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กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ดสตู ล เป น หนว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ นงานการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการ ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 – 19 กําหนดไววา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวน
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน
การลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัม ฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาวา ดว ยหลักเกณฑและวิธีก ารบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ
ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ท แผนปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบายที่
คณะรั ฐ มนตรี แ ถลงต อ รั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และคณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนภูมิภาคตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในขอ 11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ และมีคามสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษา แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และบริบทพื้นที่ ตลอดจนสภาพปญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
ซึ่งมีปจจัยตา ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด คาเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูล
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่
ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรทุกทานที่ใหความรวมมือในการ
จัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี
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ธันวาคม 2564

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก

สารบัญ
หนา
คำนำ

ก

สารบัญ

ข

สวนที่ 1 บทนำ

1

สวนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวของ

16

สวนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

41

สวนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

45

ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
และความสงบสุขของสังคม
ยุทธศาสตร 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตร 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
สูส ังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร 5 สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

46
62
66
95
104
111

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

126

สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

150

คณะผูจัดทำ

151

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข

สวนที่ 1
บทนํา
ขอมูลพื้นฐานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ที่ตั้ง : อาคารหอสมุดกลางชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล โทรศัพท : 074-772165-6 โทรสาร : 074-772167
บทบาทหนาที่ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด ดังนี้
1. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 11 กําหนดใหมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับ ผิด ชอบงานธุ รการของ คณะกรรมการศึก ษาธิ การจั งหวั ด คณะอนุก รรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(๓) สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามนโยบาย
(๔) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
(๖) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิช าการ นิเทศ และแนะแนว
การศึกษา ทุกระดับทุกประเภท
(๘) ตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๙) สงเสริมและประสานงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(๑๐) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตางๆในจังหวัด
2. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 24 กําหนดใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (จังหวัดสตูลเปนจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา) ทําหนาที่
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และใหมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีระบบขอมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด รวมทั้งศึกษาและ
วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานํารองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๒) จั ด ให มี ก ารวิ เ คราะห แ ละวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาในพื้ น ที่
นวัตกรรมการศึกษา
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หนา 1

(๓) จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบดวย
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย
บุคลากร : จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จํานวน 32
คน รายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุม
ฝายบริหาร
กลุมอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมนโยบายและแผน
กลุมพัฒนาการศึกษา
กลุมลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หนวยตรวจสอบภายใน
คุรุสภาจังหวัด
ผูปฏิบัติงานใหราชการ
จางเหมาบริการ
รวม

บุคลากร (คน)
2
1
6
3
2
2
4
1
2
4
2
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หนา 2

ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีหนวยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 12 หนวยงาน แบงเปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 หนวยงาน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 หนวยงาน มีสถานศึกษา
จํานวน 603 สถานศึกษา จํานวนผูเรียนทั้งสิ้น 94,434 คน และมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น
7,027 คน
ตารางแสดงหนวยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
ที่
หนวยงาน
หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
- จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
- จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาส)
- จัดการศึกษาโดยครอบครัว
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (เฉพาะสตูล)
3
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
- จัดการศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา)
- จัดการศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคูวิชาสามัญ)
- ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
- สถาบันศึกษาปอเนาะ
- การศึกษานอกระบบ
5
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสตูล
6
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สถานศึกษาของรัฐ
- สถานศึกษาของเอกชน
หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7
วิทยาลัยชุมชน
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
9
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสตูล
- องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
- เทศบาล
- องคการบริหารสวนตําบล (โรงเรียน)
- องคการบริหารสวนตําบล (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
10 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
11 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436
12 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
รวมทั้งสิ้น
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สังกัด

จํานวนสถานศึกษา

สพฐ.

170
118
41
11
12
2
279
25
15
211
12
16
7

สพฐ.
สพฐ.
สป.ศธ

สป.ศธ
สอศ.

5
3
2

อว.
อว.
สถ.

1
1
121
1
6
1
113
1
2
2
603

พศ.
ตชด.
พม.

หนา 3

ขอมูลดานคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปก ารศึกษา 2563 จังหวัดสตูล
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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หนา 4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินอกระบบ (N-NET) ปการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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หนา 5
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หนา 6

ขอมูลทิศทางการพัฒนาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 – 19 กําหนดไววา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวน
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน
การลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัม ฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาวา ดว ยหลักเกณฑและวิธีก ารบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ
ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ท แผนปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบายที่
คณะรั ฐ มนตรี แ ถลงต อ รั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และคณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนภูมิภาคตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในขอ 11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ และมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ แผนการปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษา แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และบริบทพื้นที่ ตลอดจนสภาพปญหาในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
ซึ่งมีปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด คาเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูล ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
ประชากรจังหวัดสตูลไดรับการศึกษาตามชวงวัยอยางมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ อยางมีสวนรวม
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (0-6 ป) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่
และความตองการของตลาดแรงงาน
4. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะดานที่สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดสตูล
5. สงเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหรองรับการศึกษาตลอด
ชีวิตและสังคมสูงวัย
6. ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ามบริ บ ทสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ปลู ก ฝ ง ความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยูรวมกันอยางสันติสุข
7. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลใหยั่งยืน
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เปาประสงค
1. เด็กปฐมวัย (0-6 ป) ไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพตามชวงวัย
2. ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาและมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่และความ
ตองการของตลาดแรงงาน
4. ประชากรในจังหวัดสตูลไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะดานที่
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
5. ประชากรในจังหวัดสตูลไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
6. ประชากรจังหวัดสตูลมีความเปนอยูอยางสงบสุขทามกลางพหุวัฒนธรรม
7. องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคสวนอื่น ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล สูการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม
กลยุทธ
1. เสริม สรา งการเรีย นรู ความภาคภู มิใ จ และความจงรัก ภัก ดีตอ สถาบั นชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
2. ปลูก ฝงผูเ รีย นใหมี ความประพฤติที่ดี มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและนอ มนํา หลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
3. เสริมสรางใหผูเรียนอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่แสดงออกถึงในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
2. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมของนักเรียน
3. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรที่สอดคลอง
กับสังคม วัฒนธรรมและศาสนา
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คาเปาหมาย
100
100
100

หนา 8

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
กลยุทธ
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับ
2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสูตลาดแรงงาน
3. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
4. สนับสนุนใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานอาชีพ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษามีการสอนทักษะอาชีพ
2. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน
3. รอยละของผูจบการศึกษาที่สามารถประกอบอาชีพได

คาเปาหมาย
80
80
80

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ สูสังคมแหงการเรียนรู
กลยุทธ
1. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สงเสริมการพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
3. สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู แหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนทุกชวงวัยไดเขาถึง
4. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชนใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. รอยละของผูเรียน สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา
3. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. จํานวนโรงเรียนคูขนานกับโรงเรียนในประเทศเพื่อนบาน

คาเปาหมาย
100
30
100
15

ยุทธศาสตรที่ 4 สรา งโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยา ง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
กลยุทธ
1. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและทุนการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
2. สนับสนุนและประสานงานการศึกษาตอสําหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน
3. สรางภูมิคุมกันปองกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู พิ ก ารทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย
5. สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสและผูที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและ
ความถนัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา
2. อัตราการออกกลางคันของสถานศึกษาลดลง
3. รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการศึกษาที่เหมาะสม
4. รอยละของนักเรียนผูดอยโอกาสไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงกวา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตาม
ศักยภาพและความถนัด

คาเปาหมาย
90
2
100
80
100

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
1. สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
2. รอยละของสถานศึกษาที่จัดทําหลักสูตรบูรณาการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการจัดการขยะ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาเปาหมาย
100
70
70

หนา 10

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. สงเสริมการทํางานบูรณาการการศึกษารวมกับหนวยงานทางการศึกษา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอยางนอย 1 ระบบ
2. รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
4. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินที่ไดรับการเลื่อนวิทย
ฐานะเพิ่มขึ้น

1 ระบบ
80

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

80
85

หนา 11

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

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)
5,000,000.00

4,497,761.05
3,528,161.00

4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00

706,980.00

1,000,000.00

22,000.00

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการโอนจัดสรรหักลบดวยงบประมาณ
ที่ ศธจ.สตูล แจงสงคืน สป.ศธ.
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ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลในการขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ที่

รายการ

งบประมาณ

เบิกจาย/กอหนี้-

คงเหลือ

ที่ไดรับ (บาท)

ผูกพัน (บาท)

(บาท)

8,754,902.05

8,496,027.83

258,874.22

97.04

2.96

4,257,456.60

240,304.45

94.66

5.34

2,659,400.00

2,657,727.99

1,672.01

35,050.00

35,050.00

-

2.2 คาใชจายสนับสนุนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2)
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความ
จําเปนหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564

110,398.05

110,398.05

-

2.3 คาใชจายสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564

8,000.00

8,000.00

-

94,080.00

94,016.80

63.20

3.2 คาใชจายโครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ ศธจ.สตูล

60,000.00

60,000.00

-

4

คาใชจายในการประชุม กศจ./อกศจ.

822,600.00

606,896.00

215,704.00

5

คาเชาบาน

708,233.00

685,367.76

22,865.24

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) งบดําเนินงาน
1

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค และอื่นๆ

2

คาใชจายสนับสนุนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งฯ ป พ.ศ. 2564
2.1 คาใชจายสนับสนุนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือ
เหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564

3

คาสาธารณูปโภค (คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม)
งปม. 154,080
3.1 คาใชบริการอินเตอรเน็ต และอื่นๆ ตามภารกิจ
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4,497,761.05

หนา 13

ที่

รายการ
(2) งบลงทุน

งบประมาณ

เบิกจาย/กอหนี้-

706,980.00

705,850.00

1,130.00

99.84

0.16

434,000.00

คงเหลือ

1

ที่ดินและสิ่งกอสราง

434,000.00

-

2

ครุภณ
ั ฑ

272,980.00

271,850.00

1,130.00

(3) งบอุดหนุน

22,000.00

21,990.00

10.00

99.95

0.05

1

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

10,000.00

9,990.00

10.00

2

โครงการเปดโลกทัศนสรางเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุว
กาชาดดีเดนโลพระราชทานฯ ประจําป 2564

2,000.00

2,000.00

-

3

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

10,000.00

10,000.00

-

(4) งบรายจายอื่น/งบโครงการ

3,528,161.00

3,510,731.23

17,429.77

99.51

0.49

1

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

10,640.00

10,640.00

-

2

โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร

34,745.00

34,745.00

-

3

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.

