
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนแมบทฯ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยที่ (11) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพที่

เนนการสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศกึษา  ขอ 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร   

เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล) 
    4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 
4.6 แผนความมั่นคง (การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ขอ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ 
ของคนไทยทกุชวงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (ขอ ๗ การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
      (ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรบับริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติท่ี 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลติที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (นโยบายขอ 1 - ๔ สอดคลองทุกขอเนื่องดวยเปนโครงการตรวจราชการฯ) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา) 
7. หลักการและเหตุผล  

  ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแบงหนวยงาน
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระงานหลักตามบทบาทหนาที่ คือ ขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับ 
การตรวจราชการ และดำเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการในการตรวจราชการ ติดตาม  
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง สั่งการ กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรของชาติ 
 เพ่ือใหการดำเนินงานในภาระงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงไดจัดทำโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพื่อดำเนินการตามบทบาทและภารกิจ พรอมทั้งเปน
ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของจังหวัดสตูลตอไป   
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8. วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดทำคูมือตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. เพ่ือดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

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

3. เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบาย
เรงดวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  ๙.1.๑  ระดับความสำเร็จในการนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานทาง
การศกึษาและสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และตามภาระงานของกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล อยางนอย จำนวนรวม 50 ครั้ง  
  ๙.2.๒  ระดับความสำเร็จในการจัดทำขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับการนิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ระดับความพึงพอใจในการนิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล 
10. กลุมเปาหมายโครงการ  
   
11. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทำคูมือและแผนการนิเทศ เครื่องมือการ
นิเทศ การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ม.ค - ก.พ. 
65 

หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

ศน.ศธจ.สตูล 

2 ดำเนินการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
ดังนี้  
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

การตรวจราชการ ปงบประมาณ 2564 
- ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล   
- นโยบายเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
- ตามภาระงานของกลุมนิเทศฯ 

3 รับการตรวจราชการ จากผูตรวจราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ 

ก.พ. 65 – 
ก.ย.65 

หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ก.ย.65 หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา 
ในจังหวัดสตูล 

- ศน.ศธจ.สตูล 
- คณะกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
  วันจันทร ที่ 21 กุมภาพันธ  ๒๕๖5 ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายธฤติ  ประสานสอน) 
กำหนดการตรวจราชการเพ่ือการขับเคลื่อนตามนโยบายเรงดวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
นโยบายการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ณ จังหวัดสตูล โดยมีตัวแทน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล รวมประชุมและรายงานผลฯ 
ณ หองประชุม สกสค.จังหวัดสตูล จำนวน ๘ แหง ไดแก ๑.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ๒.) สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ๓.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ๔.) สำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ๕.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ๖.) ศูนย
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ๗.) อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และ ๘.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัด
สตูล และลงพ้ืนที่ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
การจัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และประเด็น
เรงดวนตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการ “กศน.ปกหมุด”) ณ กศน.อำเภอเมืองสตูล 
  วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕๖5 ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายธฤติ  ประสานสอน)  
ลงพื้นที่ประชุมตรวจเย่ียมสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ 
อ.เมือง จ.สตูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สพฐ.) และศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล อ.เมือง
สตูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สพฐ.) 
 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ แจงให ศธจ.สตูล จัดสงรายงานสรุปภาพรวมทุก
สังกัดของจังหวัด ตามแบบ รต.65(แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) เพ่ือรวบรวม
รายงานเปนภาพรวมระดับภาค สงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตอไป  
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ระดับความสำเร็จในการ
นิเทศ การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานของ
หนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ตามนโยบากระทรวงศกึษาธิการ 
และ ตามภาระงานของกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
อยางนอย จำนวนรวม 50 ครั้ง 

รอยละ 
100 

๘ แหง (หนวยงาน
และสถานศึกษา 
สังกัด ศธ.) 

ไตรมาส ๒ 
หนวยงานรับการ
ตรวจฯ รอบ ๑/
๒๕๖๕ จำนวน ๗ 
แหง และ
สถานศึกษา ๑ แหง 
และ ผตร.ลงพ้ืนที่
จำนวน ๒ แหง  

๑๐๐ 

2. ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำขอมูลสารสนเทศที่
เก่ียวของกับการนิเทศ การตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล 

รอยละ 
100 

๘ แหง (หนวยงาน
และสถานศึกษา 
สังกัด ศธ.) 

ไตรมาส ๒ 
หนวยงานทีร่ับการ
ตรวจฯ รอบ ๑/
๒๕๖๕ รายงาน
ขอมูลและ ศธจ.
สตูล รวบรวม
รายงานภาพรวม
จังหวัด 

100 

เชิงคุณภาพ      
ระดับความพึงพอใจในการนิเทศ 
การตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานของหนวยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

รอยละ ๘๕ ๘ แหง (หนวยงาน
และสถานศึกษา 
สังกัด ศธ.) 

ไตรมาส ๒ 
หนวยงานทีร่ับการ
ตรวจฯ รอบ ๑/
๒๕๖๕ พึงพอใจ 
ในระดับด ี

๘๕ 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  
๒๑ ก.พ.๖๕ จัดประชุมรบัการตรวจราชการฯ  

รอบที่ ๑/๒๕๖๕ ณ หองประชุม สกสค.จังหวัดสตูล 
๒๑ ก.พ.๖๕ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายธฤติ  ประสานสอน) ลงพ้ืนที่ฯ  
ณ กศน.อำเภอเมืองสตูล 

  
๒๒ ก.พ.๖๕ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายธฤติ  ประสานสอน) ลงพ้ืนที่ฯ  
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ อ.เมือง จ.สตลู สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สพฐ.)  

๒๒ ก.พ.๖๕ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธฤติ  ประสานสอน) ลงพ้ืนที่ฯ  

ณ ศูนยการศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สพฐ.) 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

60,000  - - - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล งบรายจายอื่น รายการคาใชจายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สงผลตอการจัดกิจกรรมใน

โครงการฯ    

      18.2 แนวทางแกไข 
 ปรับรูปแบบกิจกรรมในโครงการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณฯ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
  รวบรวมขอมูลตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือจัดทำรูปเลมรายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 

๒๐. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
นำผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา รายงานแกผูบังคับบัญชา หนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของ รวมทั้ง

เผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชน ทางชองทางงานประชาสัมพันธ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 

๒๑. ผูรายงาน นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ตำแหนง ศึกษานิเทศก   
     โทรศัพท  086-2997668   โทรสาร................-................E–mail :    maywatp18@gmail.com  
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 3๑ เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 256๕ 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ   จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็น การพัฒนาคณุภาพระบบการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความมั่นคง การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกชวงวัย 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 9 – 19 กำหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดำเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) 
การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั ้นตอนระยะเวลา และ
งบประมาณที่ตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 กำหนดใหจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ  
 ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในขอ 11(2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และมีคาม
สอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มติคณะรัฐมนตรี
ท ี ่สำค ัญท ี ่ เก ี ่ยวของก ับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏ ิร ูปประเทศด านการศ ึกษา แผนยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด และบริบทพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพปญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดสตูล จึงไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัด คาเปาหมาย การพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดสตูล โดยการใชจายงบประมาณจะตองใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณ 
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกำหนด จึงมีความ
จำเปนตองมีการวางแผนการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
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การจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จึงตองเปนแผนที่มีความยืดหยุน และใชไดกับทุกหนวยงานที ่จัด
การศึกษา กำหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย และคำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่ เนนที่ปจจัย
ความสำเร็จ โครงการที่สำคัญ และบูรณาการระหวางหนวยงานในการบริหารแบบรวมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ตาม หวงโซคุณคา (Value Chain) พรอมนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใชในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลตอไป 

8. วัตถุประสงค 
1. สามารถจัดทำแผนทั้ง 3 แผน คือ 1) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  2) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 – 2570  3) แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 ไดครบถวน สมบูรณ และเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 

2. สามารถรายงานและเผยแพรผลการดำเนินงานตามแผนทั้ง 3 แผน ตอผูมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษาทราบ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนทั้ง 3 แผน คือ 1) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  2) เพื ่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  3) แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 รอยละ 100 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ไดรับทราบและเขาใจทิศทางการดำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน รอยละ 85 
10. กลุมเปาหมายโครงการ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล/หนวยงานทางการศึกษา 
11. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 และ 

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ม.ค. - ก.ย. 

2565 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุมนโยบายและแผน 

2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2570 

ม.ค. - ก.ย. 

2565 

หนวยงานทางการศึกษา กลุมนโยบายและแผน 

3 การติดตามและการรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2570 และแผนพัฒนาการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2570 

ก.ค. – ก.ย.

65 

บุคลากร ศธจ.สตูล/

หนวยงานทางการศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยให
ผูรับผิดชอบโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 สรุปผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และจัดทำเสนอตั้งงบประมาณโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแบบฟอรม  
 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ประกอบดวย ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล ขอมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขอมูล
พื้นฐานดานการศึกษาในจังหวัดสตูล นโยบายที่เกี่ยวของ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตัวชี ้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย โดยใชงบประมาณในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 4,860,380 บาท ซึ่งมีโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 22 โครงการ   

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
ทั้ง 3 แผน คือ 1) แผนปฏิบัติ
ราชการสำนักงานศกึษาธิการ
จังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  2) เพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดสตูล  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
– 2570  3) แผนพัฒนา
การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 – 2570 

รอยละ 100 3 แผน 1 แผน 
(แผนปฏิบัติ
ราชการสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2565) 

33.33 

เชิงคุณภาพ      
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด
สตูล ไดรับทราบและเขาใจทิศ
ทางการดำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รอยละ 85 23 คน 23 คน 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

79,150 5,700 - 5,700 - - 

แหลงงบประมาณ .จากแผนงาน ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในสวนภูมิภาค  
จำนวน 30,300 บาท งบดำเนินงานสำนักงาน 48,850 บาท 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
      18.2 แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
จังหวัดสตูล สามารถดำเนินงานยกระดับคณุภาพการศึกษาทั้งดานคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของบุคลากร และ

ประสิทธิภาพของหนวยงานทางการศึกษา 

21. ผูรายงาน นางสาวนูรีญา รงคสมัคร ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
     โทรศัพท 074 772 165 – 6 โทรสาร 074 772 167 e–mail : Nureeya.ro@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  

2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไก กศจ.    

  ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ.2561-2580)    
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (11) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศกึษาใหมีประสิทธิภาพที่เนนการสราง

ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็น การพัฒนาคณุภาพระบบการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความมั่นคง การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกชวงวัย 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
7. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 การจัดการศึกษาของชาติจะตองทำใหเกิดผลลัพธที่
พึงประสงค ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูเรียน อันเปนผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา และหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ ตองมี
การสนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ งเนนความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งดานผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากร หลักสูตร
การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน ตลอดจนระบบและ
กลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องที่ทำใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค เหมาะสมตามแตละระดับและประเภท
การศึกษา และผลลัพธสะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่ตอเนื่องกัน เพ่ือใหเกิดผลที่พึงประสงคของ
การศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) และตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในขอ 7 ใหมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และมีอำนาจหนาที่กำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และสงเสริมการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีหนาที่ ตามขอ 11 (7) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ 
และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกกศจ. เพื่อบูรณการการศึกษาจังหวัดสตูลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
พรอมทั้งผลักดันใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงคของเด็กสตูล (DOE Satun) ใหสอดคลองกับมาตฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 และสนับสนุน กำกับ ติดตาม นิเทศ และแนะแนวการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
จังหวัดสตูลตอไป 

8. วัตถุประสงค 
 1. เพื ่อจ ัดทำแผนการสรางผลล ัพธท ี ่พ ึงประสงค ของเด ็กสตูล (Desired Outcomes of 
Education : DOE Satun) 
  2. เพื่อกำกับ ติดตาม นิเทศ และแนะแนวการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
การบูรณการการศึกษาจังหวัดสตูล รวมกับหนวยงานทางการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิในกศจ. และผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการสรางผลลัพธที่พึงประสงคของเด็กสตูล (Desired Outcomes of 
Education : DOE Satun) รอยละ 100 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รอยละ 85 
10. กลุมเปาหมายโครงการ หนวยงานทางการศึกษา ผูทรงคณุวุฒิในกศจ. และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัด
การศึกษา 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 - 4 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม 

 
ระยะเวลา  

กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  จัดทำแผนการสราง

ผลลัพธที่พึงประสงคของเด็กสตูล 

(Desired Outcomes of Education : 

DOE Satun) 

