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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 



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 52 

 

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 
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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” 
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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  
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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     
 
 
 
 
 



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 91 

 

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  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 99 

 

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 
    
 
 
 



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 117 

 

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 

 
 
 
 



  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 122 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 134 

 

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 
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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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