75,000.00

75,000.00

-

4

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

100,126.00

100,126.00

-

5

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบ
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

32,140.00

18,300.00

13,840.00

6

โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2,749,875.00

2,749,510.23

364.77

7

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่

56,000.00

55,987.00

13.00

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่

รายการ

8

โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจําป 2564

185,228.00

185,228.00

-

โครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2564
10 โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (สวนภูมิภาค) ใน
โครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน

40,000.00

40,000.00

-

10,000.00

10,000.00

-

7,000.00

7,000.00

-

10,000.00

10,000.00

-

13,450.00

13,450.00

-

101,107.00

101,057.00

50.00

5,850.00

5,768.00

82.00

37,000.00

37,000.00

-

17 โครงการพัฒนาระบบรายงานการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
ของครูสตูล

20,000.00

20,000.00

-

18 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
ระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของ
สหประชาชาติ วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
SDG4

40,000.00

36,920.00

3,080.00

9

11 โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ
12 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
13 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564
14 โครงการประเมินคุณภาพผูเ รียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 (NT, RT)
15 คาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมประชุม
โครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ
16 โครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชา

งบประมาณ

เบิกจาย/กอหนี้-

คงเหลือ

หมายเหตุ : งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการโอนจัดสรรหักลบดวยงบประมาณที่ ศธจ.สตูล
แจงสงคืน สป.ศธ.
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หนา 15

สวนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดนํา ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม บ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.
2560-2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.
2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเป น
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกัน ไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับ
ใชกับสวนราชการทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไวในยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยเปาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 – 2580 จะประกอบดวย
ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรเดิม จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุท ธศาสตรชาติดานความมั่น คง มีเปาหมายการพัฒ นาที่สํา คัญ คือ ประเทศชาติมั่น คง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีค วามพรอมสามารถรับมือ กับภัย คุกคามและภัยพิบัติ ไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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เพื่อ เอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรช าติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตาม
ทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
2) ยุ ท ธศาสตร ช าติ ดา นการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น มี เ ป า หมายการพั ฒ นาที่
มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม
(2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน รุน
ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับ ปจ จุบัน พรอมทั้งการสงเสริม และสนับสนุนจากภาครั ฐ
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกตอง มีทักษะที่จําเปน ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอัง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภ าษา
ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปน
นวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4) ยุ ท ธศาสตร ช าติด า นการสร า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม มี เ ปา หมายการ
พัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5) ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการสร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ เพื่อนํา ไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสั งคม
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เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3
ดาน อันจะนําไปสูความยัง่ ยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6) ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเปา หมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่
ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ
และนํ า ไปสู ก ารลดความเหลื่ อ มล้ํ า และเอื้ อ ต อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
เป า หมาย/แนวทางการพั ฒ นาของแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบสําหรับการดําเนินงานไปสูเปาหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในชวง
ระยะเวลา 3 ปแรก (พ.ศ.2563 – 2565) จะมีความเกี่ยวของสอดคลองกับเปาหมาย/แนวทางการพัฒนา
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งปรากฏตามประเด็นสําคัญ ดังนี้
แผนแมบทฯ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
(1) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม มีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย
มากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
(2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
(3) สงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและจิตอาสา
(4) จูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ
(5) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนไทย นําเสนอ
ตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ แกเด็ก เยาวชน และประชาชน
แผนแมบทฯ 11 การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
(1) คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานรางกาย
สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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(2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการ ตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึง
ชวงอายุตาง ๆ
(3) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีเครือขายตาง ๆ
(5) พั ฒ นาหลั ก สูตรการสอน และปรั บ ปรุง สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน ที่เนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ
(6) เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
(7) การปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
(8) มีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิตทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพในหลักสูตร
(9) จัดให มีการพัฒ นาทักษะที่สอดรับ กับ ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดา นการ คิ ด
วิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอื่น
(10) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ที่
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
(11) จัดใหมีทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมตอกับ
โลกการทํางาน
(12) สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกันระหวางระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวปญ ญาและความ
ฉลาดทางอารมณ
(13) วัยเรียนวัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห รัก
การเรียน มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัวสื่อสารและ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
(14) ยกระดั บ ศั ก ยภาพทั ก ษะและสมรรถนะของคนในช ว งวั ย ทํ า งานให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
(15) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนผูประกอบการใหม
(16) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึงความสําคัญที่จะ
พั ฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับ ตัว และเรีย นรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความ
ตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
(17) จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับชวงวัยผูสูงอายุ
(18) ผูสูงอายุมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอด
ชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มขึ้น
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แผนแมบทฯ 12 การพัฒนาการเรียนรู
(1) คนไทยไดรับ การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทัก ษะการเรียนรูและทักษะที่
จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
(2) คนไทยไดรับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุ
ปญญาเพิ่มขึ้น
(3) พัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐาน
(4) ปฏิรู ป หลั กสู ตรและรูป แบบการเรีย นการสอนอาชีว ศึก ษาใหส อดคลอ งกับ กรอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่เนนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานในสถาน
ประกอบการ
(5) จัดกิจกรรมเสริมทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมเนื้อหาและทักษะแบบใหม
(6) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครูยุคใหมใหเปนผูอํานวยการการเรียนรู
(7) ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหมโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถ
สรางทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(8) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
(9) ปฏิ รูป ระบบการผลิ ต ครู อ าชีว ะยุค ใหม โดยผู ที่ มี ใ บประกอบวิ ช าชี พ จะต อ งเป น
ผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน
(10) มี อั ต รากํ า ลั ง ครู อ าชี ว ะที่ เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของสถานศึ ก ษาตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(11) ปฏิ รู ป โครงสร า งองค ก รด า นการศึ ก ษาให มี ป ระสิท ธิ ภ าพที่ เ น น การสรา งความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน
(12) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
(13) ปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสายอาชีพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่สามทักษะและ
ความรูในการประกอบอาชีพใหมๆ
(14) เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหลงเรียนรูชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต
(15) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออก
จากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
(16) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูการเรียนการสอน
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่
(17) พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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(18) พั ฒ นาระบบเครื อ ข า ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม สื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(19) พัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่นักเรียนนักศึกษา
และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรู
(20) มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กําหนดสมรรถนะและทักษะ
พื้ น ฐานสําหรับ อาชีพสาขาตาง ๆ ที่ส อดคลองกับ ความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ ม
อุตสาหกรรมเปาหมาย
(21) สรางเครือขา ยความรว มมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนัก เรีย น นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ
(22) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น
(23) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพื่อนบานในสถานศึกษา และสําหรับประชาชน
(24) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
(25) พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและสงตอ เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน
ไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ
(26) สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางและพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา
(27) ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
แผนแมบทฯ 15 พลังทางสังคม
(1) ประเทศไทยมีความเทาเทียมและเสมอภาคในสังคม ผานการมีสวนรวมจากประชากร
ทุกกลุมทุกวัย และภาคีตาง ๆ ทุกระดับ ในการรวมเปนกลไกการจัดการกับปญหาความเหลื่อมล้ํา
(2) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายระดับจังหวัดผานการ
ระดมพลังความรวมมือของรัฐและภาคประชาชนระดับจังหวัด พรอมทั้งสงเสริมใหมีกลไก
และระบบสนับสนุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง
(4) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผูสูงอายุ โดยนําความรู ประสบการณและภูมิปญญา
มาถายทอดสูคนรุนหลัง
(5) ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
แผนแมบทฯ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1) คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(2) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับการคุมครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
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(3) สงเสริมและจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมใหประชากรกลุมตาง ๆโดยเฉพาะกลุม
เด็ก – เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมไดอยางเทาเทียม
แผนแมบทฯ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) บริ ก ารของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ ของผู รับ บริ ก ารโดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วหลากหลาย
ชองทาง
(2) การปรับวิธีการทํางานจาก ทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดเปนการใหบริการที่ให
ความสําคัญกับผูรับบริการ และเชื่อมโยงบูรณาการกับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน
(3) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปนระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(4) จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติโดยสนับสนุนบทบาท
ภารกิจของหนวยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพื้นที่
(5) กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรช าติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /โครงการ
(6) ปรับ ขนาดของภาครัฐ และโครงสรา งใหเ หมาะสมกับ ภารกิจ ทั้งในสวนกลางสว น
ภูมิภาคและทองถิ่นใหชัดเจนไมซ้ําซอน
(7) เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อยางเหมาะสม
(8) ปรั บ เปลี่ ย นรูป แบบการจั ด โครงสร า งองคก ร ระบบการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง วาง
กฎระเบีย บที่เหมาะสมตามสถานการณ และเนนการทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอ และเชื่อมโยงเป น
เครือขายกับทุกภาคสวน
(9) บุคลากรภาครัฐทุกประเภทมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ปรับตัวใหทันตอการเปลีย่ นแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีทักษะและสมรรถนะใหมๆ
แผนแมบทฯ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(1) มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(2) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมใน
ภาคเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ
(3) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศตลอดทุกชวงวัย
(4) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม เพื่อลดความแตกตางทางดานรายได รายจาย การเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน
(5) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการและใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
โปรงใส
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(6) การเพิ่มจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิต(เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคมและชุมชน
(7) การพั ฒ นามาตรฐานและจริ ย ธรรมการวิ จั ย โดยมุ ง เน น การกํ า หนดมาตรการ
หลักเกณฑในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานหลักวิชาการที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2561 โดยใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา นํามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ไปเปนกรอบในการกําหนดมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา การ
สงเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง “มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ” จะหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคของคนไทย เพื่อใหสถานศึกษาทุก
แหงยึดเปนกรอบสําหรับสรางคนไทย 4.0 ที่แมจะแตกตางตามบริบทของทองถิ่นและของสถานศึกษา แตมี
จุดหมายรวมกันคือ ธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองตอไป ทั้งนี้ เปาหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะเปนไปเพื่อ
1) ให ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ยึ ด เป น แนวทางสํ า หรับ การพั ฒ นาผู เ รี ย นไปสู ผ ลลั พ ธ ที่พึ ง
ประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาและจัดทํามาตรฐานขั้น
ต่ําที่จําเปน โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคขึ้นกับผูเรียนทั้งในระหวางที่กําลังศึกษาและเพื่อวางรากฐานให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังจากสําเร็จการศึกษา
2) ใชเ ปนเป าหมายในการสนับ สนุนสถานศึกษาให สามารถดํา เนินการตาง ๆได อย าง
สะดวก เพื่อใหเกิดผลลัพธดังกลาว
3) ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใชเปนแนวทางในการสงเสริมการกํากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนอง
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะตองธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก
และมีคุณลักษณะ ไดแก (1) “ผูเรียนรู” เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาว
ทันยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู ความรอบรูตาง ๆ มีสุนทรียะ รักษและ
ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความ
มั่นคง ในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม (2) “ผูรวมสรางนวัตกรรม” เปนผูมีทักษะ
ทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรมสมรรถนะใน
การบูร ณาการขา มศาสตร และมีคุณลักษณะผูป ระกอบการเพื่อรวมสรางสรรคแ ละพัฒ นานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคาใหกับตนเองและสังคม และ (3) “พลเมืองที่เขมแข็ง”เปนผูมีความ
รักชาติ มีจิตสํานึกความเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ
บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติโดยผลลัพธที่พึงประสงคของ
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จัดการศึกษาทั้ง 3 ดาน ที่เ หมาะสมตามชว งวัยมีความตอเนื่อ ง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแตการศึกษาระดั บ
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้
คุณลักษณะ
1. “ผูเรียนรู”

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มีพัฒนาการรอบ
ดานและสมดุล
สนใจเรียนรูและ
กํากับตัวเองใหทํา
สิ่งตางๆ ที่
เหมาะสมตามชวง
วัยไดสําเร็จ

รักและรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูชอบการ
อานมีความรูพื้นฐาน
ทักษะ และ
สมรรถนะทางภาษา
การคํานวณมีเหตุผล
มีนิสัยและสุขภาพที่ดี
มีสุนทรียภาพในความ
งามรอบตัว

2. “ผูรวมสราง
นวัตกรรม”

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

3. “พลเมืองที่
เขมแข็ง”

สามารถแยกแยะผิด
ถูก ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหนาที่ของ
ตนเองโดยไมละเมิด
สิทธิของผูอื่นเปน
สมาชิกที่ดีของ
กลุม มีจิตอาสา
รักทองถิ่นและ
ประเทศ
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มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา
รูจักตนเองและผูอื่น สามารถชี้นําการ
มีเปาหมายและ
เรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการเรียนรู
มีทักษะการเรียนรู
บริหารจัดการตนเอง รูทันการเปลี่ยนแปลง
เปนมีทักษะชีวิต มี
ปรับตัวในโลกยุค
ความรูและสมรรถนะ ดิจิทัลไดมีทักษะชีวิต
ที่จําเปนตอการสราง ฟนฝาอุปสรรคได มี
สุขภาวะการศึกษา
ความรูความรอบรู
ตอ หรือการทํางานที่ ดานตางๆและ
เหมาะสมกับชวงวัย สามารถประยุกตใช
ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา /การ
ทํางาน/อาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของตน

มีทักษะการทํางาน
รวมกัน ทักษะการ
สื่อสาร มีความรอบรู
ทางขอมูลสารสนเทศ
และดิจิทัล เพื่อ
แกปญหา มีการคิด
อยางมีวจิ ารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค
สามารถนําความคิดสู
การสรางผลงาน
ในลักษณะตาง ๆ
มีความเชื่อมั่นใน
ความถูกตอง ความ
ยุติธรรมมีจิต
ประชาธิปไตย
มีสํานึกและความ
ภาคภูมิใจในความ
เปนไทย และ
พลเมือง
อาเซียน

สามารถแกปญหา
สื่อสารเชิงบวก
ทักษะขามวัฒนธรรม
ทักษะสะทอนการคิด
การวิพากษเพือ่ สราง
นวัตกรรม และ
สามารถ
เปนผูประกอบการได

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

อุดมศึกษา
มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิตรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง
ปรับตัว ยืดหยุน
สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงใน
โลกดิจิทัลและโลก
อนาคตไดมีความ
เปนผูนํา มีความรู
ความรอบรูตางๆมี
ปญญารูคดิ สามารถ
ประยุกตใชความรู
และทักษะตางๆ ใน
การสรางงาน /
สัมมาชีพความมั่นคง
และคุณภาพชีวติ ที่ดี
ตอตนเองครอบครัว
และสังคม
สามารถรวแกปญหา
สังคมการบูรณาการ
ขามศาสตรการ
สรางสรรค
นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มโอกาส และ
มูลคาแกตนเอง
สังคมและประเทศ

กลาตอตานการ
กระทําในสิ่งที่ผิด ให
คุณคากับความรู
ความสามารถ
เปนพลเมืองที่
เขมแข็งรวมมือ
สรางสรรคการ
พัฒนาตนเองและ
สังคมที่ยั่งยืน ขจัด
ความขัดแยงและ
สรางสันติสุขทั้งใน
สังคมไทยและ
ประชาสังคมโลก
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ทั้งนี้ หนวยงานตนสังกัดแตละแหงอาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธของการศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึกษาใหเหมาะสมตามชว งวัยของผูเรียน แตตองตอเนื่องเชื่อมโยงกัน และในทางปฏิบัติ
หนวยงานควรจัดทําตัวบงชี้ที่แสดงถึงปจจัยปอน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เปนรูปธรรมตามบริบท
ของระดับ ชั้น สถานศึกษา หรือขอมูลสารสนเทศอื่น ที่แสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา
กรอบคุ ณ วุ ฒิแ ห ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุง ที่ คณะรัฐ มนตรีไดเ ห็น ชอบเมื่อ วัน ที่1 8 เมษายน
2560 โดยใหกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ เพื่อใหสามารถนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
รวมทั้งชี้แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิ แหงชาติเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูก ต อง ซึ่งกรอบคุณวุฒิแ หง ชาติ หมายถึง กรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธก ารเรีย นรูของระดั บ
“คุณวุฒิการศึกษา” ตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูในแตละระดับ /ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา กับระดับการปฏิบัติงานตาม “มาตรฐานอาชีพ” ที่เปนแนวทางการกําหนดระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน หรือระดับสมรรถนะในการปฏิบัติที่มีความยุงยากซับซอนตางกัน ประกอบดวยมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพในระดับสากล ทั้งนี้ วัตถุประสงคของ
กรอบคุณวุฒิแหงชาติ จะเปนไปเพื่อ
1) เปน กลไกของการปฏิรูป การศึก ษา ด ว ยการเชื่ อ มโยงความตอ งการกํ า ลั งคนเชิง
คุณภาพของภาคการผลิตและบริการกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ
โดยใชระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันจะเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความ
เปนสากล โปรงใส และเทียบเคียงไดกับนานาชาติ
2) ส งเสริมการเรี ยนรูตลอดชี วิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ที่ จําเปน ตอ การสรา ง
ศักยภาพกําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) สร า งความเชื่ อ มโยงกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ ข องต า งประเทศ อั น จะเป น กลไกสร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันดานกํา ลังคนของประเทศ เสริมสรางความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนยายกําลังคนและนักเรียน นักศึกษาในภูมิภาค
4) ยกระดับคุณคาของผูมีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตองการเพิ่มพูน
คุณวุฒิการศึกษาดวยระบบเทียบโอนประสบการณและความรูที่มีอยูกอน รวมทั้งการเชื่อมโยงเสนทางการ
เรียนรูและความกาวหนาในอาชีพที่หลากหลายของบุคคล
โครงสรางกรอบคุณวุฒิแหงชาติไดกําหนดองคประกอบของคุณวุฒิที่เปนแกนกลางในการ
อ า งอิ ง ไว 8 ระดับ บนฐานของผลลัพ ธ ก ารเรี ย นรู ซึ่ง ประกอบดว ย 3 ส ว น ได แ ก ความรู ทั ก ษะ และ
ความสามารถในการประยุกตใชและความรับผิดชอบ ไดแก (1) “ระดับคุณวุฒ”ิ ไดกําหนดระดับความสามารถ
หรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู ทักษะ และความสามารถในการประยุกตใช และความ
รับผิดชอบที่เชื่อมโยงกับผลลัพธการเรียนรูที่มีขอกําหนดขอบเขตที่แตกตางกัน ตั้งแตระดับงายไปยากจาก
ระดับ 1 ถึงระดับ 8 โดยมีลักษณะเปนแกนกลางที่สามารถประยุกตใชไดกับกําลังคนในแตละกลุมสาขาอาชีพ /
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วิช าชีพ (2) “ผลลัพธการเรีย นรู” ที่ป ระกอบดวย 3 ดาน ไดแก ความรู ทักษะ และความสามารถในการ
ประยุกตใช และความรับผิดชอบ ดังนี้
ระดับ
(จากงาย
ไปยาก)
1

2

3

ความรู

ผลลัพธการเรียนรูตามระดับคุณวุฒิ
ทักษะ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานอาชีพ
การสื่อสารในการปฏิบัติงาน
และการใชชีวิตในโลกของงาน

ทักษะพื้นฐานในดานงานอาชีพ ทักษะใน
การ
สื่อสาร ทักษะชีวิต และทักษะในการ
ปฏิบัติงานประจําที่ไมมีความซับซอน
ความรูในการสื่อสาร และสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
ในการปฏิบัติงานพื้นฐาน
มาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งทักษะการคิด
ตามขอเท็จจริงของลักษณะงานอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรค
ความรูในหลักการทั่วไปของงาน
ทักษะในการเลือกและประยุกตใชวธิ กี าร
อาชีพ
เครื่องมือ และวัสดุขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ
เฉพาะ และการวิเคราะหเบื้องตน
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รวมทั้งความรูภาษาอังกฤษและ
ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช
ในดานความปลอดภัยที่เกีย่ วของ
ในการสื่อสารเบื้องตนได

4

มีความรูทางทฤษฎีและเทคนิคที่
ทักษะในการปรับใชกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ครอบคลุมขอบเขตของงานอาชีพ
ใหเหมาะสมและความปลอดภัย ที่เชื่อมโยง
และความรู และเทคโนโลยี
กันในการทํางานที่หลากหลาย
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับที่
เชื่อมโยงกับการทํางาน

5

ความรูทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึก
ภายใตขอบเขตของงานอาชีพ

6

ความรูทางทฤษฎีและเทคนิคเฉพาะ
ทางอยางกวางขวาง และเปนระบบ
ในงานอาชีพ

ทักษะในการคิดวิเคราะห และการ
แกปญหา
และทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ
การประสานและการประเมินผลในการ
ปฏิบัติงาน
ทักษะในการคิดวิเคราะห วิจารณ และ
เปรียบเทียบปญหาภาษาอังกฤษ
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ความสามารถในการประยุกตใชและ
ความรับผิดชอบ
- ความสามารถในการปฏิบัตงิ านประจํา
ตามขั้นตอนที่กําหนด
- ความสามารถในการปฏิบัตงิ านภายใต
การกํากับดูแลอยางใกลชิด
- ความสามารถในการปฏิบัตงิ านตาม
หลักการและมาตรฐานที่กําหนด
- ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน ดูแล
และตัดสินใจแกไขปญหาเบื้องตน
- ความสามารถในการปฏิบัตงิ านตาม
แบบแผน และสามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมซับซอน
- ความสามารถในการใหคําแนะนํา
พื้นฐาน
ที่ตองใชการตัดสินใจและการวางแผนใน
การแกไขปญหา โดยไมอยูภายใตการ
ควบคุมในบางเรื่อง
- ประยุกตใชวามรู ทักษะทางวิชาชีพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการแกปญหาและการปฏิบัติงานใน
บริบทใหม รวมทั้งความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น
- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แบบแผน และสามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการแกปญหาดวย
ตนเอง และประสานงานเพื่อแกปญหา
ที่ไมคนุ เคย
- ความสามารถในการปฏิบัตงิ านภายใต
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ความสามารถในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยตนเองเพื่อแกไขปญหา
ที่ซับซอนและเปนนามธรรมในบางครั้ง
- แกไขปญหาที่ซับซอนและเปลีย่ นแปลง
อยูตลอดเวลา
- สามารถริเริ่มปรับปรุงวางแผนกลยุทธใน
การแกไขปญหาที่ซบั ซอนและเปน
นามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
วางแผนการบริหารและการจัดการใน
สาขาอาชีพ
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ระดับ
(จากงาย
ไปยาก)
7

8

ความรู

ผลลัพธการเรียนรูตามระดับคุณวุฒิ
ทักษะ

ความรูในระดับแนวหนาอยางเชิงลึก

ทักษะในการคิดวิเคราะห สรางสรรค
ผลงานวิจัยดวยตนเอง รวมทั้งทักษะในการ
ขยายองคความรูและแนวปฏิบัติ และ
สามารถใชภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

ความรูในระดับแนวหนาอยาง
เชี่ยวชาญสูงสุด

ริเริ่มคิดและวิจัยที่มีผลตอการสรางองค
ความรูหรือแนวปฏิบัติใหมไดดวยตนเอง
สามารถใชภาษาอังกฤษในการนําเสน
ผลงาน
ทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ความสามารถในการประยุกตใชและ
ความรับผิดชอบ
- แกไขปญหาที่ซับซอนและคาดการณ
ไมได พัฒนาและทดสอบวิธีการใหมๆ
รวมทั้งหาคําตอบอยางสรางสรรค
- สามารถใหความคิดเห็น และรับผิดชอบ
ในฐานะผูเชี่ยวชาญที่มอี งคความรู ทั้งใน
การปฏิบัตแิ ละการบริหารจัดการ
- เชี่ยวชาญในการแกปญหาที่ซับซอน
พัฒนาและทดสอบทฤษฎีใหม หรือคนหา
คําตอบใหมที่ซบั ซอนและเปนนามธรรม
- เปนผูเชี่ยวชาญและผูนาํ สามารถให
ความคิดเห็นดานความรูในวิชาชีพ เพือ่
การบริหารจัดการดานงานวิจัยหรือ
องคกร
และรับผิดชอบอยางสําคัญในการขยาย
ความรูและแนวปฏิบัติ รวมทั้งสรางสรรค
แนวความคิด /กระบวนการใหมในวิชาชีพ