ไตรมาส 3 

(เมษายน 2565) 

 

หนวยงานทางการ

ศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ

ในกศจ. และผูมีสวน

เก่ียวของกับการจัด

การศึกษา 

คณะทำงาน 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัด

การศึกษาตามนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธิการ 

ไตรมาส 3 

(พฤษภาคม 2565) 

หนวยงานทางการ

ศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ

ในกศจ. และผูมีสวน

เก่ียวของกับการจัด

การศึกษา 

คณะกรรมการ

นิเทศ ติดตาม 

กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลและ

เผยแพรผลงาน 

ไตรมาส 4 

(กันยายน 2565) 

หนวยงานทางการ

ศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ

ในกศจ. และผูมีสวน

เก่ียวของกับการจัด

การศึกษา 

กลุมนโยบาย

และแผน 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดประชุมเตรียมการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ 
หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และไดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสรางผลลัพธที่พึง
ประสงคของเด็กสตูล ระหวางวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมือง จ.สตูล โดยมี
กลุมเปาหมายเปนคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 409/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานการจัดทำผลลัพธที่พึง
ประสงคของเด็กสตูล จำนวน 50 คน 
 สาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดรางผลลัพธที่พึงประสงคของเด็กสตูล ไดแก ผู
เรียนรู ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม และพลเมืองที่เขมแข็ง โดยแบงเปนระดับการชั้นการศึกษา คือ ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 
  



~ 5 ~ 

 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนการสรางผลลัพธที่พึงประสงค
ของเด็กสตูล (Desired 
Outcomes of Education : DOE 
Satun) 

รอยละ 100 1 แผน 1 แผน 100 

เชิงคุณภาพ      
ระดับความพึงพอใจของผูรับการ
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

รอยละ 85 50 คน 45 คน 90 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

90,900 65,550 - 65,550 - - 
แหลงงบประมาณ งบประมาณจาก งบรายจายอ่ืน รายการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกกศจ. 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 

 ประกาศผลลัพธที่พึงประสงคของเด็กสตูล (Desired Outcomes of Education : DOE  Satun) 
เพ่ือบูรณการการศกึษาจังหวัดสตูลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งผลักดันใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคของเด็ก
สตูล (DOE Satun) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และสนับสนุน กำกับ ติดตาม นิเทศ 
และแนะแนวการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและจังหวัดสตูลตอไป 
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถยกระดับการศึกษาของเด็กสตูลใหเปนไปตามผลลัพธที่
พึงประสงค และไดสรางการรับรู ติดตามสภาพการจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ทุกภาคสวน 

21. ผูรายงาน นางสาวนูรีญา รงคสมัคร ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
     โทรศัพท 074 772 165 – 6 โทรสาร 074 772 167 e–mail : Nureeya.ro@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู   
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท แผนยอยที่ คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ

 ความสามารถ ของพหุปญญาเพ่ิมขึ้น 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ   ดานการศึกษา  ขอ  ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
 เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
       ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  นโยบายหลัก  ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
                                                    คนไทยทุกชวงวัย 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

     

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ.......................................-............................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
     ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
7. หลักการและเหตุผล  
          บุคลากรเปนสวนสำคัญของสำนักงาน ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือกำหนด
ทิศทางของสำนักงาน จึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 
สิ่งใหมๆ มุงสูความเปนเลิศในดานบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนำศักยภาพของ
แตละบุคคลมาใช ไมวาจะเปนการนำเอา ความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตาง 
ๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล
เกิดทัศนคติท่ีดีตอสำนักงาน ตลอดจนเกิดความ ตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน เปนการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกระดับ 
ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะใน การปฏิบัติงานไดเปนอยางดีแลว ยังเปนการสรางขวัญ และ
กำลังใจในการทำงานที่นับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในสำนักงาน ซึ่งจะทำใหบุคลากรไดรับความรูและ
ประสบการณในการศกึษาดูงานมาประยุกตใชในการ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงมีความจำเปนตองจัดทำ โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และศึกษาดู งานเพ่ือพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขึ้น 
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8. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะและ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุงผลสัมฤทธิ์สูความเปนเลิศ  
       ๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร ฯ ไดมีการจัดการเรียนรู มีความเขาใจ เสริมสรางจิตสำนึก มีทัศนคติ และ
วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และรวมกันแกไขปญหาเพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
       ๒.๓ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ พรอมทั้งนำความรูที่ไดรับมาปรับใชในการพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให
ดีย่ิงขึ้น มีแนวความคิดในการสรางนวัตกรรมใหมในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางมี ประสิทธิภาพ มี
การบูรณาการรวมกับหนวยงานทุกภาคสวน ละการมีสวนรวมกับประชาชน ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตาม เปาหมาย
องคกร  
       ๒.๔ เพ่ือใหบุคลากรฯ ไดสรางความสัมพันธกันระหวางภายในและภายนอกองคกร โดยการเชื่อม
สัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ใหมีศกัยภาพที่สูงขึ้น 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 บุคคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จำนวน  27 คน ประกอบดวย ขาราชการ  เจาหนาที่งาน
คุรุสภา  พนักงานจางเหมาบริการ 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เปนองคกรที่มีคณุภาพ 

10. กลุมเปาหมายโครงการ บุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 

12. สถานที่ดำเนินการ  พื้นที่จังหวัดสตูล-กระบี่ 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรอม 
 กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมอบรมใหความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ละลายพฤติกรรม และศึกษาดูงานหนวยงาน
คูขนาน หรือหนวยงานที่อยูในพ้ืนที่ 
 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
 ระหวางวันที ่3 – 4 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมใหความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ละลายพฤติกรรม 
และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สงเสริมใหบุคลากร ฯ ไดมีการจัดการเรียนรู มีความเขาใจ 
เสริมสรางจิตสำนึก มีทัศนคติ และวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และรวมกันแกไขปญหาเพ่ือลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
รอยละของบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่เขารวม
อบรม 

รอยละ 80 27 คน บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลเขา
รวมอบรม จำนวน 
27 คน 

80 

เชิงคุณภาพ      
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ไดรับการพัฒนาเกิด
ผลสัมฤทธิ์และมีความพึงพอใจ 

รอยละ 80 
 

27 คน บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ไดรับ
การพัฒนาเกิด
ผลสัมฤทธิ์และมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ   
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

80,000 79,800 79,800 - - - 
แหลงงบประมาณ   งบประมาณรายจายประจำป 2565 งบรายจายอื่น จำนวน 40,000 และงบดำเนินงาน 
จำนวน 39,800 บาท 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

    - 
      18.2 แนวทางแกไข 

    - 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
 -สิ้นสุดโครงการ- 
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 1. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุงผลสัมฤทธิ์สูความเปนเลิศ 
 2. บุคลากรไดมีการจัดการเรียนรู มีความเขาใจ เสริมสรางจิตสำนึก มีทัศนคติ และวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงาน และรวมกันแกไขปญหาเพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
21. ผูรายงาน  นางสาวเดือน โพธิรัตน   ตำแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท  080-5466399   โทรสาร.............-...................e–mail : 123pothirat@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 

หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ    นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  ) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   ) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศกึษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรบับริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติท่ี 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม) 
7. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมยุวกาชาดมีวัตถุประสงคที่จะมุงเนนในการ “ฝกอบรมใหสมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติในศานติสุข มี
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความรู ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและสงเสริม
อนามัยของผูอ่ืน ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางดานรางกาย จิตใจและคุณธรรม ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบบ
อบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและมีใจเมตตากรุณาตอเพ่ือนมนุษยทั่วไป”    
    การที่จะดำเนินการไปสูความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวไดนั้น เจาหนาที่และ

ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตองมีทัศนคติ มีความรู ความเขาใจและมีทักษะเปนอยางดี จึงจะดำเนินกิจกรรมยุวกาชาด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดยสวนรวม ดวยเหตุ

นี้ หนวยงาน สถานศึกษาตาง ๆ จำเปนตองจัดใหมีการฝกอบรม ประชุมสัมมนาตลอดจนจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาใหเปนไป

ตามมาตรฐานที่กำหนดไว และเพื่อเปนการสนับสนุน สงเสริมดานนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให

ไดผลและบรรลุวัตถุประสงค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงไดจัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

ในสถานศึกษา ประจำป 2565 ขึ้น  
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8. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือรวบรวมขอมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพื่อประกอบการสงเสริมพัฒนา 

กิจกรรมยุวกาชาด 
           2. เพ่ีอใหผูบริหาร บังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือแนะนำ แกไข 
ปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา       
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดไดรับการนิเทศ 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  รอยละของผูบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและครูผูสอน ที่เขารับการนิเทศ มี
ความรู ความเขาใจ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาด             
10. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศกึษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาด   
11. ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 3 
12. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในจังหวัดสตูล จำนวน 6 โรงเรียน   
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1. ป ระชุ ม ห ารื อ เพ่ื อ ว า งแผ น ก าร

ดำเนินการนิเทศ    

ก.พ. 2565   ผูบริหารและผูบังคบับัญชา

ยุวกาชาด 

กลุมลูกเสือ ฯ 

2. ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมยุว

กาชาดในสถานศึกษา 

พ.ค. 2565  คณะกรรมการฯ กลุมลูกเสือ ฯ 

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ

โครงการ      

ก.ค. 2565  สถานศึกษา กลุมลูกเสือ ฯ 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13) 
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนยุวกาชาดไดรับการ
นิเทศ 

100 - - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงคุณภาพ      
รอยละของผูบริหาร 
ผูบังคบับัญชายุวกาชาดและ
ครูผูสอน ที่เขารับการนิเทศ มี
ความรู ความเขาใจ ในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 

85 - - - 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

10,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ ..................................................................................................................................................... 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

จังหวัดสตูล  สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิกยุว
กาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดยสวนรวม  และเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว 
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21. ผูรายงาน นายสุริยัน  เดนดารา   ตำแหนง นักวิชาการศกึษา 
     โทรศัพท  0894639705   โทรสาร 074-772167 e–mail : suriyan9705@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ    สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย) ประจำป ๒๕๖5 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการศกึษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประเด็น การจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ.2561-2580)) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศกึษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาประเด็น การจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรบับริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติท่ี 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ เมื่อ ค.ศ.
1919 (พ.ศ. 2462) โดยท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะวา “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพ่ือ
ฝกอบรมเยาวชนใหรูจักการกินดี อยูดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพ่ือนมนุษยดวยกัน ไมวาชาติ ศาสนา
ใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชนแกสังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการใหสอดคลองกับระบบ
การศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยไดฝากกิจการยุวกาชาดไวกับกระทรวงศึกษาธิการ ดวยเหตุผลที่วาเปนกิจการอัน
เก่ียวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการไดดูแลกิจการลูกเสืออยูแลว ปจจุบันกิจการยุวกาชาดอยูในความ
ดูแลของ 2 หนวยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย-หญิง อายุระหวาง 15-
25 ป ที่เรียกวาอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหวาง 7- 18 ป ที่เรียกวาสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หนวยงานมีการ
ประสานการดำเนินงานรวมกัน 
           กิจการยุวกาชาดเปนกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหวาง 7-25 ป ซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต  อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุว
กาชาดไดเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหมหลายดาน เชน หลักสูตรการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม ขอบังคับตาง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
เพื่อเปนการระลึกถึงบุคคลซึ่งกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนสงเสริมใหผูบังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด ไดรวมกิจกรรม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแสดงออกในทางสรางสรรค   รูจักบำเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนแกสวนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย) ข้ึน 
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8. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ไดรวมเดินสวนสนามเพ่ือเสริมสรางความมี

ระเบียบวินัย ไดรวมกลาวคำปฏิญาณตน สรางความมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ไดแสดงออก
ในทางสรางสรรค รูจักบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม  และระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เปนผูกอตั้งกิจการยุว
กาชาดข้ึนในประเทศไทย 
           2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด  เพ่ือแสดงออกในทาง
สรางสรรค  และบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม  
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ระดับความสำเร็จของจำนวนผูเขารวมกิจกรรมสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ป ยุว
กาชาดไทย)      
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  รอยละของสมาชิกยุวกาชาดมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมสถาปนายุว

กาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาดไทย) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  ผูบังคบับัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาที่ จากสถานศึกษาที่เปดสอน
กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดสตูล 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาส 3 
12. สถานที่ดำเนินการ หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เตรียมการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 

2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

2 จัดกิจกรรมสถาปนายุวกาชาดไทย 

(100 ป ยุวกาชาดไทย) 

