุมัติมีเวลากําหนดเร็วเกินไป บางครั้งไมสามารถอนุมัติไดทันกําหนดเวลา  
5. คอมพิวเตอรบางเครื่องไมรองรับระบบปฏิบัติการที่ตองใช 
 แนวทางการแกไข  

1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองศึกษาคนควาแนวทางการปฏิบัติงาน และหนังสือที่เก่ียวของเพิ่มเติม

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานและปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

2. ควรจัดใหไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงานบัญชีใหเกิดทักษะความชํานาญ 

รวมถึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรในสายงานเดียวกัน 

3. จัดบุคลากรใหเพียงพอตอปริมาณงานจริง 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติที่ครอบคลุมการทํางานทั้งระบบ 

2. ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูที่เก่ียวของ ควรใหความสําคัญ สนใจ สนับสนุน และรวมกัน

แกไขปญหา เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความเขมแข็ง  

๓. ควรกําหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ปฏิบัติงานกันระหวางบุคคลภายหลังจากที่ปฏิบัติงานนั้น

มาแลวระยะหนึ่ง เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู และประสบการณในการทํางานหลาย ๆ ดาน ที่สามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

๔. การปฏิบัติงาน การจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการ        

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) มีความละเอียด ซับซอน ผู ปฏิบัติงาน ตองมีความละเอียด 

รอบคอบ ในการจัดทําทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน ถาตรวจสอบพบความผิดพลาด 

สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที หรือมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความผิดพลาดนอย

ที่สุด หรือไมผิดพลาดเลย  
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 ภาพการใชงานระบบ 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 
 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

คณะผูรวบรวม 
 นางอังคณา มากชูชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
  (รก.ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล) 
 นางกนกพร  กันตวิชญวงศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 นายวราวุธ  วงศาชนัท นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 นายรอสลัน  นารอยี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
 นางสาวสุดใส  บุญเสน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
 นางพิชญมาศ  ปะจู นิติกรชํานาญการ 
 นายชัยวัฒน  ภูขะโร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
  (รก.ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา) 
 นายธีระยุทธ  ชาตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 นายอดุลย  หลีมานัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
  (ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) 
 นางสาวมัสหลัน  สาเอียด ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
  (รก.ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 
 นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 นางสาวพิธพร  นิโกบ ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 นายวัชรพงศ  ละอองรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 นางสาวเดือน  โพธิรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
  (รก.ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน) 
 นางพรพิศ  จันทรโชต ิ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
  (รก.ผอ.กลุมอํานวยการ) 
 นางสาวหาสานะ  นิละ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 นางสาววรัญญาภรณ  หลีหนดุ นกัวิชาการศึกษา 
 นางสาวจริงใจ  สุวรรณจุณ ี นักประชาสัมพันธ 
 นางสาวผกามาส  เบญจศีลสกุล นักจัดการงานทั่วไป 
 นางสาวอุษณีย  ศรีรัตน นักวิชาการพัสดุ 
 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
  (รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน) 
 นางสาวนูรีญา  รงคสมัคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายอดินันท  ยาหลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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จัดเรียงและจัดทํารูปเลม 
 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  (รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน) 
 นางสาวนูรีญา  รงคสมัคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายอดินันท  ยาหลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบหนาปก 
 นายอดินันท  ยาหลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
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