และ (3) “กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม /เทียบเคียง” เขาสูกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ทั้งในสวนของ
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษา และผู ที่ ไ ด รับ การรั บ รองมาตรฐานอาชี พ ต อ งมี ค วามยื ด หยุ น
หลากหลาย และสามารถเข า ถึ ง ได ต ลอดเวลา โดยอาจใช ก ระบวนการทดสอบ วั ด และประเมิ น ผล
กระบวนการการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย กระบวนการ
การเทียบโอนประสบการณจากการทํางาน การฝกฝนและปฏิบัติงานจริงจากการทํางาน และกระบวนการ
การสะสมหน ว ยการเรี ย น (Credit Bank) เพื่ อ ให บุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาหรื อ มี ทั ก ษะ ความรู
ความสามารถ และประสบการณ หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน สามารถไดรับการรับรองและยกระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
แผนการปฏิ รูป ประเทศดานการศึก ษา ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็น ชอบในหลักการ เมื่ อวั น ที่
7 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปนผูนําเสนอ โดยมอบ
หนว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของนําแผนฯ ไปพิจ ารณาดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบีย บ
รวมทั้ ง ให มี ก ารประชาสั มพั นธ ส รา งการรั บ รูแ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ แผนฯ ดัง กล า วผา นช อ งทางต า งๆ
เพื่ อ ให ป ระชาชนทุก ภาคสว น สถาบัน การศึ กษาตา งๆ และหนว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วขอ งที่ จ ะต องนํ า แผน
ไปปฏิบัติ เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการอยางสอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงคการปฏิรูปการศึกษา จะประกอบดวย
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุม (1) ผลลัพธทางการศึกษาและ
การเรียนรู ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติที่ถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิต
ของตนเองและการใชชีวิตรวมกับผูอื่น (2) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ตองเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเปนครู (3) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่ยืดหยุน
หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทางสังคมที่
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ถูกตอง และ (4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองตอความตองการของการจัดการศึกษา ตลอดจน
ทรัพยากรดานการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและเทคโนโลยี
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ที่ประกอบดวย (1) โอกาสในการเขาถึงการศึกษา
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู (2) โอกาสในการไดรับเลือกในการศึกษาและการเรียนรูพัฒนาที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผูเรียน (3) โอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผูเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคณ
ุ ภาพ
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งหมายถึง
การสรางสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยตอง
ไดรับการยอมรับวาสามารถเทียบเคียงกับประเทศชั้นนําอืน่ ๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการสงเสริมและ
สรางสมดุลของความคุมคา ความโปรงใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ระบบการศึกษาของ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อตอการบรรลุวัตถุประสงคของ 3.3.1 – 3.3.3 ในขางตน
ทั้งนี้ มีแผนงานเพื่อ การปฏิรูปการศึก ษา จํานวน 7 แผนงาน ที่ประกอบดวยประเด็ น
ปฏิรูปภายใตแผนงานฯ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดังนี้
(1) แผนงานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศโดยใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง
(1.1) การเสนอรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....ตอฝายนิติบัญญัติ
และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
(1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน
เพื่อการจัดการศึกษา
(1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(1.4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ
(1.5) การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
(2) แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
(2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
(2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3) แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(3.1) การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
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(3.2) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่
มีความตองการเปนพิเศษ
(3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกลหรือ ในสถานศึกษาที่
ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
(4) แผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย
(4.1) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
(4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู
(4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
(4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
(4.5) องคกรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) แผนงานการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
(5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(5.2) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบการเขาศึกษาตอ
(5.3) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
(5.4) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
(5.5) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
(5.6) การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(5.7) การปฏิรูป อุดมศึ กษาเพื่อยกระดับ คุณ ภาพ เพิ่ม ขี ดความสามารถในการ
แขงขัน ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
(5.8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ
(6) แผนงานการปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
(6.1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(6.2) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) แผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
(7.1) การปฏิ รู ป การเรีย นรูด ว ยดิ จิ ทั ล ผ า นแพลตฟอรม การเรี ย นรู ด ว ยดิ จิ ทั ล
แหงชาติ
(7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data)
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(7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล ในดานความฉลาดรูดิจิทัลความฉลาดรู
สารสนเทศ ความฉลาดรูสื่อเพื่อการเรียนรู วิธีการเรียนรูในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนรูกติกามารยาท
จริยธรรม เกี่ยวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ เมื่อวัน ที่ 13 มีนาคม 2561
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเปนผูนําเสนอ โดยมอบใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทําแผนงาน
/โครงการที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงาน และแผนการดําเนินงานของหนวยงานในระยะ 5 ป (พ.ศ.
2561 – 2565) ใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน ดานกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศดา นสังคม ดา นการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ และดาน
พลังงาน รวมทั้งมอบใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําหลักเกณฑและวิธีการ
ติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหสวนราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดถือปฏิบัติตอไป
วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
กรอบสําหรับใหการดําเนินการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในชวง 3 ปแรก (พ.ศ.
2563 – 2565) เกิดความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาทั้ง 4 ขอ คือ
1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 3) มุงความเปนเลิศและสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ 4) ปรับ ปรุงระบบการศึกษาใหมีป ระสิทธิภ าพในการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
ดังนั้น จึงไดพิจารณานําเปาหมายของแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใตวัตถุประสงคฯที่มีความสําคัญ
สําหรับนํามาพิจารณากําหนดเปนเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย เปนแผนงานฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก
1.1 การจัดการศึกษาทุกระดับ ใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
1.2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ
1.3 มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติที่ไดรับ การปรับ ปรุง ใหสามารถประเมิ น
คุณภาพการศึกษา เพื่อใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิผล
1.4 ครู บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองอยางตอเนื่อง
1.5 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญประสบการณ
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
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2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน และแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปนแผนงานฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก
2.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาค
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ข าดแคลนทุนทรัพยห รือดอยโอกาสทุกคนสามารถ
เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.3 เสริมสราง พัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพ
2.4 เสริมสราง พัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2.5 บุคคลพิการ และบุคคลที่มีความตองการเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเต็ม
ศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2.6 โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่ตองการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน ไดรับการแกปญหาอยางเปนระบบ
2.7 ครู และผูเ รีย นในโรงเรีย นขนาดเล็กในพื้ นที่หา งไกล และโรงเรีย นขนาดกลางที่
ตองการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน สามารถเขาถึงการสนับสนุนทางวิชาการได
อยางพอเพียง
2.8 มีแนวทางในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอ ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.9 เด็กปฐมวัยสามารถเขาถึง และไดรับการดูแล /การศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม
มีคุณภาพ ทั่วถึง เทาเทียมกัน
2.10 มีระบบคัดเลือกเด็กปฐมวัย เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที่เนนการสราง
สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิก
โฉมดวยระบบดิจิทัล เปนแผนงานฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก
3.1 บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3.2 มีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย (ปฐมวัย)
3.3 ผูเรียนอาชีวศึกษาเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานใน
สถานประกอบการ
3.4 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดเอง
3.5 คนไทยมีความฉลาดรู มีความเขาใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและ
ระบบดิจิทัลไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
3.6 วิจัย พัฒนา องคความรูที่นําไปใชจริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยอยาง
ยั่งยืน
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4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งมีแผนงานปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรูในภาพรวมของประเทศ โดยใชพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ ใหมแ ละ
กฎหมายลําดับรอง แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็ก
เล็กและเด็ก กอนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพื่อ ตอบสนองการเปลี่ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัลเปนแผนงาน
ฯ ที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก
4.1 คนไทยทุกชวงวัยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดตามความตองการผานการจัดการศึกษา
เพื่ อการพัฒนาตนเอง และการศึก ษาเพื่อ การเรีย นรูตลอดชีวิต ผา นชอ งทางตาง ๆ เพื่อให เปนคนไทยที่ มี
ศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความถนัด และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสมรรถนะได
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
4.2 ภาครั ฐ องคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น และภาคเอกชน มี ค วามรว มมื อ ในการจั ด
การศึกษาอยางสมดุล และภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้น
4.3 มีระบบฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานและมีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของให
สอดคลองเปนเอกภาพ
4.4 สถานศึ ก ษาของรั ฐ มี ค วามเป น อิ ส ระและมี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารและจั ด
การศึกษา
4.5 ผูเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคลอง
กับอัตลักษณของชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งมีการขยายผลไปสูการจัดการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ
4.6 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางที่แบงแยกหนาที่และอํานาจ เพื่อรองรับรูปแบบใหม
ที่แยกความรับผิดชอบดานนโยบาย (Policy) ดานกํากับดูแลและสงเสริม (Regulator)ดานการสนับสนุนตาง ๆ
(Supporter) และดานการดําเนินงานหรือปฏิบัติการ (Operator)
4.7 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี โ ครงสรา งที่ มี บ ทบาท หน า ที่ และอํ า นาจสอดคล อ งกั บ
บทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.8 มีการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา เพื่อสรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหกาวกระโดดทัน
กับพัฒนาการของโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.9 มีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษาครอบคลุมการ
จัดทําขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน และกระบวนการที่
เกี่ยวของในทุกระดับการศึกษา และทุกระบบการศึกษา
ทั้งนี้ การบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานในขางตน จะแบงเปน3 ระยะ
คือ ระยะเรงดวน ระยะสั้นหรือภายใน 3 ป และระยะกลางถึงระยะยาวหรือภายใน 5 – 19 ปและมีประเด็น
ปฏิรูปที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดและตองดําเนินการใหบรรลุผลคือ
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(1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใชรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
รวมทั้ง กฎหมายสํ า คั ญ อื่ น ที่ เ สนอโดย กอปศ. ซึ่ ง จะเป น เครื่อ งมื อ สํ า คั ญ ในการปฏิ รูป การศึ ก ษา ได แ ก
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ
(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน หรือการจัดการศึกษา
ในระดับพื้นที่ โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผานการขับเคลื่อนเรื่อง
สถานศึกษาที่มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดําเนินการของสถานศึกษา
(3) นําเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรูแหงชาติเพื่อเปนเสมือนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สําหรับการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ
(4) สรางดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ ใชป ระโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทั ลนํา
ความรูและวิธีการเรียนรูไปสูโรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะทองถิ่นหางไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะความเปนครู ผานการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาความเปนครู สําหรับครูรุนใหม และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยูใหตรงตามความ
จําเปนของประเทศ ในระยะแรกเนนครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาสําหรับทองถิ่นที่ขาดแคลน
(6) ให มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห ง ชาติ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นร า ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ และการ
ปฏิรูปการศึกษาใหเริ่มดําเนินการไดและมีความตอเนื่องในระยะยาว
ประเด็นสําคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ
กรอบสําหรับการดําเนินงานไปสูเปาหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในชวง
ระยะเวลา 3 ปแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) จะมีความสอดคลองกับเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ 11
ดาน ซึ่งปรากฏตามประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการเมือง ที่มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการมีสวนรวม
รูจักยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งพรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบได และ
พัฒนาเปนสถาบันการเมืองของประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือการสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมี
ความเปนพลเมืองและพลโลก มีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองบนความแตกตางที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรม
2. แผนการปฏิรูป ประเทศ ดา นการบริห ารราชการแผน ดิน ที่มีเปาหมายเพื่อให จัด
องคกรภาครัฐใหเ ปดกวา งและเชื่อ มโยงขอ มูลกัน มีโครงสรางองคก รที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติง านเพื่ อ
ประชาชนโดยยึดการดําเนินงานเชิงพื้นที่เปนหลัก บริหารจัดการและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัลสรรหาและ
รั กษาไวซึ่งอัตรากํา ลังคนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริย ธรรม โดยมีประเด็น ที่เ กี่ย วขอ งกับ ศธ.คือ การ
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ปรับปรุงโครงสรางของ ศธ. ใหมีประสิทธิภาพ โดยกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาค ดําเนินการพัฒนาและ
ขยายผลสถานศึกษานํารองในพื้น ที่นวัตกรรมการศึก ษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอ มูลกลางด าน
การศึกษาของ ศธ. เขากับระบบฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานกฎหมาย ที่มีเปาหมายเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมายใหมี
ความเปนธรรม สอดคลองกับหลักนิติธรรม ทันสมัย สามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม
สรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการการจัดทําและเสนอราง
กฎหมายอยางเหมาะสม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือ การปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ใหส อดคลองกับ รัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย เพื่อ ใหป ระชาชนไดรับ การศึกษาตามความ
ตองการในระบบตางๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต
4. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานกระบวนการยุติธรรม ที่มีเปาหมายเพื่อใหการดําเนินงาน
ทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกชวยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกการ
บั ง คับ ใชก ฎหมายอยา งเคร ง ครัด พั ฒนาระบบสอบสวนคดี อาญาที่ มี ก ารตรวจสอบและถ ว งดุ ลระบบนิ ติ
วิทยาศาสตรมีมาตรฐาน และมีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงอํานวยความยุติธรรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของ
กับ ศธ. คือ การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือประชาชนผูที่ขาด
โอกาส ใหสามารถเขาถึงบริการดานการศึกษา เชน ผูถูกคุมขังในสถานคุมขัง
5. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด า นเศรษฐกิ จ ที่ มี เ ป า หมายเพื่ อ สร า งผลิ ต ภาพและ
ความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นของประเทศ และมีการเติบโตที่ครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนน
ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน
กลุมตาง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือ พัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียน และสงเสริมโครงการทวิภาคี
ทั้งในสวนของผูเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ในเชิงพาณิชย
6. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีเปาหมายเพื่อ
รักษาและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเพื่อเปนรากฐานในการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติบริหารจัดการ
ป ญ หามลพิ ษ อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ร ว มแก ไขป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือ สถาบันการศึกษา ผูเรียนมีความรู ทักษะ
การวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไม สถานศึกษา ผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการ Zero waste และการพัฒนาหลักสูตร (ความรู ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใหแกผูเรียนในทุกระดับ
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7. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข ที่มีเปาหมายเพื่อ ใหระบบบริการปฐมภูมิมี
ความครอบคลุม มีขอมูลสารสนเทศจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยางมี
ประสิท ธิภาพ ระบบสุข ภาพของประเทศมีเ อกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ ดี บ น
หลักการสรางนําซอม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือ การพัฒนาระบบการศึกษาที่จะชวยยกระดับการรู
หนังสือ และทักษะดานสุขภาพ นําไปสูการปรับวิธีการสอนและหลักสูตรดวยกระบวนการสงเสริมความรอบรู
สุขภาพตั้งแตปฐมวัย ในการพัฒนาทั้งกาย จิต สังคม ที่พรอมเขาสูวัยเรียนการยกระดับปฏิสัมพันธและการคิด
วิเคราะหของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
8. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีเปาหมาย
เพื่อใหเกิดดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ กับการกํากับที่มีความชอบ
ธรรมและการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสถียรภาพของการแสดงออก และ
การรับรูของประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือ ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษาของผูเรียนและผูสอนในทุกระดับชั้น และความสามารถใชสื่อเทคโนโลยีของผูเรียนไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย
9. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสัง คม ที่มีเปาหมายเพื่อ ใหคนไทยมีหลักประกัน ทาง
รายไดในวัยเกษียณ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะ สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาส
และไมมีก ารแบง แยก ภาครัฐมีขอมูล และสารสนเทศดา นสัง คมที่บูร ณาการ และใหชุม ชนทองถิ่นมีความ
เขมแข็งซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือ ลดความเหลื่อมล้ําของผูเรียน โดยผูเรียนไดรับโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางอาชีพและการมี
งานทํา ผูเรียนมีจิตอาสา มีสํานึกรักชุมชนบานเกิด และสามารถนําความรูมาพัฒนาชุมชนบานเกิดผูเรียนมี
ทักษะในการดํารงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม
10. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานพลัง งาน ที่มีเปาหมายเพื่อ ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารจัดการเพื่อสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนดานพลังงาน และกําหนดทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนเทคโนโลยี ใหม ข องประเทศ รวมทั้ง บริห ารจั ดการดา นพลั งงานมีธ รรมาภิบ าลมี การลงทุ น
โครงสรางพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือสรางทัศนคติ
ความรูและปลูกฝงใหผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ ใหเห็นคุณคาของการประหยัดการใชพลังงาน และเห็ น
ความสําคัญของการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบเดิม
11. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่มีเปาหมายเพื่อใหประเทศมีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบได และยกระดับ
การใชมาตรการทางวินัย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ศธ. คือ สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงใหผูเรียนใน
สถานศึกษาทุกระดับ ให เ ห็น โทษภัยของการทุจ ริตคอรรัปชั่นที่สรา งความเสีย หายใหกับประเทศ รวมทั้ง
หนวยงานในสังกัดมีการดําเนินการตามมาตรการควบคุมปองกันและลงโทษผูกระทําการทุจริตอยางเครงครัด
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สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
จากการวิเคราะหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2589 จํานวน 23 ฉบับ
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานอื่นๆ ทั้ง 11 ดาน ที่มีความเชื่อมโยง
กับขอบเขตอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งปรากฏความเกี่ยวข องกับ
กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนและ
ในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยสนับสนุน ประกอบกับไดประเมินสถานภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
จากผลการดํ า เนิ น งานในช ว งสามป ที่ ผ า นมา (พ.ศ. 2569 – 2562) จึ ง สามารถกํ า หนดยุ ท ธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคลองกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตรชาติ
ไดวางไวในชวง 3 ปแรก โดยมุงเนนการปรับสภาวการณของประเทศใหสามารถเอื้อตอการสรางความพรอม
สําหรับการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตชวง 5 ปตอไป(พ.ศ.
2566 – 2579) ทั้งนี้ สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)จะ
ประกอบดวย เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร ดังนี้
เปาหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
4. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข
6. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ไดรับการเพิ่มเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพที่
ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
7. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
8. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการ รวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
9. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดและภาค
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมกับทุกภาคสวน
วิสัยทัศน
“กระทรวงศึก ษาธิ ก ารวางระบบเพื่ อ ใหผูเ รีย นมีค วามรู - ทั กษะ มีทั ศ นคติที่ถู ก ต อ งต อ
บานเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง”
“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู และระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่
บูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว เพื่อดําเนินการปฏิรูป
การศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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“ผูเรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัยที่ไดรับ
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรู และการบริหาร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผูเรียน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม / ทักษะดานสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล /ทักษะชีวิตและ
อาชีพ
“มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง” หมายถึง 1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ 4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
“มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี2)
ปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไมถูกตอง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง
“มีงานทํา มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก เยาวชนรัก
การทํา งาน สู ง าน อดทนทํ า งานจนสํา เร็ จ 2) การเรี ยนการสอนทั้ ง ในหลัก สู ตรและนอกหลั กสูต รต อ งมี
จุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน 3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรใหมีอาชีพ และมีงานทํา
“เปนพลเมืองที่เขมแข็ง” หมายถึง การเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสาการอยู
รวมกันและยอมรับความแตกตางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพิ่มความ
คลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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ผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่คอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ
วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตอาสา มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิต ผูสําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติรวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกตอง
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสามัคคีปรองดอง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูป ระกอบวิช าชีพ ครู ผูบ ริห ารสถานศึก ษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญา มีความเปนมืออาชีพ
สามารถใชศักยภาพในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนา ที่
รวมทั้งมี แผนการพัฒนาและการใชอัต รากํ าลัง ครูใ หมี ประสิทธิ ภาพโดยเฉพาะครูร ะดับ ปฐมวัย ครู ร ะดั บ
อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ
มีการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอโดยมี
คุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษดานพหุปญญา
สามารถตอยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนไดรับการศึกษาเพื่อฝกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชยและการสราง
มูลคาเพิ่มทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการเด็กพิการ
และดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งมีระบบเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได
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ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผู เ รี ย น สถานศึก ษาและหน ว ยงานทางการศึก ษาทุก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษาเข า ถึ ง
ทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะตอ
ยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบ
ดิจิทัล ที่ทันสมัย และระบบฐานขอมูล กลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตอ งเปน ปจจุ บัน และสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของได
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ
ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ําตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวนเขามา
ดําเนินการรวมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนําความรู ทักษะ
ประสบการณ และภูมิปญญาของผูสูงอายุมาถายทอดสูผูเรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนําไปใชสําหรับการประกอบ
อาชีพได