ไตรมาสที่ 

2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล/

หนวยงานทางการศึกษา 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

3 สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 

3,4 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13) 
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จของจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรมสถาปนายุว
กาชาดไทย (100 ป ยุวกาชาด
ไทย) 

100 - - - 

เชิงคุณภาพ      
รอยละของสมาชิกยุวกาชาดมี
ความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรมสถาปนายุวกาชาดไทย 
(100 ป ยวุกาชาดไทย) 

85 - - - 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

40,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ ..................................................................................................................................................... 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
21. ผูรายงาน นายสุริยัน  เดนดารา   ตำแหนง นักวิชาการศกึษา 
     โทรศัพท  0894639705   โทรสาร 074-772167 e–mail : suriyan9705@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน  
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตแผนยอย การ
สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศกึษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรบับริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติท่ี 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม) 
7. หลักการและเหตุผล  
ดวยสำนักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 
2560 วา กำหนดใหวันที่  5 ธันวาคมของทุกปเปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ-              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปนวันชาติและวันพอแหงชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุงใหนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริตและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งมี
ความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ไดนอม
นำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529  มาเปน
แนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความวา “การบำเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่นนั้น         
เปนปจจัยที่จะสรางสรรค ความมุงดี มุงเจริญตอกันและกัน ความรักใครเผื่อแผ แบงปนในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะ
กอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผนในชาติขึ้น จนเปนพลังอันย่ิงใหญ ท่ีจะชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระ 
และความมั่นคงของชาติบานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป"  

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสงเสริมให ลูกเสือ-เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน   
จึงไดจัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ขึ้น 
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8. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือนัก เรียน  นักศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล  ไดรวมกิจกรรมศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
 2. เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึกที่ดีใหกับ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได
รวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคณุคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอ่ืน  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 รอยละของจำนวนผูเขารวมโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน   
10. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศกึษาธิการในจังหวัดสตูล 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 3 
12. สถานที่ดำเนินการ หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 “ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน” ไตรมาสที่ 

2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล/

หนวยงานทางการศึกษา 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

2 “ศธจ. ทำความดี  ดวยหัวใจ” ไตรมาสที่ 

2,3 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

3 สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 

3,4 

บุคลากร ศธจ.สตูล กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13) 
      - ยังไมดำเนินโครงการ- 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
รอยละของจำนวนผูเขารวม
โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ

100 - - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ประโยชน 
เชิงคุณภาพ      
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน 

85 - - - 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

23,500 - - - - - 
แหลงงบประมาณ ..................................................................................................................................................... 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
21. ผูรายงาน   นายสุริยัน  เดนดารา  ตำแหนง   นักวิชาการศกึษา 
     โทรศัพท  089 – 4639705  โทรสาร  074 – 772167 e–mail : suriyan9705@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี   4   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565  

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  
     ประจำป ๒๕๖5 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ที่ ๑ ดานความมั่นคง 
    4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                                   

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน 

    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ดานการศึกษา   (ขอ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาดานการศกึษา  คน

ไทยไดรับการพัฒนา    เต็มตามศกัยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาทองถิ่น 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
ยุทธศาสตรที ่5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน4.6 แผนความมั่นคง  

4.7 นโยบายรัฐบาล 
4.7.1 นโยบายหลัก  (นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย                               

4.7.2 นโยบายเรงดวน (นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

       ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
             แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
.                 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแหง
รัฐไววาประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรเปนประมุข เปนการเทิดทูน
พระมหากษัตริย คือ ทรงดำรงอยู ในฐานะอันเปนที่ เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และพระบาทสมเด็จ            
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดทรงตอบรับการข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยพระองค
ที่ 10 แหงพระบรมจักรีวงศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสการข้ึนทรงราชย มีความวา “ตามที่
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาท่ีประธานรัฐสภา ไดกลาวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญขาพเจาข้ึน
ครองราชยเปนพระมหากษัตริย วาเปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร คือการสรางคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง 
โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสรางพื้นฐานแกนักเรียน 4 ดาน  ประกอบดวย  (1) การมีทัศนคติที่ ถูกตอง              
ตอบานเมอืง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) การมงีานทำ- มีอาชีพ และ (4) การเปนพลเมืองดี            
 กระทรวงศกึษาธิการ มีอำนาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริม และกำหนดหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร  เพื่อการศึกษา       
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงนับไดวาเปนกระทรวงที่มีความสำคัญเปนอยางย่ิง 
เนื่องจากเปนองคกรที่มีหนาที่โดยตรงในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคน 
ประชากร ทรัพยากรบุคคลของประเทศใหมีคณุภาพ สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545         
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วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  ทั้งนี้ไดกำหนด
นโยบายเพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษาในสังกัด ไดนำไปเปนหลักในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหประสบผลสำเร็จ  
โดยอาศัยหนวยงานระดับภาคและระดับจังหวัดเปนฐานในการนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 นำมาเปน
หลักชัยสูการขับเคลื่อนปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในเชิงหลักการใหกับสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษามาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียน

ใหเปนคนดีและพัฒนาใหเปนคนเกง สูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อยางเปนรูปธรรมดวยการยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยกลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล สงเสริม สนับสนุนการนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส
ดานการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดองสมานฉันท สรางจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำรงชีวิต  เพื่อดำรงรักษาซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจนเกิดการบูรณาการเปนแบบอยางและขยายผลสูสถานศึกษาอื่นอยางจริงจัง จึงจัดทำ
โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี  ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  
8. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของบุรพกษัตริยไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มี
ตอประชาชนคนไทย มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทำหนาที่เปนพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และไดเรียนรูถึงวิถีของทองถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 2.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ดานการศึกษา 
สูการปฏิบัติและเพ่ือสงเสริม/สนับสนุน/พัฒนาการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา ทกุสังกัดในจังหวัดสตูล 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.  

  1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทัศนคติที่ดีและถูกตองตอสถาบันพระมหากษัตริย และบานเมือง 
  ไมนอยกวารอยละ 80 

  2 หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ         
ในจังหวัดรวมบูรณาการการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการ
ปฏิบัต ิ

  3. ติดตามผลการสงเสริมความเปนพลเมอืงดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผูเรียนทุกชวงวัยไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของบุรพกษัตริยไทย และพระมหาธิคุณที่มีตอประชาชน
คนไทยมีเจตคติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และบานเมือง มีโอกาสทำหนาที่เปนพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
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และมีคุณธรรมและไดเรียนรูถึงนวัติวิถีของทองถ่ินและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง 
นำความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข 
10. กลุมเปาหมายโครงการ  
 บุคลากร ศธจ.สตูล/หนวยงานทางการศกึษาตามประกาศ 
 บุคลากร ศธจ.สตูล/ผูบริหาร ครู นักเรียนทุกหนวยงานทางการศกึษา 
 บุคลากร ศธจ.สตูล/หนวยงานทางการศกึษาตามประกาศ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ   พื้นที่จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1  ดำเนนิการสงเสริม สนับสนุนการดำเนนิงานตามโครงการสราง
และสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการ
ปฏิบัติ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจำป ๒๕๖5 เพื่อกำหนด

กรอบและประเด็นในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ  

1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูความเขาใจใหกับกลุมเปาหมาย
วิทยากรแกนนำ สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีสตูลตามรอยพระยุคลบาท
ดานการศึกษา 

 
 
 

กุมภาพันธ 2565 
--- 

มีนาคม   2565 

กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดผลงานการสรางและสงเสริมความ
เปนพลเมืองดีจังหวัดสตูล ตามรอยพระยคุลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ                  
2.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
2.2ประกวดผลงานการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
กุมภาพันธ  2565 

-  
กันยายน   2565 

กิจกรรมที่ 3 ขับเคล่ือนงานดานสถานศกึษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประจำป 2565 
3.1 สรางการรับรูใหกับโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน สรร. 
3.2 สรางการรับรูใหกับโรงเรียนที่ยังไมไดขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
3.3 ประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศกึษา 

 
 

กุมภาพันธ  2565 
-  

กันยายน  2565 

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

กันยายน   2565 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
 - จัดทำประกาศจังหวัดสตูลเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสรางและสงเสริมความเปน
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจำป ๒๕๖5  
 - จัดพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตรชาติไทย ฉบับสมบูรณ ป 2564 ใหกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงชลา สตูล 
 - เขารวมพิธีถวายพานพุมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 - เขารวมกิจกรรมเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
รอยละ 

เชิงปริมาณ                                     
1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมี
ทัศนคติที่ดีและถูกตองตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และบานเมือง 

 
รอยละ 80 

 
100 

อยูระหวางการ
ดำเนนิงาน 

 
- 

2 หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและสัง กัด อ่ืน 
ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ         ใน
จังหวัดรวมบูรณาการการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทดานการศกึษาสูการปฏิบัติ 

  รอยละ 80 100 อยูระหวางการ
ดำเนนิงาน 

 
- 

3. ติดตามผลการสงเสริมความ
เปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน
การศึกษาสูการปฏิบัติ 

  รอยละ 80 100 2 2 
- 

4.ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่ขอ

รวมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

  รอยละ 80 10 อยูระหวางการ
ดำเนนิงาน- 

- 

เชิงคุณภาพ  
ผูเรียนทุกชวงวัยไดศึกษาเรียนรูพระราช
กรณียกิจของบุรพกษัตริยไทย และพระ
มหาธิคุณที่มีตอประชาชนคนไทยมีเจต
คติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และ
บานเมือง มีโอกาสทำหนาที่เปนพลเมือง
ดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
และไดเรียนรูถึงนวัติวิถีของทองถิ่นและ
ชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในทองถิ่น
และชุมชนของตนเอง นำความรูความ

รอยละ 80 310 - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
รอยละ 

เขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท อยู
รวมกันอยางสันติสุข 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

 

 

 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

16,000 - - - - - 
 
แหลงงบประมาณ งบประมาณจากโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน

การศึกษาสูการปฏิบัติ   จำนวน  160,000  บาท โดยมีประมาณการคาใชจาย ดังนี้ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถ
ดำเนินการได 
      18.2 แนวทางแกไข 
  -ไมมี 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
 กิจกรรมที่ 1  ดำเนนิการสงเสริม สนับสนุนการดำเนนิงานตามโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัต ิ
1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสู
การปฏิบัติ ประจำป ๒๕๖5 เพื่อกำหนดกรอบและประเด็นในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ  

1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูความเขาใจใหกับกลุมเปาหมายวิทยากรแกนนำ สรางและสงเสริมความเปน
พลเมืองดีสตูลตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา 
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 กิจกรรมที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดผลงานการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีจังหวัดสตูล 
ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ                                                                                          
2.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
2.2ประกวดผลงานการสงเสริมสนับสนุนการดำเนนิงานตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 
 กิจกรรมที่ 3 ขับเคล่ือนงานดานสถานศกึษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
ประจำป 2565 
3.1 สรางการรับรูใหกับโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน สรร. 
3.2 สรางการรับรูใหกับโรงเรียนที่ยังไมไดขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
3.3 ประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 ผูเรียนมีความรักและเทิดทุนในสถาบันพระมหากษัตริยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไดนำความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ทำใหสังคมมี
ความปรองดอง สมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข   รวมทั้งติดตามผลการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาทดานการศกึษาสูการปฏิบัตแิละนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการสราง

และสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศกึษาสูการปฏิบัติ 

21. ผูรายงาน    นางสาวมัสหลัน  สาเอียด    ตำแหนง   ศึกษานิเทศกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท   0869693429   โทรสาร............................e–mail :  maslan2507@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี .......1..... เดือน .........เมษายน.........พ.ศ. ...............2565.................. 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ   สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ขอที่ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนแมบทฯ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยที่ 25 พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและสงตอ เพื่อ

สงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให

ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ เพ่ือทำหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดโดยการ

อำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ รวมถึงการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ดานตางๆ 

โดยเฉพาะการดำเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเนนขับเคลื่อนนโยบายใน

กลุมเปาหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ป เปนลำดับแรกสุด ควบคูการสงเสริมใหเกิดการดำเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องในชวงวัยอ่ืนๆ ดวยมาตรการท่ีเหมาะสมกับชวงวัยและบริบทพื้นที่ (สรางการ

รับรู สรางภูมิคุมกัน และสรางพื้นที่ปลอดภัย) โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนรวมสำคัญในการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดในประชากรกลุมเสี่ยงสูง เพ่ือตัดวงจรการแพรระบาดรายใหม โดยดำเนินการมาอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจุบัน  