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 39

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 40

สวนที่ 3
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดสรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
การศึกษาของจังหวัดสตูล ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เปนการติดตามผลตามประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 6 ยุทธศาสตร โดยมีการ
ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร 1

การจั ดการศึก ษาเพื่ อเสริมสร างความมั่น คงและความสงบสุ ข ของสัง คม
จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 237,678.- บาท

ยุทธศาสตร 2

สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขัน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 18,300.- บาท

ยุทธศาสตร 3

ส ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให มี คุ ณ ภาพ สู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,006,680.23.- บาท

ยุทธศาสตร 4

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

ยุทธศาสตร 5

สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000.- บาท

ยุทธศาสตร 6

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 199,305.- บาท

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 41

โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ที่
ยุทธศาสตร/โครงการภายใตยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
และความสงบสุขของสังคม
1 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

งบประมาณ
237,678

ผูรับผิดชอบ

10,000 กลุมลูกเสือฯ

2 โครงการเปดโลกทัศนสรางเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานฯ ประจําป 2564

2,000 กลุมลูกเสือฯ

3 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

10,000 กลุมลูกเสือฯ

4 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจําป
2564
5 โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (สวนภูมิภาค)
ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน
6 โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ
7 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564

185,228 กลุมลูกเสือฯ
10,000 กลุมลูกเสือฯ
7,000 กลุมลูกเสือฯ
13,450 กลุมพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตร 2 การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

18,300

8 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํา
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร 3 การสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะอาชีพตามความ
ถนัดสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ และความตองการของ
ตลาดแรงงาน

18,300 กลุมพัฒนา
การศึกษา

9 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3,006,680.23

100,126 กลุมนิเทศฯ

หนา 42

ที่
ยุทธศาสตร/โครงการภายใตยุทธศาสตร
10 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
2,749,510.23 กลุมนิเทศฯ

11 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่

55,987 กลุมนิเทศฯ

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

101,057 กลุมนิเทศฯ

ยุทธศาสตร 4 การเสริมสรางใหประชากรจังหวัดสตูลมี
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะ
เฉพาะดานที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด

93,975

13 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ
กศจ.