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ ตระหนักและเห็น

ความสำคัญในการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในพื้นที่ เพ่ือดำเนินการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล สูการเปน “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” จึงไดจัดทำ

โครงการสงเสริม สนับสนุน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ข้ึน 
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8. วัตถุประสงค 
1. สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการรณรงคปองกันยาเสพติด ดวยการผลิตสื่อ

คลิปวีดีโอ 

2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสังกัดตางๆ มีนวัตกรรมในการดำเนินงานดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในกลุมผูเรียนที่เหมาะสมตามบริบท ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 9.1.1 ระดับความสำเร็จของการสรางสื่อดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

           9.1.2 ระดับความสำเร็จของการสรางนวัตกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานปองกันแลแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  
      10.1 นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

      10.2 สถานศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน เมษายน 2565 – สิงหาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม 

 
ระยะเวลา  

กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประกวดสื่อรณรงคปองกัน

ยาเสพติด  

เมษายน – 

พฤษภาคม 2565 

นักเรียน นักศึกษาใน

สถานศึกษาทุกสังกัด  

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนา

นวัตกรรมดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

พฤษภาคม 2565 สถานศกึษาทุกสังกัด 

ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดนวัตกรรมดาน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

สิงหาคม 2565 สถานศกึษาทุกสังกัดใน

พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการ

ดำเนินงานดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2565 

สถานศึกษาทุกสังกัดใน

พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
  

      ยังไมมีผลการดำเนินงาน เนื่องดวยกำหนดดำเนินงานระหวาง เดือน เมษายน 2565 – สิงหาคม 2565 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ  
1. ระดับความสำเร็จของการ
สรางสื่อดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

 
1 สื่อ   

 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ระดับความสำเร็จของการ
สรางนวัตกรรมดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1 นวัตกรรม - - - 

เชิงคุณภาพ  
ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานปองกันแลแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
1 ฉบับ 

 
- 

 
- 

 
- 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

21,000 21,000 - -   
แหลงงบประมาณ งบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณแผนงานบูรณาการปองกัน 

ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด กิจกรรมสรางภูมิคุมกัน

และปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจายอื่น 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค  ( ไมมี ) 
      18.2 แนวทางแกไข  ( ไมมี ) 
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19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
      19.1 ประกวดสื่อรณรงคปองกันยาเสพติด 

      19.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล เปนสถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุมกัน และไดรับ

การดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงทุกคน 
21. ผูรายงาน นายธีระยุทธ  ชาตรี           ตำแหนง นักวิชาการศกึษา 
     โทรศัพท 080 458 4299              โทรสาร 074 772 167         e–mail : try.52@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ ประเมินคณุธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ((12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู พ.ศ.2561-2580) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 
มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา      
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนตามสำคัญทั้งความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา มาตรา 24(4) จัดการเรียน      
การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม         
และคุณลักษณะอังพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยในโครงการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565      
เพ่ือศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของผู เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาท่ัวประเทศดวยชุดเครื่องมือมาตรฐาน รวมท้ังเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนพลเมืองของผูเรียนที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน เพ่ือนำผลจากการศึกษาไปใชประโยชนตอการกำหนด
แนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนาประเทศ      
ไดอยางเหมาะสม 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับภูมิภาค จึงดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนกับกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดตาง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือนำแบบประเมินสงกลับไปยังสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ตอไป 
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8. วัตถุประสงค 
  เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน 
สถานศึกษากลุมเปาหมายในจังหวัดสตูล เพ่ือการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยชุดเครื่องมือมาตรฐาน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  ผูเรียนกลุมตัวอยางในจังหวัดสตูล ทำแบบประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองของผูเรียน อยางตั้งใจและตรงตามความเปนจริง ดวยชุดเครื่องมือมาตรฐาน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของ นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน 
10. กลุมเปาหมายโครงการ  
       นักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 100 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2565 – มีนาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม 2565  

 
กลุมพัฒนาการศึกษา 

2. บันทึกขออนญุาตดำเนินการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม มกราคม 2565 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม มกราคม 2565 
4. เก็บขอมูลภาคสนาม มกราคม 2565 
5. เก็บรวบรวมขอมูลสงสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สป. มกราคม 2565 
6. วิเคราะห/สรุปรายงาน มีนาคม 2565 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
  จากกิจกรรม (ขอ 13) ดำเนินการในขั้นตอนท่ี 1 – 5 เรียบรอยแลว  
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
ผู เรียนกลุมตัวอยางในจังหวัด
สตูล ทำแบบประเมินโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม และความ
เปนพลเมืองของผู เรียน อยาง
ตั้งใจและตรงตามความเปนจริง 
ดวยชุดเครื่องมือมาตรฐาน 
 

รอยละ 100 100 คน 100 คน 100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงคุณภาพ      
สถานศึกษา/หนวยงานทางการ
ศึกษาที่ เกี่ ยวของ นำผลการ
ประเมิ น ไป ใช ในการพัฒ น า
คุณธรรม จริยธรรม และความ
เปนพลเมืองของผูเรียน 
 

รอยละ 90 - - - 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

                 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

7,000 - - -   
แหลงงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค  (ไมมี) 
      18.2 แนวทางแกไข  (ไมมี) 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
      19.1 ประสาน สนย.สป. ขอขอมูลในสวนจังหวัดสตูล 
      19.2 สรุปขอมูล พรอมวิเคราะหรายงานผลในภาพรวมจังหวัดสตูล 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
  ผลการวิเคราะหจากแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น
สามารถนำไปใชประโยชนในการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาได 
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21. ผูรายงาน นางสาวธันยาภรณ  กลิ่นสนธิ์    ตำแหนง  นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 
     โทรศัพท    082 5144662    โทรสาร   074 772 167     e–mail : satun.peo65@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ((12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู พ.ศ.2561-2580) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ที่เนนการฝก

ปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นำไปสูการจางงานและการสรางงาน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสรมิสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

  พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 การศึกษาตอง
มุงสรางพื้นฐานใหแกผู เรียน 4 ดาน (1). มีทัศนคติที ่ถูกตองตอบานเมือง (2). มีพื้นฐานชีวิตที ่มั ่นคง มี
คุณธรรม (3). มีงานทำ มีอาชีพ และ (4). เปนพลเมืองดี ในสวนของการมีงานทำ มีอาชีพ ขอนี้มีคำขยาย
วา ตองใหเด็กรักงาน สู งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมใหเรียนรูการทำงาน ใหสามารถเลี ้ยงตัวและเลี ้ยง
ครอบครัวได ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดนอมนำมาเปนหลักคิดหลักปฏิบัติ ในการทำกิจการงานเพื่อ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่อยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตอในสาขางานอาชีพ สนองตามความตองการ
ของผูเรียน และตลาดแรงงาน เปนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ท้ังนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับ
การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือ
ทำหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
รวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ ดำเนินการจัด
โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะ
สนับสนุนการศึกษาที่ตอเนื่องเชื่อมโยงระหวางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบทของพ้ืนที่จังหวัด สามารถพัฒนาทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและบริบททางการศึกษาในแต
ละสาขาวิชาใหมีทักษะตอยอดในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวม
ผานการจัดเวทีและประชาคมซึ่งเปนแนวทางและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคม
เพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ตั้งแตปงบประมาณ 2561 และป 2563 ถึง 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรวมกับหนวยงาน
ทางการศึกษาและภาคีเครือขายในพ้ืนที่ขับเคลื่อนงานโครงการฯ พรอมกับการสรางการรับรูไปยังสถานศึกษา 
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ผูเรียน และผูปกครองนักเรียนในพ้ืนที่ สงผลใหอัตราการเรียนตอสายอาชีพ ในปการศึกษา 2562 ถึง ปการศึกษา 
2564 เพ่ิมสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 61.50 64.63 และ 68.60 ตามลำดับ 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเปนในการสงเสริม
ศักยภาพและทักษะผูเรียนใหสามารถตอยอดการศึกษาไปสูระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อใหผูเรียนที่จบ
การศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความ
สนใจ จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมี
ความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับที่สูงข้ึน และพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการมีงานทำ   
8. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสตูลอยางบูรณาการ 

2. เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลรวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาอยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  ระดับความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรม อยางนอย 1 หลักสูตร 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  ระดับความสำเร็จของการเทียบโอนหนวยกิต ของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  
       ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนจาก กศจ.สตูล  แกนนำผูบริหารทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ผูแทน
จากหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  ผูแทนจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล  ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานหลักสูตร และนักเรียนนักศึกษา 
11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ 2565 – สิงหาคม  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา ตาม
บริบทของพื้นที่จังหวัดสตูล   

กุมภาพันธ – มนีาคม 
2565 

1. ผูทรงคุณวุฒ ิ
2 . ผู แทนจาก กศจ. 
สตูล 
3. แกนนำผูบริหาร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
4. ผูแทนจากหนวยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่

หลัก : กลุมพัฒนาการศกึษา 
รวม : กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล และ       
กลุมนโยบายและแผน 
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กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

จังหวัดสตูล 
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา ระดับ
จังหวัด 
      2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
หลักสูตร ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศกึษาและ
อุดมศึกษา ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
     2.2 ประชุมเสวนาเพ่ือประชา
พิจารณหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ระดับจังหวัด 

มีนาคม – สิงหาคม 
2565 

 
 
 
 
1. ผูแทนจาก
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดสตูล 
2. แกนนำผูบริหาร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
 
1. ผูบริหารสถานศึกษา 
2. หวัหนางานหลักสูตร
ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดสตูล 
3. นักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
 
หลัก : กลุมพัฒนาการศกึษา 
รวม : กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล และ        
กลุมนโยบายและแผน 
 
 
 
 
หลัก : กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
รวม : กลุมพัฒนาการศึกษา
และกลุมนโยบายและแผน 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร และ
สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม – สิงหาคม 
2565 

1. ผู แทนจาก กศจ. 
สตูล 
2. ผูแทนจาก
คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดสตูล 
3. ผูแทนจากหนวยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 
4. หวัหนางานหลักสูตร
ในสถานศกึษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในพื้นที่

หลัก : กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
รวม : กลุมพัฒนาการศึกษา 
และ กลุมนโยบายและแผน 
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กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

จังหวัดสตูล 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
  ยังไมมีผลการดำเนินงาน 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ห ลั ก สู ต รต อ เนื่ อ ง เชื่ อม โย ง
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น กั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
ระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรม 
อยางนอย 1 หลักสูตร 

1  หลักสูตร    

เชิงคุณภาพ      
ระดับความสำเร็จของการเทียบ

โอนหนวยกิต ของนักศึกษาที่

เรียนหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

 

รอยละ 100    

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

72,000 - - -   
แหลงงบประมาณ งบประมาณจาก คาใชจายโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ           

และการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จำนวน 72,000 

บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค   
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  ดานการปฏิบัติงาน   อาจมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหวงเวลาที่
ดำเนินงานโครงการ ไมสามารถจัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธได  
      18.2 แนวทางแกไข  
  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลน 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
      19.1 ประสาน กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม 
      19.2 ดำเนินกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงฯ 
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
      20.1 จังหวัดสตูลมีรอยละของผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มขึ้นตามบริบทของจังหวัด 
      20.2 ผูเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่สำเร็จการศึกษามีอาชีพและมีงานทำเพิ่มสูงขึ้น 
 
21. ผูรายงาน นางสาวธันยาภรณ  กลิ่นสนธิ์    ตำแหนง  นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 
     โทรศัพท    082 5144662    โทรสาร   074 772 167     e–mail : satun.peo65@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ  สำรวจความสามารถดานการอาน - เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ขอ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนแมบทฯ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (แผนยอยที่ (1) คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศกึษา  ขอ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศกึษา) 

    4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 
4.6 แผนความมั่นคง (การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ขอ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ 
ของคนไทยทกุชวงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (ขอ ๗ การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
      (ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรบับริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติท่ี 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ไดรบับริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (นโยบายขอ 1 - ๔ สอดคลองทุกขอเนื่องดวยเปนโครงการตรวจราชการฯ) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (ยุทธศาสตร ศธจ. ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
7. หลักการและเหตุผล  

  ความสามารถดานการอาน-เขียน ของนักเรียน ถือเปนความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักเรียน  

และการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนตาง ๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จึงใหความสำคัญกับความสามารถดานการอาน-เขียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับชวงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษาศึกษา (ป.1 - ป.3) การวัดและประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

เปนกลไกที่สำคัญในการที่จะสะทอนให เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ  