75,000 กลุมนโยบายและ
แผน

14 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ภายใต
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ยุทธศาสตร 5 การสงเสริมใหประชากรในจังหวัดสตูลไดรับ
การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

18,975 กลุมพัฒนา
การศึกษา
50,000

15 โครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2564

40,000 กลุมนิเทศฯ

16 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

10,000 กลุมลูกเสือฯ

ยุทธศาสตร 6 การสงเสริมใหประชากรจังหวัดสตูลมีความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คุณธรรม จริยธรรม วินัย
จิตอาสาและอยูรวมกันอยางสันติสุข
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

199,305

หนา 43

ที่
ยุทธศาสตร/โครงการภายใตยุทธศาสตร
17 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ ศธจ.สตูล

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
60,000 กลุมพัฒนา
การศึกษา

18 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

10,640 กลุมนโยบายและ
แผน

19 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร

34,745 กลุมนิเทศฯ

20 โครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศาสตรพระราชา
21 โครงการพัฒนาระบบรายงานการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโร
นา 2019 ของครูสตูล

37,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

22 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
ระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของ
สหประชาชาติ วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดาน
การศึกษา SDG4
รวม

36,920 กลุมนโยบายและ
แผน

20,000 กลุมพัฒนา
การศึกษา

3,605,938

หมายเหตุ : งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทั้งหมดที่ใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 44

สวนที่ 4
สรุปผลการดําเนินงานรายโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 45

ยุทธศาสตร 1
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
และความสงบสุขของสังคม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 46

โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ
ประจําป 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่
เปนพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชนมี
จิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน 1,000 คน เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูเขารับการอบรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รักษทองถิ่นและชุมชนของตัวเอง
กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน 1,000 คน
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการแกนักเรียน ครู บุคลากร หนวยงานทางการศึกษา จํานวน 320 คน
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ “ใตรมพระบารมี จักรีวงศ”
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ “จิตอาสารักษบาน รักษถิ่น”
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 47

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 185,228 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี มี
พื้ นฐานชีวิตที่มั่น คงและมีคุณธรรม ไดรับ ความรูในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องตน และสามารถนําไป
ชวยเหลือผูประสบภัยไดจริง

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 48

โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ประจําป 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิช าทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือ
ผูอื่น
3. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน 150 คน เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการ
แบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล จํานวน 150 คน
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ผูเขารวมโครงการไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการ
แบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 49

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร ไดรว มทํา กิจ กรรมจิ ตอาสาบํ า เพ็ ญ
ประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 50

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําป 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
2. เพี่อใหผูบ ริหาร บังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือแนะนํา
แกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
3. เพื่อรวบรวมขอมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพื่อประกอบการสงเสริมพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
และสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จํานวน ๖ โรงเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูบริห าร ผูบังคับ บัญ ชายุว กาชาดและครูผูส อน ที่เขารับการนิเ ทศ มีค วามรู ความเขา ใจมีทักษะ
ขอเสนอแนะ สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
นัผูบั ง คับ บัญ ชายุว กาชาด สมาชิก ยุว กาชาด และเจา หน าที่ จากสถานศึกษาที่เ ปดสอนกิจ กรรม
ยุวกาชาด
ในจังหวัดสตูล จํานวน ๖ โรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด จํานวน ๖ โรงเรียน
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑ กิจกรรมที่ 1. ประชุม หารือ เพื่อวางแผน
ดําเนินงานนิเทศ จํานวน ๑ ครั้ง
๒ กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ธันวาคม ๖๓

ธันวาคม ๖๓

๓ กิจกรรมที่ ๓ สรุปและรายงานผลการดําเนิน มกราคม ๖๔
โครงการ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล

หนา 51

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ผูบริห าร ผูบังคับ บัญ ชายุว กาชาดและครูผูส อน ที่เขารับการนิเ ทศ มีค วามรู ความเขา ใจมีทักษะ
สามารถใหขอเสนอแนะและ ดําเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 52

งบประมาณ
งบอุดหนุน จํานวน 9,990 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
กิจกรรมยุวกาชาด สามารถพัฒนาเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณของกาชาดและรวม
บําเพ็ญประโยชน สนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในทองถิ่นและชุมนตามโอกาสอันควร

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 53

โครงการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๔
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ยกย องเชิด ชู เ กีย รติ สร างขวัญ กํ า ลัง ใจแก ผูบ ริ หาร ผูใ ห การสนับ สนุน ครูผู ส อนกิจ กรรม
ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับสนุน ตลอดจนดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเนื่อง
2. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา ผูปฏิบัติและผูที่เกี่ยวของกับกิจการยุวกาชาดทั้งหลาย ไดเห็น
ความสําคัญ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจกั แพรหลายยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจํานวน 6 แหง
- ผูบังคับบัญชายุวกาชาดดีเดนจากสถานศึกษารัฐและเอกชน รวมจํานวน 10 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุว กาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับ สนุน
ตลอดจนดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเนื่อง มีขวัญ กําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ ผูปฏิบัติ
และผูที่เกี่ยวของกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจกรรมยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลาย
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด จํานวน 6 แหง
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล, โรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 6 แหง
กิจกรรมที่ดําเนินการ
จัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนในเครือขายในการสงผลงานเพื่อคัดเลือกยุวกาชาด
ดีเดน โลพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๔
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ไมมีผูสงผลงานเขารับการคัดเลือก
งบประมาณ
งบอุดหนุน จํานวน 2,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุว กาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับ สนุน
ตลอดจนดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเนื่อง มีขวัญ กําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติ
และผูที่เกี่ยวของกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลาย

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 54

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
2. เพี่อใหผูบริหาร บังคับบัญชาลูกเสือ ไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือแนะนํา แกไข
ปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
3. เพื่อรวบรวมขอมูลในการจัดกิจ กรรมลูกเสือของสถานศึก ษา เพื่อประกอบการสงเสริม พั ฒ นา
กิจกรรมลูกเสือใหสามารถเปนแบบอยางตนแบบดานลูกเสือ ระดับจังหวัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล,
สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสงขลา สตูล (สตูล) และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
จํานวน ๗ แหง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ
ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
โรงเรีย นในสังกัด สํา นั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาสตูล , สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล (สตูล) และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จํานวน ๗ แหง
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศและผูเกี่ยวของ เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการนิเทศฯ
กิจ กรรมที่ 2 ดํา เนิ นการจั ดการนิเ ทศสถานศึ กษา ทุก สั งกั ด ผ านระบบออนไลน Google Meet
จํานวน 80 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 สรุปผล รายงานผล
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ
ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
งบอุดหนุน จํานวน 10,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูบ ริห าร บังคับ บัญ ชาลูกเสือทราบวิธีการดํา เนินการจัด กิจ กรรมลูกเสือในสถานศึกษา มีขอ มูล ในการจั ด
กิจกรรมลูกเสือ ของสถานศึกษา เพื่อประกอบการสงเสริมพัฒนากิจกรรมลูก เสือใหสามารถเปนแบบอยาง
ตนแบบดานลูกเสือระดับจังหวัด
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ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 56

โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ยกย องเชิด ชู เ กีย รติ สร างขวัญ กํ า ลัง ใจแก ผูบ ริ หาร ผูใ ห การสนับ สนุน ครูผู ส อนกิจ กรรม
ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับสนุน ตลอดจนดําเนินกิจการยุวกาชาดมาเปนอยางดีและตอเนื่อง
2. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐ,เอกชนและทองถิ่น รวมจํานวน ๖ แหง
- ผูบังคับบัญชายุวกาชาดจากสถานศึกษารัฐและเอกชน รวมจํานวน ๒๐ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรม ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ใหการสนับ สนุน
ตลอดจนดํ า เนิ น กิ จ การยุว กาชาดมาเป น อยา งดีแ ละต อ เนื่อ ง มี ข วัญ กํ า ลั ง ใจ ไดรับ ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
สถานศึกษามีการจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น และไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลาย
กลุมเปาหมาย
โรงเรียนในจังหวัดสตูล จํานวน ๖ โรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล, โรงเรียนในจังหวัดสตูล จํานวน ๖ โรงเรียน
กิจกรรมที่ดําเนินการ
จัดทําเอกสารและคูมือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธใหกับโรงเรียน
ในเครือขาย
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ไมมีผูสงผลงานเขารับการคัดเลือก
งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 7,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูบริหาร ครูผูสอนกิจกรรม ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด มีขวัญ กําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษามีการจัดตั้งหมูยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น และไดประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดใหเปนที่รูจักแพรหลาย
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โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564
วัตถุประสงค
เพื่อสรางการรับรู ความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีนักเรียน/นักศึกษา รวมกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด โดยกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียน/นักศึกษา
สงผลงานเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ทั้ง 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ
“อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน และ 2) ประกวด
โปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ กศน.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน/นัก ศึกษา กลุมเปา หมายที่เข ารว มกิจ กรรมโครงการรณรงคป องกั น ยาเสพติด มี ค วาม
ตระหนักรูถึงพิษภัยยาเสพติด
กลุมเปาหมาย
- นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสตูล
- นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ระยะเวลาดําเนินการ กันยายน – ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษา, สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กลุมเปาหมาย/
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผูไดรับประโยชน
1 ประกวดการเขียนเรียงความ ใน
กันยายน –
นักเรียน/นักศึกษา ใน
กลุมพัฒนา
หัวขอ “อยูบานอยางไรให
พฤศจิกายน 2564
พื้นที่จังหวัดสตูล
การศึกษา
ปลอดภัยจากยาเสพติด”
2 ประกวดโปสเตอรรณรงค
กันยายน –
นักเรียน/นักศึกษา ใน
กลุมพัฒนา
ตอตานยาเสพติด
พฤศจิกายน 2564
พื้นที่จังหวัดสตูล
การศึกษา
3 สรุปรายงานผลโครงการ
พฤศจิกายน 2564 หนวยงาน/สถานศึกษา กลุมพัฒนา
การศึกษา
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
สํา นัก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด สตูล ได จั ด ทํ า โครงการรณรงค ป องกั น ยาเสพติ ด ประจํ า ป 2564
ทามกลางการแพรระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หวังเพื่อสรางการรับรู ความตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด ในขณะที่นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาสวนใหญอยูภายในบาน โดยดําเนินการประชาสัมพันธเขารว ม
กิจกรรมโครงการฯ ไปยังหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และมีนักเรียน นักศึกษาใหความสนใจ สงใบสมัคร
พรอมผลงานเขารวมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับ
ประถมศึกษา มีผูสงใบสมัครและผลงานเขารวมโครงการ จํานวน 27 ราย จาก 27 สถานศึกษา ครอบคลุมทุก
สังกัด ในพื้นที่จังหวัดสตูล
2. กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับ
มัธยมศึกษา มีผูสงใบสมัครและผลงานเขารวมโครงการ จํานวน 11 ราย จาก 11 สถานศึกษา ครอบคลุมทุก
สังกัด ในพื้นที่จังหวัดสตูล
3. กิจกรรมประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ
กศน. มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 14 ราย ครอบคลุมทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสตูล
จากการเก็บขอมูล การรับรูและความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด จากผูเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
ทุกคนรับรู รับทราบ ตื่นตัว และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ดังตัวอยางความคิดเห็น ตอไปนี้
เด็กชายกรวิชญ เบ็ญกาเส็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานกาลูบี สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล “ยาเสพติดทําใหรางกายผอมไมมีแรง และทําใหสุขภาพไมแข็งแรง เรียน
ไมได”
เด็กหญิงฟาเดียร งะสมัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานทาพยอม สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล “ยาเสพติดเปนภัยรายทําลายสุขภาพ ขาดสติ ทําสิ่งตางๆโดยขาดความยั้งคิด
ทําใหพอแมเสียใจ และเปนภัยตอสังคม”
เด็กชายจิรภทร ตั้งหลุน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจงหัว สังกัด สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล “ผมคิดวาพิษภัยของยาเสพติดมีผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก และเมื่อเสพเขาไปแลวก็จะ
ใหโทษตออวัยวะตางๆ ของรางกาย จะทําลายประสาท สมอง และมีจิตใจฟุงซาน ทําใหรางกายทรุดโทรม และ
ผลที่ตามมาก็คือ หมดอนาคตและเสียการเรียน”
เด็กหญิงกัญญารัตน จิตตแปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงวิทยา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล “อยากใหหมดไปจากโลกนี้ เนื่องจากยาเสพติดทําลายสุขภาพ และ
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจครอบครัว”
นางสาวปาริฉัตร ยองหิ้น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล
“เหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา ทําใหรางกายทรุดโทรม ระบบตางๆ เปลี่ยนแปลงไป...มีโอกาสเสียชีวิต เพราะฉะนั้น
เราตองหลีกเลี่ยงยาเสพติด เพื่ออนาคตที่สดใสของตัวเราเอง”
นางสาวสุภาภรณ ยาบา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล “พิษภัยของยาเสพติดไมไดสงผลเสียตอตัวเองอยางเดียว แตยัง
สงผลไปถึงครอบครัว สังคม และประเทศชาติ”