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา รวมทั้งเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ ทั้งนี้ในสวนของเครื่องท่ีใชในการวัดและประเมินผล 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เกี่ยวของดานการอาน-เขียน เพ่ือใหนำมาใช 

ในการประเมินและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน แลวนั้น  

  ปการศึกษา 256๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในคราวประชุมฯ ครั้งที่  

2/2565 วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 ไดมีมติเห็นชอบการสำรวจความสามารถดานการอาน - เขียน นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใชเครื่องมือที่พัฒนาโดย นางไซหนับ  เอสเอ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และบริหารจัดการในการสำรวจฯ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
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กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทุกคนในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งนี้ เพื่อนำผลการสำรวจฯ ไปใช 

ในการพัฒนาดานการอาน-เขียน ของนักเรียนอยางตอเนื่องตอไป    

8. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสำรวจความสามารถดานการอาน - เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

ของโรงเรียนทุกแหงในพ้ืนทีจ่ังหวัดสตูล   

2. เพ่ือใหครูผูสอน สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่ เก่ียวของนำผลการสำรวจฯ ไปใช 

ในการวางแผนและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู ที่สามารถสงเสริมความสามารถดานการอาน – เขียน ของนักเรียน 

ในระดับชั้นตอไป 

9. ตัวช้ีวดัของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  ๙.1.๑  รอยละของโรงเรียนทุกแหงในพื้นที่จังหวัดสตูล ที่เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ปการศึกษา 
256๔ ไดใชเครื่องมือสำรวจความสามารถดานการอาน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๒ 
  ๙.2.๒  รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ประจำปการศึกษา 256๔ ของโรงเรียนทุกแหงในพื้นที่
จังหวัดสตูล จำนวน ๕,๐๙๓ คน ไดรับการสำรวจความสามารถดานการอาน - เขียน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ระดับความสำเร็จในการสำรวจความสามารถดานการอาน – เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 
ประจำปการศึกษา 256๔ 
10. กลุมเปาหมายโครงการ หนวยงานทางการศึกษาตนสังกัด/สถานศึกษาทุกแหงในจังหวัดสตูลที่เปดสอนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ ๒   
11. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพรอมการ
สำรวจฯ 

ต.ค.6๔ – 
ก.พ.๖๕ 

โรงเรียนทุกแหง 
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
ที่เปดสอนระดับ 
ชั้น ป.๒/256๔ 

กศจ.สตูล 
กลุมนิเทศฯ ศธจ.สตูล 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการสำรวจฯ ก.พ.๖๕ โรงเรียนทุกแหง 
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
ที่เปดสอนระดับ 
ชั้น ป.๒/256๔ 

กลุมนิเทศฯ ศธจ.สตูล 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการสำรวจฯ มี.ค.- เม.ย. 
๖๕ 

- โรงเรียนทุกแหง 
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
ที่เปดสอนระดับ 

กลุมนิเทศฯ ศธจ.สตูล 
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กิจกรรม ระยะเวลา  
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

ชั้น ป.๒/256๔ 
- สถานศึกษา 
หนวยงานตนสังกัด 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
  วั นพฤหั สบดี  ที่  ๓  มี นาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙ .๐๐  - ๒๑ .๐๐  น . ศธจ.สตู ล  จั ดประชุ มหารื อ 
การดำเนินการสำรวจการอาน ป.๒ ผานระบบออนไลน Google Meet โดยมีผูทรงคุณวุฒิ  ๔ คน ประกอบดวย 
ศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา ผูทรงคุณวุฒิใน กศจ.สตูล นายสุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และผูชวยศาสตราจารย 
ซอและ เกปน อาจารยประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา สรุปขอหารือการดำเนิ นการฯ เนื่ องดวยสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส 

โคโรนา2019(COVID-19) สงผลตอความพรอมของสถานศึกษาในการดำเนินการสำรวจฯ ดังนั้นในปการศึกษา 

๒๕๖๔ กอนสิ้นปการศึกษา ขอใหทดลองใชเครื่องมือฯ กับโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
จำนวน ๑๕ แหง ที่มีนักเรียนชั้น ป.๒ และในตนปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหดำเนินการใชเครื่องมือฯ กับนักเรียน 
ชั้น ป.๓ ปการศกึษา ๒๕๖๕ 
 ตาม หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศธ 02113/ว 331 ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง 
ทดลองใชเครื่องมือสำรวจความสามารถในการอาน - เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ไดแจงขอความ
รวมมือไปยังตนสังกัดของสถานศึกษานำรองฯ เพื่อแจงสถานศึกษานำรองฯในสังกัด เขารวมประชุมชี้แจง 
การทดลองใชเครื่องมือสำรวจความสามารถในการอาน ของนักเรียนชั้น ป.๒ ซึ่งพัฒนาเครื่องมือฯ โดยนางไซหนับ 
เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และคณะ โดยการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส Google  Meet ลิงกวิดีโอคอล : https://meet.google.com/mza-yjes-gyr ในวันอังคาร ที่ ๘ 
มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 1๕.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ทั้งนี้ตามความพรอมและความสมัครใจของสถานศึกษานำรองฯ 
โดยมีสถานศึกษาที่สมัครใจฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ แหง ไดแก (โรงเรียนบานมะหงัง, โรงเรียนอนุบาลวังใหม 
ศาสนศาสตร,โรงเรียนบานหวยน้ำดำ, โรงเรียนบานโกตา, โรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนียะห, โรงเรียนบานควนเก, 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6, โรงเรียนบานบานบอเจ็ดลูก, โรงเรียนบานทางงอ และโรงเรียนวัดหนาเมือง) โดยกำหนด
ทดลองใชเครื่องมอืฯ ตั้งแตบัดนี้จนสิ้นปการศกึษา ๒๕๖๔     
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
1. รอยละของโรงเรียนทุกแหงใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล ที่เปดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ป
การศึกษา 256๔ ไดใชเครื่องมือ
สำรวจความสามารถดานการ
อาน – เขียน สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

รอยละ 
100 

ทดลองใชเครื่องมือ
ฯ สถานศึกษานำ
รองฯ จำนวน ๑๕ 
แหง 

สถานศึกษาสมัคร
ใจทดลองใช
เครื่องมอืฯ จำนวน 
๑๐ แหง 

๖๖.๖๗ 

2. รอยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ ประจำป
การศึกษา 256๔ ของโรงเรียน
ทุกแหงในพื้นที่จังหวัดสตูล 
จำนวน ๕,๐๙๓ คน ไดรับการ
สำรวจความสามารถดานการ
อาน - เขียน 

รอยละ ๙๐ ไมสามารถสรปุได
เนื่องดวยสถานศึกษา
ที่สมัครใจบางแหง
ไมไดดำเนนิการ  
ดวยสถานการณฯ 

ไมสามารถสรปุได
เนื่องดวยสถานศึกษา
ที่สมัครใจบางแหง
ไมไดดำเนนิการ  
ดวยสถานการณฯ 

ไมสามารถสรปุไดเนื่อง
ดวยสถานศึกษาท่ีสมัคร
ใจบางแหงไมได
ดำเนินการ  
ดวยสถานการณฯ 

เชิงคุณภาพ      
ระดับความสำเร็จในการสำรวจ
ความสามารถดานการอาน – 
เขียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒  
ประจำปการศกึษา 256๔ 

รอยละ ๘๐ ดำเนินการตน ปกศ.
2565 

ดำเนินการตน ปกศ.
2565 

ดำเนินการตน ปกศ.
2565 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  
ผูทรงคุณวุฒิรวมใหขอเสนอแนะเครื่องมือสำรวจการอาน 

(อานคำ) 
ผูทรงคุณวุฒิรวมใหขอเสนอแนะเครื่องมือสำรวจการอาน 

(อานเรื่อง) 

  
วันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 2565 ชี้แจงสถานศึกษา 

นำรองฯ ทดลองใชเครื่องมือฯ ผานระบบออนไลน  
วันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 2565 ชี้แจงสถานศึกษา 

นำรองฯ ทดลองใชเครื่องมือฯ ผานระบบออนไลน 

 

วันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 2565 ชี้แจงสถานศึกษานำรองฯ ทดลองใชเครื่องมอืฯ ผานระบบออนไลน  
โดย นางไซหนบั เอสเอ นักวิชาการศึกษา ศธภ.๗  

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

33,5๐๐  - - - - 

แหลงงบประมาณ งบดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สงผลตอการจัดกิจกรรมใน

โครงการฯ    

      18.2 แนวทางแกไข 
 ปรับรูปแบบกิจกรรมในโครงการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณฯ โดยใชเครื่องมือสำรวจความสามารถดาน
การอาน กับนักเรียนชั้น ป.๓ ในตนปการศกึษา ๒๕๖๕ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
  แกไขเครื่องมือฯ แบบบันทึกคะแนน ตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ของสถานศึกษานำรองฯ ที่ทดลองใช 
และจัดเตรียมเครื่องมือฯ ใหพรอมใชในตนปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒๐. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
หนวยงานตนสังกัด/สถานศึกษา/ครูผูสอน นำผลการสำรวจการอาน - เขียน ไปใชในการวางแผนและ

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู ที่สามารถสงเสริมความสามารถดานการอาน - เขียน ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

๒๑. ผูรายงาน นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ตำแหนง ศึกษานิเทศก   
     โทรศัพท  086-2997668   โทรสาร................-................E–mail :    maywatp18@gmail.com  
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 3๑ เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 256๕ 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ชื่อโครงการ    Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศกึษา ประจำป    

                       งบประมาณ พ.ศ.2565 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอที่ 1 คนไทยไดรับการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ   

                                                 เรียนรู 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ   ดานการศึกษา  ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
       ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  นโยบายหลัก  ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
                                                    คนไทยทุกชวงวัย 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
          ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี

ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชนสวนรวม แผนยุทธศาสตรกระทรวงศกึษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) กำหนดเปาหมายหลัก

และวางยุทธศาสตรที่เนนการปรับสภาวการณของกระทรวงฯ สามารถตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ

ของแผนแมบทฯ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่มี

เปาหมายเพ่ือใหยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต สอดคลองกับ

ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 และทักษะในดานพหุปญญา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ที่มีเปาหมายเพื่อใหคุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองคความรูและมีความเปน มืออาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนแกผูเรียนไดอยาง

เต็มที่ ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ ของ

ประเทศ ท่ีมีเปาหมายเพ่ือสรางขีดความสามารถใหผูเรียนไดรับการเพ่ิมเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่
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ตรงกับสภาพตลาดแรงงาน กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ รวมทั้งมีองคความรู 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรเพ่ิมโอกาสใหคน

ทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ที่มีเปาหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำใหผูเรียนสามารถ

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ และประเภทการศึกษา และมีการเตรียมความพรอมผูเรียนปฐมวัย 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาคไดรับ การยกระดับในการใหบริการ รวมทั้งมีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหแก

ประชาชน ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มีเปาหมายเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำใหผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึง

ทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ที่ทันสมัยและมีระบบ

ฐานขอมูลกลางทางการศึกษาที่ถูกตองเปนปจจุบัน ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ในการจัดการศกึษา ที่มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย

ของการจัดการศึกษา ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาตอไดรับการปรับปรุงพัฒนา มีการใชทรัพยากรทั้ง

ดานงบประมาณ และบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหเขามารวมและ

สนับสนุนทรัพยากรในสวนภูมิภาคโดยรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัด

การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะตองมีความรอยรัดสัมพันธกัน

เปนอยางดี โดยตองอาศยัความรวมมือกันของบุคลากรที่เก่ียวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทำงาน

ในแตละพื้นที่จึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิด รวมทำ รวม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงานและสรางนวัตกรรมในการทำงานใหเหมาะสม สอดคลอง 

กับสภาพบริบทและความตองการของแตละพื้นที่ รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา

การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค 

นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ จำนวน 2 รายการ ไดแก นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ และดานการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล และไดรับรางวัลชมเชย ระดับภาค นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนตัวชี้วัด

ความสำเร็จอยางหนึ่งของโครงการ 

จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลจึงไดจัดทำโครงการ Innovation 

For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเปน

โครงการตอเนื่อง เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริม สนับสนุน พัฒนา

นวัตกรรมดานการศึกษา พัฒนาเครือขายความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง

ในดานกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อ

ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ และยกระดับ

คุณภาพผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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8. วัตถุประสงค 
 8.1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่
เก่ียวของในจังหวัดสตูล 
 8.2 เพ่ือพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัดสตูล 
 8.3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 9.1.1 ระดับความสำเร็จของรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคณุภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา  

9.2.2 ระดับความสำเร็จของการตั้งศนูยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด  

9.2.3 ระดับความสำเร็จของการมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  จังหวัดสตูลนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษาไปใชในการพัฒนาไดจริงในระดับพื้นที่  

10. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศึกษาสังกัด สพม.สงขลา สตูล, สพป.สตูล, สช.จ.สตูล, สำนักงานเทศบาลเมือง
สตูล และ สศศ.สตูล 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 การสรางการรับรูการดำเนินงานโครงการ IFTE ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

      - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมที่ 2 จัดทำขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา 

      - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเขียนรายงานวิจัยแกสถานศึกษาที่เขา  
        รวม โครงการ จำนวน 3 วัน 

 กิจกรรมที ่4  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่ 
        1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ/แผนและปฏิทนิการนิเทศ     
       2) นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการ จำนวน 2 ครั้ง   
 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
 อยูระหวางดำเนินการ กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการในวันศุกร ที่ 8 เมษายน 2565 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
1 ระดับความสำเร็จของ
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียน หรือแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู และ
การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

อยางนอย 1 
รูปแบบ 

ดานละ 1 รูปแบบ อยูระหวาง
ดำเนินการ 

- 

2 ระดับความสำเร็จของการตั้ง
ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา นวัตกรรมและการ
วิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด 

1 ศูนย 1 ศูนย อยูระหวาง
ดำเนินการ 

- 

3 ระดับความสำเร็จของการมี
เครือขายความรวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาใน
จังหวัดสตูล 3 เครือขาย 

3 เครือขาย 3 เครือขาย อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 

เชิงคุณภาพ      
จังหวัดสตูลนำรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนานักเรียน หรือ

แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

การบริหารจัดการ การจัดการ

เรียนรู และการนิเทศการศกึษา

ไปใชในการพัฒนาไดจริงใน

ระดับพ้ืนที่ 

รอยละ 85 

 

N/A อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 

 
๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ   
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 -อยูระหวางดำเนินการ- 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

107,000 - - - - - 

แหลงงบประมาณ จากแผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา งบรายจายอ่ืน 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

    เนื่องจากเปนการทำงานแบบบูรณาการจากหลายหนวยงานทำใหมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการใน 
เรื่องเวลาที่จะใหแตละหนวยมีเวลาวางที่ตรงกัน บางครั้งจำเปนตองมกีารปรับเปลี่ยนเวลาเพ่ือความเหมาะสม  
      18.2 แนวทางแกไข 

    ตองปรับเปลี่ยนเวลาเพ่ือความเหมาะสม 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
 1. การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ในวันศุกร ที่ 8 เมษายน 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Application Google Meet 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเขียนรายงานวิจัยแกสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

ชวงตนเดือนพฤษภาคม 2565 
 3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมการศกึษาในพื้นที่ ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
21. ผูรายงาน  นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง   ตำแหนง  ศึกษานิเทศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท  099-3158375   โทรสาร.............-...................e–mail : apitsadaka@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ   โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  

ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561 – 2580)  
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท          แผนย่อย 3.1 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา ข้อ ๕ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยทุธศาสตร์............................................................................ .........................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบ.ุ........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยทุธศาสตร์.......................................................................................................... ......) 
4.9 ประเดน็ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

แบบฟอรม์  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                                                                                  ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................... .............................................................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพคนใหม้ีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้
7. หลักการและเหตุผล  

รัฐมีความตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอันเป็นรากฐานส าคัญของการ
พัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความ
ถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างแท้จริง จึงก าหนดให้มี
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ข้ึน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อด าเนินการให้มีการขยายผล
ไปใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่น 2) ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 3) กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ 4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยก าหนดให้มี
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาข้ึนเพื่อสนับสนุนการสร้าง
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นวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการน าร่องในการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งมีการขยายผล
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการปฏิบัติที่ดี ไปใช้ในสถานศึกษาอื่น ตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติน้ี ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลข้ึน เมื่อวันที่  
2 สิงหาคม 2561 โดยมีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายของการด าเนินงานในระยะที่ 1 ตามประกาศกระทรวงฯ
ดังกล่าว จ านวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนวัดหน้าเมือง โรงเรียนบ้านทาง
งอ โรงเรียนบ้านควนเก โรงเรียนบ้านโกตา โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก โรงเรียนบ้านห้วยน้ าด า โรงเรียนอนุบาลมะนัง 
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มีสถานศึกษาในจังหวัดสตูลขอเข้าร่วมเป็น
สถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสน
ศาสตร์  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านมะหงัง และในปี 
พ.ศ. 2564 มีสถานศึกษาในจังหวัดสตูลขอเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และโรงเรียนควนโดนวิทยา ปัจจุบันจึงมีสถานศึกษาน าร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลรวมทั้งสิ้นจ านวน 16 แห่ง  
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 ก าหนดให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้
มีหน้าที่และอ านาจในการ 1) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด รวมทั้งศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2) จัดให้มีการวิเคราะห์และ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 3) จัดท ารายงานการด าเนินงานขอ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย และ 4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมอบหมาย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
จ านวน ๖๐๐,๖๘๐ บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
และด าเนินการในกิจกรรมส าคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้ง นี้จากการลงพื้นที่
เยี่ยมสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลเมื่อเดือนมกราคม 2565 และการสอบถามความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลผ่านแบบส ารวจออนไลน์ 
พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการอบรมในเรื่องของการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลูจงึจัดท าโครงการขับเคลือ่นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม 
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ข้ึน  
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8. วัตถุประสงค์ 
เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทั้ ง  5 คณะ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 

2. ครูโรงเรียนน าร่องทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ 
ว 9/2564 รวมจ านวนไม่น้อยกว่า  270 คน  

3. มีแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
4. มี Digital platform ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตูล 
5. มีงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตลู อย่างน้อย 1 เรื่อง   

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ครูและบุคลากรของสถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  

 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตุลาคม 256๔ – กันยายน 256๕ 
 

12. สถานท่ีด าเนินการ 
จังหวัดสตูลและพื้นทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ก.พ. - ก.ย.  

2565 
1.คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
2.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 

2 ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในโรงเรียนน าร่องและบุคลากรที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ, โครงงานฐานวิจัย, Active learning, 
ระบบ Digital Platform,  การเลื่อนวิทยฐานะหรืออ่ืน ๆ 

ก.พ. - ก.ย.  
2565 

ครูโรงเรียนน าร่องและบุคลากรที่
เก่ียวข้อง 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์,  แผนการด าเนินงาน, 

Big data พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล, ข้อเสนอตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา รวมทั้งการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

มี.ค. - ก.ย.  
2565 

1.คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
2.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
๓.ผอ.และครูโรงเรียนน าร่องฯ 
4.หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดสตูล 

๔ จัดท า Digital platform ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
และขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เม.ย. - ก.ย.  
2565 

ผอ. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ 

๕ ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

ต.ค.2564 
 - ก.ย.  
2565 

บุคลากร ศธจ.สตูลและผู้เก่ียวข้อง 

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 ไตรมาสท่ี 1   

ในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม 
 ไตรมาสท่ี 2 

ในไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินการจัดกจิกรรมในโครงการ จ านวน ๘ กิจกรรม ดังนี ้
1. การประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจั งหวัดสตูล ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 -16.30 น.  
ณ ห้องประชุมสโตย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีกลุ่มมเป้าหมายจ านวน 12 คน 
ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานทางการ ศึกษาและศึกษานิเทศก์หรือนักวิชาการศึกษา  
ในหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนน าร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
  ๒. การประชุมช้ีแจงการใช้เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อวันจันทร์ที่  
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ด้วย Application Zoom ผู้เข้าร่วมจ านวน  
 20 คน ได้แก่ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครูผู้รับผิดชอบงาน ด้านประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
น าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และมีวิทยากรคือ นายมนตรี  มะสมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ 

๓. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบ Google meet  
มีผู้เข้าร่วมจ านวน 22 คน ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  
ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 
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  ๔. การประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ผ่านระบบออนไลน์ Google meet เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบ Google meet ผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๐ คน ได้แก่ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสมาคมวัฒนพลเมือง 
  ๕. การประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 1 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนฐานทุน 
school concept โครงสร้างเวลาเรียน” เมื่อวันที่ 9 – ๑๐ มีนาคม 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้ระบบ Google meet ผู้เข้าร่วมจ านวน 34 คน ได้แก่ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล และสมาคมวัฒนพลเมือง 
  ๖. การประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะ โครงสร้างเวลาเรียน”  เมื่อวันที่ 9 – ๑๐ มีนาคม 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้ระบบ Google meet ผู้เข้าร่วมจ านวน 34 คน ได้แก่ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล และสมาคมวัฒนพลเมือง 
  ๗. การอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล : การออกแบบ Theme และ Roadmap เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นการอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบ Google meet โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 1๕๐ คน ได้แก่ ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนน าร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมีวิทยากร คือ นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาขัน 
จังหวัดระยอง 
  ๘. การประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ “สะท้อนผลการอบรมกับสวก.ปรับ
แผนการพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ”  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้
ระบบ Google meet ผู้เข้าร่วมจ านวน 34 คน ได้แก่ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล และสมาคมวัฒนพลเมือง 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตูล  

ร้อยละ 
90 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 

จัดประชุมคณะอนกุรรมการ
ขับเคลือ่นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตลูทั้ง 5 คณะ 

ร้อยละ 
90 

5 ครั้ง - - 

ครูโรงเรียนน าร่องทุกคนและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพฒันาให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งการ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 
9/2564 

ร้อยละ 
๘๐ 

270 คน 150 คน ๕๕.๕๕ 

มีแผนยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตลู 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑ แผน - - 

มี Digital platform ของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตลู 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑ แพลตฟอร์ม - - 

มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตลู 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

1 เรื่อง   - - 

เชิงคุณภาพ      
จังหวัดสตลู สามารถขับเคลือ่นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบญัญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

N/A 
(การสรุป

ด าเนินการจะแล้ว
เสร็จภายในเดือน
กันยายน 2565) 

N/A 
 

N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากบัหรือมากกว่า 2 MB) 
 

 

 

 

 

การประชุมวางแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตลูของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตลู 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสโตย ช้ัน๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู 

 

 

 
การประชุมช้ีแจงการใช้เว็บไซต ์

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตูล 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Zoom 
 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Google meet 
 

 

 

 
การประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
โรงเรยีนน ารอ่งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตูล 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Google meet 

 
 

 

 

 

 

การประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครัง้ที่ 1  
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนฐานทุน school concept 

โครงสร้างเวลาเรียน” 
วันที่ 9 มีนาคม 2565 

ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Google meet 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีได้รับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

๑,๓๖๐,๓๐๖ ๙๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ - - 
แหล่งงบประมาณ  

- ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๒ จ านวน ๓๖๐,๓๐๖ บาท 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งบอุดหนุนโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นวงกว้างในจังหวัดสตูล  
18.2 แนวทางแก้ไข 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก และจะต้องด าเนินการตาม

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19)  
อย่างเข้มงวด และใช้การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

  
19. แผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
 - จัดการประชุมพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ตามแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
โรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสตลู ฝ่ายวิชาการ 
 - จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
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20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 

จังหวัดสตูล สามารถด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ
บุคลากร และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สงูข้ึนและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น 
 

21. ผู้รายงาน นางสาวพิธพร  นิโกบ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
     โทรศัพท์  081-7989655 โทรสาร............................E–mail :    tikpittaporn@gmail.com  
 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  ๔  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 256๕ 
-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1 
 2. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรชาติที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
   4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   
 แผนยอย  การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา เรื่องที่ ๒ การปฏิรูปและการพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

ประเด็น  การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณและสติปญญาใหสมกับวัย 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
       ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.6 แผนความมั่นคง (การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก(ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกชวงวัย 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                       แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย 2560 ไดกำหนดใหเด็กควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเต็มตาม

ศักยภาพ ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2580) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมี

เปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ ใหคนไทยมีความ

พรอมทั้งรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาพที่ดีในทุกชวงวัย มีจิต

สาธารณะรับผิดชอบตอตนเองสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารี มวีินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดี

ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตองและมีทักษะที่จำเปนใน ศตวรรษที่ 21  เพื่อมิใหเปนการปดก้ันการพัฒนาสมองของ

เด็กตามวัยที่ เหมาะสม เมื่อการศึกษาในระดับปฐมวัยเนนแตดานวิชาการทำใหระบบการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสวนใหญก็เปนไปตามนั้น ทำใหเด็กมีโอกาสในการเลนรวมถึงการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ควรฝกในชวง

ปฐมวัยลดลง เชน การฝกกลามเนื้อ การปลูกฝงมารยาทและจิตสำนึก หรือแมแตการฝกการเขาสังคมกับเพ่ือนใน

วัยเดียวกัน จากการวิจัยพบวาเมื่อเด็ก ๆ เริ่มเรียนวิชาการตั้งแตระดับปฐมวัยในปริมาณที่มากเกินไป ทำใหมีการ

ปดกั้นการพัฒนาสมองของเด็กในดานอ่ืน ๆ เชน ความคิดสรางสรรคและการคิดแกปญหาเพราะในความจริงแลว

เด็กปฐมวัยตองการฝกฝนทักษะทางการสังเกตและการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  ท่ีเกิดจากการไดเลนไดเรียนรู

ทดลองและลงมือทำดวยตนเอง ที่จะเปนการเพ่ิมความสามารถของพวกเขาเพ่ือเปนการกระตุนใหสมองไดพัฒนาได

อยางเต็มความสามารถ ทำใหเซลลสมองสามารถแตกแขนงออกไปไดมากเตรียมพรอมสำหรับการพัฒนาของชวง

ตอไปเมื่อโตขึ้น เพ่ือลดความเลื่อมล้ำทางดานโอกาสในการศึกษา จึงมีความจำเปนอยางมากที่ควรเขาไปสงเสริม

พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยโดยใชทฤษฎี  Executive Functions (EF)  คือทักษะที่จะชวยใหเด็ก “คิดเปน ทำ

เปน เรียนรูเปน แกปญหาเปน อยูกับคนอ่ืนเปนและหาความสุขเปน” EF ชวยใหเด็กมีเหตุผล ยับยั้งชั่งใจได กำกับ
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อารมณและหาความสุขเปน ชวยใหเด็กมีเหตุมีผล สามารถกำกับอารมณและพฤติกรรมตนเองได วางแผนการ

ทำงานเปน ใจจดจอ ทำงานโดยใจไมวอกแวก จดจำประสบการณในอดีตมาเชื่อมโยงกับประสบการณที่เกิดข้ึนใน

ปจจุบันและคาดการณผลในอนาคตได ชวยใหเด็กจัดการกับงานหลาย ๆ อยางใหลุลวงเรียบรอยได จัดลำดับงาน

เปนข้ันเปนตอน ยึดเปาหมายแลวมุงมั่นพากเพียรทำเปนขั้นตอนจนสำเร็จ ชวยใหเด็กพัฒนาตนจากการมีชีวิตที่มี

คุณคาแหงคุณงามความดีบมเพาะคุณธรรม - จริยธรรม ดำเนินชีวิตที่ดีนำไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คานิยม

ความเชื่อและพฤติกรรมที่ดีงาม                                                                                     

   ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เห็นถึงความสำคัญและความจำเปนท่ีจะตอง

พัฒนาทักษะสมองนักเรียนปฐมวัยตามทฤษฎี Executive Functions EFs จึงไดจัดทำโครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสรางพ้ืนฐานการสรางภูมิคุมกันโดยการพัฒนาทักษะสมองในเด็ก

ปฐมวัย  

8. วัตถุประสงค 
 1  เพื่อสงเสริมสนับสนุนให เด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูลทุกคน ไดรับการดูแลและพัฒนาดานการ               

จัดการศึกษาอยางมีมาตรฐานเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ วินัย 

อ า ร ม ณ สั ง ค ม แ ล ะ ส ติ ป ญ ญ า แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู ที่ ส ม วั ย  มี พ้ื น ฐ า น ชี วิ ต ที่ มั่ น ค ง เ ข็ ม แ ข็ ง                              

 2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งผูปฏิบัติงานดานการจัด

การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสตูล ใหมีความรูความเขาใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๑                                                                                

 3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

จังหวัดสตูล อยางบูรนาการทุกภาคสวน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ...  
 1. รอยละของผูบริหาร ครู ผูดูแลเดก็ปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ

จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย 

 2. รอยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

. 3. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่

มีการนำไปตอยอด เผยแพร ขยายผล หรือประยุกตใชในหนวยงาน สถานศกึษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ..  
 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน. 

            

 10. กลุมเปาหมายโครงการ         

 1) เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ทุกคนในจังหวัดสตูล ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ เรียนรู                    
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และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน                                                                  

 2) รอยละ 80 ของสถานศึกษา (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแหงในจังหวัดสตูล )มีคุณภาพระดับ                  

ผานเกณฑข้ันตนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561    

 3) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนในจังหวัดสตูล                 

ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล 

พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย อยางบูรณาการ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  พื้นที่จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย  

ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา

การระดับจังหวัด พ.ศ.2566-257 และการจัดทำหลักสูตร

การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 

 

กุมภาพันธ 2565 

 

คณะกรรมกขับเคลื่อน

การพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยจังหวัด

สตูล 

 

 

กลุมนิเทศฯ 

 

 1.1) การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาปฐมวัยเชิงบูร

นาการจังหวัดสตูล ป 2565 - 2570 

 1.2) การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล มีนาคม -กรกฎาคม 

2565 

2

. 

กิจกรรมที่ 2 การสรางการรับรูการสรางภูมิคุมกันนักเรียน

ปฐมวัยดวยการพัฒนาทักษะสมองนักเรียนปฐมวัยตามทฤษฎี 

Executive Functions EF  โรงเรียนตนแบบ 

เมษายน  2565 - คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน / หนวยงาน

ทางการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ 

3

. 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติ

ที่เปนเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย                                    

3.1 การสรางการรับรู แนวทางการพัฒนารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เปน

เลิศ  Best Practice  ทางการศึกษาปฐมวัย                               

3.2  การคัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ     Best 

Practice  ระดับปฐมวัย 

มีนาคม – สิงหาคม 

2565 

- คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฯ / หนวยงาน

ทางการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ 

4 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนตนแบบ มกราคม - สิงหาคม - คณะกรรมการ กลุมนิเทศฯ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย  

ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

. จำนวน ๗ โรงเรียน  โรงเรียนละ ๓ ครั้ง 2565 ขับเคลื่อนหนวยงาน

ทางการศึกษา 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
 กิจกรรมที ่๑ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด พ.ศ.2566-257 และ
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 
  1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศกึษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
จังหวัดสตูล ป 2566-2570 วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสตูล มีผูเขารวมประชุม จำนวน 30 คน จากทุกสังกัด 
  1.2) การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 
   ยังไมไดดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 2 การสรางการรับรูการสรางภูมิคุมกันนักเรียนปฐมวัยดวยการพัฒนาทักษะสมองนักเรียน
ปฐมวัยตามทฤษฎี Executive Functions EF  โรงเรียนตนแบบ 
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช Home Based 
Learnnibg ผานระบบออนไลน วันท่ี 18 มีนาคม 2565 มีผูขอเขารับการอบรมทั้งสิ้น 709 คน ทางระบบรับได
แค 500 คน ที่เหลืออัดเปนวีดีโอใหครูและผูที่สนใจไมไดเขารวมอบรมชมและศึกษาผานวีดีโอ 
 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย  
      3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ Best Practice 
ทางการศึกษาปฐมวัย ผานระบบออนไลน มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 700 คน แตเนื่องจากระบบรับไดแค 500 คน 
จึงตองใชวิธีอัดวีดีโอใหผูที่เขาระบบไมได 
     3.2  การคัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ     Best Practice  ระดับปฐมวัย 
   ยังไมไดดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนตนแบบ 
       - ดำเนินการเปนระยะตลอดป โรงเรียนที่ออกไปเยี่ยมอยูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ครูใชวิธีสอนออนไลนบางบางโรงเรียนที่มีความพรอม บางโรงเรียนมีการนัดหมายกับผูปกครองใหมา
รับมาสงใบงานใหนักเรียน บางครั้งครูผูสอนออกไปเยี่ยมนักเรียนที่บานนำใบงานไปให แตก็ทำไดเปนบางคนเทานั้นเนื้อง
จากมีขอจำกัดในการปฏิบัติมากมายในสถานการณปจจุบัน 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
รอยละ 

เชิงปริมาณ      
. รอยละของผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก

ปฐมวัย และบุคลากรที่เก่ียวของไดรับการ

พัฒนาใหมีศกัยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี

พัฒนาการสมวัย 

500 8o 

 

500 คน 709 คน 141.80 

. รอยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

รอยละ 50 55 18 
 

32.72 

. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและ

แนวปฏิบัติที่ดี  (best practice) เก่ียวกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการนำไปตอยอด 

เผยแพร ขยายผล หรือประยุกตใช ใน

หนวยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย  

2 ผลงาน -- -- -- 

เชิงคุณภาพ      
รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

รอยละ 85 

 

เนื่องจากการประมวล

ขอมูลใชผลการประเมิน

จากระบบขอมูล

สารสนเทศการพัฒนา

เด็กปฐมวัยตามเกณฑ

มาตรฐานทกุแหงกำลัง

ดำเนินการกรอกขอมูล 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

52,000 36,000 -- 36,000 - - 
แหลงงบประมาณ ..แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย            

(งบรายจายอื่น)  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจำปงบประมาณ               

พ.ศ.2565  จำนวน  52,000บาท  (หาหมื่นสองพันบาท)  

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  ไมมี 
      18.2 แนวทางแกไข 
  จัดงบประมาณใหมากกวานี้ และสงงบประมาณมาในคราวเดียวกันเพื่องายตอการจัดกิจกรรม 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการะการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสตูล 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

เด็กปฐมวัยทุกคนในจังหวัดสตูลไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีพฤติกรรมทาง
สังคม และสุขภาพท่ีพึงประสงค  มีความพรอมสำหรับการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึงสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสตูล ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) นำไปตอยอดหรือประยุกตใชในหนวยงาน สถานศกึษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อใชเปนรูปแบบแนวทางในการดำเนินงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีการบูรณาการการทำงานรวมกัน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ 
                                                                                                                                                                                                                    

21. ผูรายงาน     นางสาวมัสหลัน  สาเอียด     ตำแหนง  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ    

โทรศัพท..0869693429.โทรสาร................................e–mail : maslan2507๑gemail.com         

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ..1. เดือน  เมษายน ..พ.ศ. 256-------------------------------------- 
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ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ         

ภายใตทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ((11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต พ.ศ.2561-2580) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที ่5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริใหดำเนิน  “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ               
สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อป  2552  ทรงใหนำพระราชทรัพยสวนพระองคและเงินบริจาคโดยเสด็จ 
พระราชกุศลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  ตามพระราชปณิธานที่มุงสรางความรู สรางโอกาสแกเยาวชนไทย 
ที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ตอเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแตละคน อันเปนการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพ แกเยาวชนไทย ตอมาในป 2553 มีพระราชดำริใหจัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”  ทรงเปนองคประธานกรรมการและให
นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยูภายใตการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและย่ังยืนสืบตอไป  
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย 
และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ชวยขับเคลื่อนประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ัง
กลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานเพ่ือรวมดำเนินกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรร ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เขารับทุนพระราชทานพรอมทั้งรวมติดตามดูแลนักเรียน    
ผูไดรับทุนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.นับตั้งแตป 2560 เปนตนไป ไดมีการ
ทบทวน ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลย่ิงขึ้น
ตามพระบรมราโชบาย โดยใหมีการทำสัญญาการรับทุนและชดใชทุนและกำหนดใหผูรับทุนตองเขารับการฝกและ
พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนและชดใชทุนและกำหนดใหผูรับทุนตองเขารับการฝกและ
พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุน โดยเริ่มใชในนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุนที่ 9 เปนตนมา   
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 เพ่ือใหการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส 
ตามวัตถุประสงคที่วางไว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงไดจัดการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคน
พิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ภายใต โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม   
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น 
8. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปการศึกษา 2564 รุนที่ 14 อยางนอยจำนวน 5 ราย 

2. เพ่ือติดตาม ดูแล นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฏราชกุมาร  (ม.ท.ศ.) เสริมสรางทัศนคติที่ถูกตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ    
บมเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะชวยสรางพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  รอยละความสำเร็จของการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม      
โอรสาธิราชฯ สยาม-มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม-มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
10. กลุมเปาหมายโครงการ  
       เยาวชนในจังหวัดสตูล 
11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ 2565 – กันยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา  
กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  คัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุน ประจำปการศึกษา 
2565 

กุมภาพันธ - 
พฤษภาคม 2565  

เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมบาน ติดตาม
ความประพฤติ ผลการเรียนของ
นักเรียนทุน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา/
คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กันยายน 2565 เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแตไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
  จากขอ 13  กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการในสวนของการจัดประชุมเตรียมความพรอมของ
คณะกรรมการกลั่นกรองในการลงพ้ืนที่ดูขอมูลเชิงประจักษ 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
รอยละความสำเร็จของการ
คัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรม      
โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ  ส ย า ม -
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
 

รอยละ  
100 

- - - 

เชิงคุณภาพ      
ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
แ ล ะ ผู ป ก ค ร อ ง ที่ ไ ด รั บ
ทุ น การศึ กษ าพ ระราช ท าน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยาม-มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

รอยละ  
100 

- - - 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

35,350 12,425 - 12,425 - - 
แหลงงบประมาณ งบประมาณจาก งบดำเนินงานสำนักงาน  จำนวน  35,350 บาท  (สามหมื่นหนาพันสามรอย
หาสิบบาทถวน)  

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค  (ถามี) 
      18.2 แนวทางแกไข (ถามี) 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
      19.1 ลงพ้ืนที่เยี่ยมบาน นร. ผูสมัครรับทุน ม.ท.ศ. รุนที่ 14 
      19.2 คัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุน รุนที่ 14 
      19.3 ออกเยี่ยมบาน ติดตามความประพฤติ ผลการเรียน ของนักเรียนทุน 
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
      20.1  นักเรียนกลุมเปาหมายมีอัตราการศกึษาตอที่สูงขึ้น และมีขวัญกำลังใจในการศึกษามีคุณภาพจิตท่ีดีข้ึน           

      20.2  นักเรียนกลุมเปาหมายไดรับประสบการณใหมที่จะชวยสรางเสริมความรู ตลอดจนสามารถนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม    

      20.3  นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษามีทัศนคติที่ถูกตอง ดีงาม และเสริมสรางพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เขมแข็ง

มุงเนนใหเกิดการรับรู ความเขาใจ เห็นคุณคา หวงแหนและปกปองรักษาเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและ

ประเทศชาติ บมเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเปนพลเมืองที่ดีพรอมเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม 

ซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ 
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21. ผูรายงาน นางสาวธันยาภรณ  กลิ่นสนธิ์    ตำแหนง  นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 
     โทรศัพท    082 5144662    โทรสาร   074 772 167     e–mail : satun.peo65@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล   
2. ชื่อโครงการ    แกปญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ   ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู   
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท แผนยอยที่ 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 

          ความสามารถของพหุปญญาเพ่ิมข้ึน 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา  ขอ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติมใน หมวด ๒ สิทธิและ 
หนาที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วรรค ๑  ความวา “การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 
และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรค ๑ ความวา “ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ
เขาไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อ
ตรวจสอบการเขาเรียนของเด็ก หากพบวามีเด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา 5 ใหดำเนินการใหเด็กนั้น 
ไดเขาเรียนในสถานศึกษานั้น แลวรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี ทราบ ” กอปรกับคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ เรื ่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ขอที่ 3 ความวา “ใหสวนราชการที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดย
ไมเก็บคาใชจาย” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความประสงคที่จะแกปญหาประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล 
ใหกลับเขามาสูระบบการศึกษาตามความสามารถและความถนัดของผูเรียน ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามชวยเหลือและ
จัดหาที่เรียนใหกับประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคันในพื้นที่จังหวัดสตูลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการ   จัด
การศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูล ใหไดรับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาอยางทั่วถึง   เทาเทียม
และมีคุณภาพ จึงไดจัดทำโครงการแกปญหาประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคัน
ของจังหวัดสตูลนี้ขึ้น        
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8. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ติดตามนักเรียนออกกลางคนัใหกลับเขาสูระบบการศกึษา 
2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของรัฐขับเคลื่อนและประสานงานการจัดหาที่เรียนใหกับประชากรวัย
เรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูลกลับเขาสูระบบการศึกษา 

 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดหาที่เรียนใหกับประชากรวัย
เรียนกลุมเปาหมาย จำนวน 60 คน  ใหกลับเขามาสูระบบการศึกษาตามความสามารถและความถนัดของผูเรียน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมอายุ 3 – 18 ปที่อยูนอกระบบการศึกษาไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามชวงวัย 
10. กลุมเปาหมายโครงการ เด็กตกหลน จำนวน 60 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – พฤษภาคม 2565  
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางและ

จัดทำปฏิทินในการดำเนินการชวยเหลือจัดหาที่
เรียนใหกับประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบ
การศึกษาและนักเรียนออกกลางคันของจังหวัด
สตูล  

มีนาคม บุคลากร สนง.ศธจ.
สตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการชวยเหลือจัดหาที่
เรียนใหกับประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบ
การศึกษาและนักเรียนออกกลางคันของจังหวัด
สตูล  

มีนาคม หนวยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
สตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

3 ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ชวยเหลือจัดหาที่เรียนใหกับประชากรวัยเรียน
ที่อยูนอกระบบการศกึษาและนักเรียนออก
กลางคันของจังหวัดสตูล 

พฤษภาคม บุคลากร สนง.ศธจ.
สตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
อยูในระหวางดำเนินการ 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

20,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ งบดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
      18.2 แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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21. ผูรายงาน นายชยวัฒน  ภูขะโร  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
      โทรศัพท...................................โทรสาร................................e–mail : ......................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ชื่อโครงการ   สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

                       อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดสตูล       

                       ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู   

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท แผนยอยที่ (1) คนไทยไดรับการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ    

                                        เรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู 

                                        อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ   ดานการศึกษา  ขอ 1 ยกระดับคณุภาพของการจัดการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
       ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  นโยบายหลัก  ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
                                                    คนไทยทุกชวงวัย 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
            แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน 
     ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศกึษา    

                              และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 
7. หลักการและเหตุผล  
          โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เปนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ

ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช มีใจความดังนี้ “การสอนและอบรม

ใหเด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิด

ความปติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอน การอบรมที่ใหเกิดความรูสึกวาหากไม

อนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทำใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะ

ยาว” โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดดำเนินการสนองพระราชดำริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนสื่อในการสรางจิตสำนึกดาน

อนุรักษพันธุกรรมพืชโดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความสวยงาม อันจกอใหเกิด

ความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณตอไป 
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“สวนพฤกษศาสตร” คือแหลงรวบรวมพันธุพืชชนิดตาง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ

ถิ่นอาศัยเดิมมีหองสมุดสถานที่เก็บรวบรวมตวัอยางพรรณไมรักษาสภาพอาจเปนตัวอยางแหง ตัวอยางดองหรือเก็บ

รักษาโดยวิธีอื่น ๆ พันธุพืชที่ทำการเก็บรวบรวมไวนั้น จะเปนแหลงขอมูลและเผยแพรความรู นอกจากนี้สามารถ

เปนแหลงพักผอนหยอนใจ“สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” คอืทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโรงเรียน ที่ใชเพ่ือการเรียนรูโดย

มีพืชเปนปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพเปนปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ“งาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” คอืงานสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดย

มีการสัมผัส การเรียนรู การสรางและการปลูกฝงคณุธรรม การเสริมสรางปญญาและภูมิปญญา 

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะสงเสริมใหสถานศึกษาได

สมัครเขารวมโครงการ จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ ประจำป ๒๕๖๔ ขึ้น 

8. วัตถุประสงค 
8.1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสตูลเขารวมเปนสมาชิกโครงการ “สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ิมขึ้น 

8.2 เพ่ือใหความรูเรื่องการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาเปนสมาชิกโครงการ “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”9.2.2 ระดับ

ความสำเร็จของการตั้งศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

รอยละของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรู  ความเขาใจในการดำเนินงาน “สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน”  

10. กลุมเปาหมายโครงการ สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสตูล 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  กุมภาพันธ 2564 – กันยายน 2565 

12. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในจังหวัดสตูล 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธสถานศกึษาเขารวมเปนสมาชิกโครงการฯ 
 กิจกรรมที่ 2  การจัดทำฐานขอมูลสถานศกึษาที่เปนสมาชิกโครงการฯ 
 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 กิจกรรมที ่4  นิเทศกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ.      
 กิจกรรมที ่5  สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแตไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน) (จากขอ 13)  
 -อยูระหวางดำเนินการ- 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จของ

สถานศึกษาเปนสมาชิกโครงการ 

“สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”

9.2.2 ระดับความสำเร็จของ
การตั้งศูนยกลางขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรมและการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 

อยางนอย

สังกัดละ 1 

โรงเรียน 

6 โรงเรียน อยูระหวาง
ดำเนินการ 

- 

เชิงคุณภาพ      
รอยละของสถานศึกษาที่เขารวม

โครงการไดรับความรู  ความ

เขาใจในการดำเนินงาน “สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน” 

รอยละ 100 

 

 อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 

 
๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ   
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 -อยูระหวางดำเนินการ- 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

15,000 - - - - - 

แหลงงบประมาณ   งบประมาณรายจายประจำป 2565 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ผลผลิตโยบายและแผนดานการศึกษา  กิจกรรมดำเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตรงบ

รายจายอื่น 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

    - 
      18.2 แนวทางแกไข 

    - 
 

19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
 1. ประชาสัมพันธสถานศึกษาเขารวมเปนสมาชิกโครงการฯ 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
21. ผูรายงาน  นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง   ตำแหนง  ศึกษานิเทศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท  099-3158375   โทรสาร.............-...................e–mail : apitsadaka@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศภุกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศพัท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ สรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 บุคลากรในสำนักงานเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงานไปสูความสำเร็จทั้งดาน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตนอกจากบุคลากรจะตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณในการทำงานแลว ยอมตองประกอบไปดวยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คานิยม และบุคลิกภาพ
อันพึงประสงคเพ่ือเปนตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนงหนาที่ และบทบาทของตน บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความ
ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ยอม
นำพาสำนักงานไปสูความสำเร็จและเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดโครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรในสำนักงานสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของสำนักงาน และรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Integrity and 
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Transparency Assessment:ITA) และการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) สำหรับ
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตอไป 
8. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมของบุคลากรใหยึดม่ันในความซื่อสัตย มีกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน
การปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางการดำเนินงานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม   
 2. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ใหมีความโปรงใส เปนธรรม และ
สรางภูมิคุมกันการทุจริต 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     เชิงปริมาณ 
รอยละของบุคลากรในสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูลที่เขารวมอบรม รอยละ 80  
     เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลไดรับการยอมรับใหเปนองคกรคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดานการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ ในระดับ A  
10. กลุมเปาหมายโครงการ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคน จำนวน 30 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ -สิงหาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความพรอม 
 กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เก่ียวกับการปองกันการทุจริต ใหแกบุคลากรสำนักงาน 
         ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 กิจกรรมที่ 3 เผยแพรขอมูลสารสนเทศตอสาธารณชน 
 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม สรุป และรายงานผล 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

1. ไดดำเนินการจัดประชุมเพ่ือ ชี้แจงโครงการ คำสั่ง และมอบหมายการปฏิบัติงานคำสั่ง เมื่อวันที่ 8  
มีนาคม 2565 

2. จัดทำขอมูล สารสนเทศ และเผยแพรขอมูลขาวสาร ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ (OIT) 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ  80 30 20 66.67 
     
เชิงคุณภาพ  A A - - 
     

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

37,000.00 700  700   
แหลงงบประมาณ งบประมาณงบดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

เนื่องจากในชวงเวลาที่จัดประชุมเกิดสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำ

ใหมีบุคลากรติดเชื้อจำนวนหลายทานจึงไมสามารถเขารวมการประชุมได 
      18.2 แนวทางแกไข 

จัดสงเอกสารการประชุม และสรุปผลการประชุมใหแกบุคลากรดังกลาว 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
  จะดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เก่ียวกับการปองกันการทุจริต ใหแกบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ภายในเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2565  
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 1.บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับการอบรมเพ่ือใหความรู ความเขาใจสรางภูมิคุมกันการ
ทุจริต มีจิตสำนึก ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดจากปญหาการทุจริต 
 2.สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูลมผีลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity andTransparency 
Assessment:OIT) อยางนอยระดับ A 
21. ผูรายงาน  นางสาวเดือน  โพธิรัตน  ตำแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
     โทรศัพท  074-772165-6 โทรสาร 074-772167 E–mail : 123pothirat@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 1   เมษายน  2565  

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  

หากมีขอสงสัยกรณุาติดตอผูประสานงาน 
 กลุมติดตามและประเมินผล สนย.สป 

1. นายสรินท  ศรีสมพันธุ ผูอำนวยการกลุมติดตามและประเมินผล โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐1 
 2. นายศุภกิตติ์  ยอดพจิิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท ๐ ๒280 2867 ตอ ๑๖๐5 
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