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 59

นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ไดมีโอกาสเขารวมโครงการฯ ใหขอมูลวารูสึกดีใจ ที่ไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมโครงการฯ กิจกรรมโครงการนี้ จึงเปนกิจกรรมที่มีคุณคา สรางความตระหนักรู และกระแสพิษ
ภัยของยาเสพติด เปนการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดที่ดีอีกชองทางหนึ่ง ตามสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผูเรียนสวนใหญใชชีวิตอยูกับครอบครัวและสังคม
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 13,450 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียน/นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัยและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุมกัน สังคมมีพื้นที่ปลอดภัย
และโนมเขาสู “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”
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ยุทธศาสตร 2
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
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โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ตรการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามตอ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการจั ดการเรี ย นรูใ นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสตูล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีห ลักสูตรตอเนื่อ งเชื่อ มโยงการศึก ษาขั้นพื้นฐานกับ อาชีว ศึก ษาและอุ ดมศึก ษา อยา งน อย 1
หลักสูตร
2. มีเอกสารประกอบหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ สาขางานการทองเที่ยว ตามโครงการสงเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อ การจั ด ทํา รูป แบบและแนวทางพั ฒ นาหลั ก สู ต รต อ เนื่ อ งเชื่อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และเอกสารประกอบ
หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ สาขางานการทองเที่ยว พรอมใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2564 - กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับจังหวัดสตูล เพื่อวางแผนและติดตาม
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ปงบประมาณ 2564
2 สราง/พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
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ระยะเวลา
ก.พ. 2564

ก.พ. 2564

กลุมเปาหมาย/
ผูไดรับประโยชน
คณะทํางาน CLC
ระดับจังหวัด

กลุมพัฒนา
การศึกษา

ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ

กลุมพัฒนา
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

หนา 63

ที่

กิจกรรม

3 จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ
สาขางานทองเที่ยว ตามโครงการฯ
ปงบประมาณ 2563)

ระยะเวลา
ก.พ. - มี.ค.
2564

กลุมเปาหมาย/
ผูไดรับประโยชน
ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนา
การศึกษา

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
การดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ การจัดทํารูปแบบและแนวทางพั ฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2564 มีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
1. สถานศึกษาคูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงฯ 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรระยะ
สั้น สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ชื่อวิชา งานเชื่อมไฟฟาเหล็กแผน จํานวน 75 ชั่วโมง สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และสามารถนําหนวยกิตไปเทียบโอนในสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช. ของสถาบัน
อาชีวศึกษาได
2. สถานศึกษาคูพัฒนาหลักสูตรตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ
2563 นําหลักสูตรสาขางานการทองเที่ยว ชื่อวิชาทรัพยากรทองเที่ยวภาคใต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มาทดลองใชในปงบประมาณ 2564 และไดพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้นมา 1 ฉบับ
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 18,300 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ไดหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงฯ พรอมจัดการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมาย ตอไป หลักสูตรที่ไดสามารถ
ตอบสนองตามความตองการตลาดแรงงานได
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ยุทธศาสตร 3
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
สูสังคมแหงการเรียนรู
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โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวั ต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูในระดับ
จังหวัด
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
3. เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จังหวัดสตูลมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด
อยางนอย 1 ศูนย
2. จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
อยางนอยดานละ 1 นวัตกรรม
3. จังหวัดสตูลมีงานวิจัย และการเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล อยางนอย 1 ชิ้น
4. จังหวัดสตูลมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอย 1 เครือขาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. จังหวัดสตูลเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด
ที่มีคุณภาพ
2. จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สามารถใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล
3. จังหวัดสตูลมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล แกสาธารณชน
4. จังหวัดสตูลมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
สถานศึกษาจากสังกัดตาง ๆ จํานวน 10 โรงเรียน ประกอบดวย
1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูล 2) โรงเรียนทาแพผดุงวิทย 3) โรงเรียนสาครพิทยาคาร
4) โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 5) โรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ 6) โรงเรีย นเทศบาล๒ (วัดชนาธิปเฉลิ ม )
7) โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 8) โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 9) โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคม
วัฒนา” 10) โรงเรียนบานควนสตอ
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ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. การจัดทําขอมูลสารสนเทศคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2560 – 2562 ในภาพรวมระดับจังหวัด เฉพาะโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
และรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไปในภาพรวมระดับจังหวัด
2. ประชุ ม สร า งการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การ
นิเทศติดตาม วันที่ 27 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผาน
โปรแกรม Google Meet ให กั บ ผู บ ริห าร และครูส ถานศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการ สถานศึก ษาละ 4 คน
คณะกรรมการฝายพัฒนานวัตกรรม /วิธีป ฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) คณะกรรมการฝายนิเทศติดตาม
การดําเนินงานของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
4. จัดสรรงบประมาณแกสถานศึกษาที่รวมโครงการ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท
5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษาที่รวมโครงการ
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผานโปรแกรม Google Meet
6. จัดประชุมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/นวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด เพื่อเปนตัวแทนสงเขารับการคัดเลือกในระดับภาค วันที่
10 กันยายน2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Application Google Meet
7. เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับภาค วันศุกร ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 8.30 –
17.00 น.
8. จัดทําเกียรติบัตรและโลรางวัลสําหรับผูไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การคัดเลือกนวัตกรรม
ดานบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล จํานวน 3 ชิ้นงาน รางวัลชนะเลิศ
ระดับภาค จํานวน 2 ชิ้นงาน และรางวัลชมเชยระดับภาค จํานวน 1 ชิ้นงาน
9. จัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานโครงการ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
1. มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน
2. คณะกรรมการตามประกาศจังหวัดสตูล และสถานศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับ ความรู ความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE )
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. คณะกรรมการรวมกําหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ใหแก คณะกรรมการชุดที่ 3 และชุดที่ 4
ตามประกาศจังหวัดสตูลลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผูบริหาร คณะครู โรงเรียนที่เขารวมโครงการInnovation
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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โรงเรีย นละ 4 คน โดยกําหนดการประชุมฯ ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 โดยใชส ถานที่ของเอกชน
ภายในจังหวัดสตูล
4. คณะกรรมการรวมกําหนดวันนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
สัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2564 และครั้งที่ 2 ชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคม 2564
5. มีการพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
6. มีการวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
7. มีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 100,126 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลสามารถใชนวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดและระดับภาคเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของตนเอง มีเครือขายรวมมือในการดําเนินงาน
ในโอกาสตอไป
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โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่
มอบหมายให บ รรลุ ผ ลตามเจตนารมณ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานํารองและบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใชDigital Platform
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง
และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทั้ง 4 คณะ จํานวนรวมไมนอย
กวา 12 ครั้ง
2. ครูโรงเรียนนํารองทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและการใช Digital Platform รวมจํานวนไมนอยกวา 250 คน
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ มีผลงานตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวาคณะละ 1 เรื่อง
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรม โดยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพื้นที่ ภาคและในสวนกลาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
กลุมเปาหมาย
ครูและบุคลากรของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานศึกษาในจังหวัดสตูล สถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัดสตูล
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ระยะเวลา
ม.ค.-ก.ย.
2564

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพื่อ
ม.ค.-ก.ย.
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนนํารองและ
2564
บุคลากรที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับโครงงานฐานวิจัย,
หลักสูตรฐานสมรรถนะ, Active learning,
ระบบ Digital Platform, Note taker, นักจัด
กระบวนการ, อบรมครูปฐมวัย หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
3 จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือ
ม.ค.-ก.ย.
จายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ
2564
เพื่อใหไดขอเสนอตามเจตนารมณและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
4 ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และ
ต.ค.63 -ก.ย.
รายงาน การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม โดย
2564
ความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพื้นที่ ภาค
และในสวนกลาง
๕ สนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษานํารอง ส.ค. – ก.ย.๖๔
ขับเคลื่อนงานฯ

กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
ครูโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลและบุคลากร
ที่เกี่ยวของ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
และผูเกี่ยวของ
บุคลากรในสํานักงาน ศธจ.สตูล
และผูเกี่ยวของ
สถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ในไตรมาสที่ 1 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุมได
พิจารณารางแผนการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานโครงการดังกลาวและใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลตอไป
๒. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุมได
พิจารณาการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบใหสรรหาและ
เลือกกรรมการที่เปนผูแทนสถานศึกษานํารอง ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาและผูแทนองคกรเอกชน ใหสถานศึกษา
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นํารอง สถาบันอุดมศึกษา และองคกรเอกชน เสนอชื่อผูทเี่ ห็นสมควรเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามจํานวนที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด จากนั้นใหผูไดรับเสนอชื่อเลือกกันเองในกรรมการแตละประเภทใหเหลือจํานวน
ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด ถาไมสําเร็จใหวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการสรรหาตามคําสั่งจังหวัดสตูล ที่
2426/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
๓. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่
16 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุมไดอนุมัติสถานศึกษาใน
จังหวัดสตูล จํานวน 4 แหง ไดแก 1) บานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 2) โรงเรียนบานมะหงัง 3) โรงเรียนอันซอ
เรียะหอัดดีนียะห 4) โรงเรียนอนุบาลวังใหมศาสนศาสตร เปนสถานศึกษานํารองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูลของโรงเรียน
๔. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุม
มีมติปรับสัดสวนผูที่ไดรับการเสนอชื่อฯ สงผลใหไดคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล จํานวน 21 คน ครบองคประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติและลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนตําแหนงของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563
ในไตรมาสที่ 2 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
๑. ประชุมเรื่องการประชาสัมพันธเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๓
กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา ที่ประชุมมีมติใหจัดการอบรมเพื่อใหความรูแกครู
ผูทําหนาที่ประชาสัมพันธในโรงเรียน โดยจัดในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ๑ คืน หลักสูตรการเขียน
ขาวประชาสัมพันธ การใชโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นจัดทําสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ เปนตน
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปน Note Taker สูการจัดการเรียนรูบูรณาการโครงงานฐาน
วิจัยของครูในโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ณ หอง
ประชุมพญาบังสารีสอรท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ผูเขาอบรมทุกคน ไดฝกการฟงอยางลึกซึ้ง จากสื่อตาง ๆ
และใชทักษะการเขียนถายทอดความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน Mind Map ไดอยางครอบคลุม ตรง
ประเด็น ผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติจริงทุกคน จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม
พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี ( x̅ = 3.92, SD=0.58) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดมากที่สุด (
x̅ = 4.23, SD= 0.43) โดยทุกขอรายการมีความคิดเห็นในระดับดี (x̅ มากกวา 3.50 ขึ้นไป) ยกเวนการใช
เวลาของวิทยากรตามที่ กํา หนด เพี ย งรายการเดีย วที่มี ค วามคิด เห็ น อยูใ นระดั บ ปานกลาง ( x̅ = 3.35,
SD=1.09)
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธในโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ 2564 ณ ซีซรี ีสอรท ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล
ผู เ ข า ร ว มอบรมทุ ก คนได ส ร า ง Facebook Fanpage และดู ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก Facebook Fanpage เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ ไดฝกแตงภาพเพื่อการประชาสัมพันธดวย Remove.bg ,Canva , Phonto ไดสรางเทมเพลต
วารสารหนาเดียวดวย Ms-Powerpoint ไดสรางหนังสืออิเลคทรอนิคสเพื่อการประชาสัมพันธดวย Anyflip ได
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เรียนรูการสํารองขอมูลดวย Cloud Computing ไดเรียนรูประโยชนของ Google Photo ตอสมารทโฟน และ
การสรางสรรคอัลบั้มภาพ เชื่อมโยงเปนสไลดวีดีโอจาก Google ไดเรียนรูเทคนิคการถายภาพและการแตงภาพ
ดวยสมารทโฟน และไดฝกตัดตอวิดีทัศนเพื่อการประชาสัมพันธสมารทโฟนดวยแอพพลิเคชั่น Kinemaster
เปนตน
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสตูล อําเภอละงู
จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและรวมกันสรุปวาหลักสูตรสถานศึกษาของทั้ง ๑๐ โรงเรียน สามารถ
พัฒนานักเรียนใหเกิดสมรรถนะไดจริง เห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน และนอกจากนักเรียนเปลี่ยน
แล ว ตั ว ครูเ องก็ เ ปลี่ ยนเปน การจัด เรีย นรู แ บบ Active learning แต ยัง คงมี ปญ หาในส ว นของการวั ด และ
ประเมินผลผูเรียน
ในไตรมาสที่ 3 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1
เมษายน 2564 ณ หองประชุมสตารินทรรีสอรท อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่ประชุมมีมติใหมีการปรับ
รายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยใหมีการแตงตั้งคณะทํางานยกราง
อนุกรรมการฯดังกลาวขึ้น เพื่อทาบทาม ยกราง กําหนดจํานวนฝายอนุกรรมการฯ กําหนดบทบาทหนาที่ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒. ประชุมเพื่ อวางแผนการปรั บปรุง หลัก สู ตรฐานสมรรถนะของโรงเรีย นนํ ารอ งพื้น ที่น วัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ Zoom ที่ประชุมมี
มติวา กําหนดผูรับผิดชอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ออกเปน 5 กลุม ไดแก ๑) กลุมปฐมวัย หัวหนา
กลุมคือ นางสาวปุณณาณี เจะหนุม ผูอํานวยการโรงเรียนบานโกตา ๒) กลุม ป.1-3 หัวหนากลุมคือ นางญา
ดา นุ ย ไฉน ผู อํา นวยการโรงเรี ย นบ า นบ อ เจ็ด ลูก ๓) กลุ ม ป.4 – ๖ หั วหน า กลุ ม คื อ นางยู รี ยะ บิ ส นุม
ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นทุ ง สภากาชาดอุ ป ถั ม ภ ฯ 4) กลุ ม ม.1-3 หั ว หน า กลุ ม คื อ นายไสว อิ น ยอด
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลมะนัง และ 5) กลุมวัดและประเมินผล หัวหนากลุมคือ นางสาวพิธพร นิโกบ และ
นายวัชรพงศ ละอองรัตน ศึกษานิเทศกสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๓. ประชุมเพื่ อวางแผนการปรั บปรุง หลัก สู ตรฐานสมรรถนะของโรงเรีย นนํ ารอ งพื้น ที่น วัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom ที่ประชุมมี
มติวา โรงเรียนนํารองฯรุนที่ ๑ จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฯ โดยทบทวนโครงสรางเวลาเรียน
ทบทวนกิจ กรรมการเรีย นการสอนใหสอดคลองกับ สมรรถนะมากขึ้น ปรับ ใหมีการวัดและประเมิน ผลอิ ง
สมรรถนะ และจะตองปรับสมรรถนะที่ใชในการจัดการเรียนรูจากเดิม ๑๐ สมรรถนะ ปรับเปน ๕ สมรรถนะ
ไดแก 1) สมรรถนะการจัดการตนเอง 2) สมรรถนะการสื่อสาร 3) สมรรถนะการรวมพลังทํางานเปนทีม 4)
สมรรถนะการคิดขั้นสูง 5) สมรรถนะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใชเกณฑการประเมินสมรรถนะเปนระดับ
ความเชี่ยวชาญ ๔ ระดับ ไดแก ๑) เริ่มตน ๒) กําลังพัฒนา ๓) สามารถ ๔) เหนือความคาดหวัง
๔. ประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ในโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติวา ทุกโรงเรียนจะตองปรับปรุงหลักสูตรในสวนของการวัดและประเมินผล
ไดแก กําหนดเกณฑการวัดผลและมาตรวัดการประเมินสมรรถนะ วิธีการและเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
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เกณฑการจบการศึกษา และการรายงานผลการเรียนรู โดยใหแตละโรงเรียนดําเนินการและนําเสนอในที่
ประชุมวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. ประชุมเพื่ อวางแผนการปรั บปรุง หลัก สู ตรฐานสมรรถนะของโรงเรีย นนํ ารอ งพื้น ที่น วัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓ จัดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติวา การปรับปรุงหลักสูตรในสวนของระดับชั้นอื่น ๆ ยังไมมีความกาวหนา
มีเพียงกลุมวัดและประเมินผลเพียงกลุมเดียวที่มีการประชุมรวมกัน จึงควรนัดหมายทุกกลุมประชุมรวมกัน
โดยเร็วที่สุด และควรรีบดําเนินการชวยเหลือโรงเรียนนํารองฯ รุนที่ ๒ เนื่องจากโรงเรียนจะตองเสนอหลักสูตร
ฯ ใหอนุกรรมการฝายวิชาการในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อนุมัติกอนที่จะเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลตอไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะตองแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษา
๖. ประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียน
นํ า ร อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาจั ง หวั ด สตู ล ในวั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป น การประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดใหทุกโรงเรียนนําเสนอผลการปรับปรุงหลักสูตรของ แตละ
โรงเรียนในสวนที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล ซึ่งทุกโรงเรียนไดประชุมรวมกันและกําหนดเกณฑการวัด
และประเมินผลไดสอดคลองกับบริบทของตนเอง และที่ประชุมมีมติวา การประเมินสมรรถนะของนักเรียนนั้น
จะประเมินแบบ 360 องศา คือ ประเมินจากการเรียนรูในทุกรายวิชา ประเมินจากการรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
โรงเรียน ประเมินจากกิจวัตรประจําวันที่บาน และจะไมเพียงเฉพาะครูที่เปนผูประเมิน แตนักเรียน ครอบครัว
ชุมชน จะตองมีสวนรวมในการประเมินสมรรถนะดวย
๗. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยของโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น. เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมยังไมมีขอสรุปวาจะใชสมรรถนะอะไรในการจัดการเรียนรู
ปฐมวัย สมรรถนะตามแนวทางของสภาการศึกษา 7 ดาน หรือสมรรถนะตามแนวทางอื่น ๆ กลุมปฐมวัยมี
ความตองการผูเชี่ยวชาญชวยเหลือในการจัดทําหลักสูตร
๘. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป.๑ – ๓ ของโรงเรียนนํารอ งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. เปนการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดให นางญาดา นุยไฉน ผูอํานวยการโรงเรียน
บานบอเจ็ดลูก นําเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯในระดับ ป.๑ – ๓ และมอบหมายใหครูทุกโรงเรียนไป
ดําเนินการ
๙. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป. ๔ – ๖ ของโรงเรียนนํา รองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น. เปนการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดให นางยูรียะ บิสนุม ผูอํานวยการโรงเรียน
บานทุงสภากาชาดอุปถัมภฯ นําเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯในระดับ ป. ๔ – ๖ นําเสนอตัวอยางการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯของโรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภฯ และมอบหมายใหครูทุกโรงเรียนไปดําเนินการ
๑๐. ประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ม.๑ – ๓ ของโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. เปนการ
ประชุ ม ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใช ร ะบบ Google meet ที่ ป ระชุ ม ได ร ว มกั น สะท อ นผลจากหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาฯฉบับเดิม อภิปรายแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของแตละโรงเรียน และมอบหมาย
ใหครูทุกโรงเรียนไปดําเนินการ
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๑๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่
1/2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล กําหนด
แนวทางการสมัครเขารวมเปนสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และกําหนดปฏิทินการ
ดําเนินงานในไตรมาสที่ ๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑๒. ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดใหโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 นําเสนอ
ความกาวหนาในการพัฒนาหลักสูตรฯ และรวมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
๑๓. ประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google
meet ที่ประชุมไดใหแตละกลุมนําเสนอความกาวหนาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสรุปไดดังนี้
- กลุมปฐมวัย ยั งไมมีข อ สรุป วาจะใชสมรรถนะอะไรในการจัดการเรีย นรูป ฐมวัย สมรรถนะตาม
แนวทางของสภาการศึกษา 7 ดาน หรือสมรรถนะตามแนวทางอื่น ๆ กลุมปฐมวัยมีความตองการผูเชี่ยวชาญ
ชวยเหลือในการจัดทําหลักสูตร
- กลุม ป.1-3 กลุม ป.4-6 และกลุม ม.1-3 ครูไดเริ่มปรับปรุงหลักสูตรแลว โดยการปรับจาก 10
สมรรถนะ (ในปการศึกษา2563 ใช 10 สมรรถนะของคณะกรรมการอิสระฯ) มาเปน 5 สมรรถนะ ไดแก การ
จัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทํางานเปนทีม การคิดขั้นสูง การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง โดยรูปแบบ/
แนวทางในการจัดการเรียนรูที่ใชคือ ใชงานเดิมเสริมสมรรถนะ ใชงานเดิมตอเติมสมรรถนะ ใชรูปแบบการ
เรียนรูสูการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะเปนฐานผสานตัวชี้วัด (ทั้ง 4 รูปแบบอางอิงจากคณะกรรมการอิสระฯ)
ครูที่เริ่มปรับปรุงหลักสูตรแลว มีปญหาในเรื่องการเขียนคําอธิบายรายวิชา
- กลุมวัดและประเมินผล มีขอสรุปวาจะใชวิธีการประเมิน 360 องศา ผานการเรียนรูในทุกสาระ/วิชา
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมในโรงเรียน และผานกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยผู
ประเมินสมรรถนะของนักเรียน คือ ครู นักเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชน ซึ่งจะมีการตัดสินสมรรถนะของ
นักเรียนเปน ๔ ระดับ ไดแก เริ่มตน กําลังพัฒนา สามารถ เหนือความคาดหวัง จะนําผลการประเมินใสในปพ.๑
ในสวนของหมายเหตุ และกระบวนการในการวัดและประเมินผล ในระยะที่ ๑ จะตองมีการวิเคราะหพฤติกรรม
บงชี้รายสมรรถนะ วิเคราะหภารกิจที่นักเรียนจะตองทําใหสําเร็จเพื่อแสดงถึงสมรรถนะ และวิเคราะหรูปแบบ
การประเมินในสวนของวิธีการและเครื่องมือ
๑๔. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติ
ขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ ๒
(โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบานมะหงัง โรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนียะห และโรงเรียน
อนุบาลวังใหมศาสนศาสตร)
๑๕. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 จัดขึ้นใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติ
ดังนี้ ๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ๒) อนุมัติ
สถานศึกษาในจังหวัดสตูล จํานวน 2 แหง เปนสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 3
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ไดแก โรงเรียนควนโดนวิท ยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล และโรงเรียนนิคม
พั ฒ นาผัง 6 สังกัดองคการบริห ารส ว นจังหวัดสตูล ๓) กํา หนดปฏิทิน การดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๔) อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 จํานวน 4 แหง ไดแก โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบานมะหงัง
สังกัด สพป.สตูล และโรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนียะห โรงเรียนอนุบาลวังใหมศาสนศาสตร สังกัด สช.จ.สตูล
๑๖. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้ง
ที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมไดพิจารณาภารกิจของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายติดตาม
และประเมินผล และที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งกรรมการ ๓ คณะ ไดแก ๑) คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ๒) คณะทํางานออกแบบการติดตามและการประเมินผลพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และ ๓) คณะทํางานติดตามและประเมินผล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๑๗. ประชุมเลขานุการและผูชวยเลขานุการทุกฝายในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ใช ร ะบบ Google meet ที่ ป ระชุมไดรว มกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการศูน ยป ระสานงานพื้น ที่นวัตกรรม
การศึก ษาจั ง หวั ด สตู ล คณะทํ า งานด า นยุ ท ธศาสตร คณะทํ า งานด า นออกแบบติ ดและประเมิ น ผล และ
คณะทํางานดานติดตามและประเมินผล มีมติใหจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูลในสัปดาหที่ 3 - 4 ของเดือน และมติใหจัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลในสัปดาหที่ 1 - 2 ของเดือน
๑๘. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet
ที่ประชุมไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกฯ ในชวงไตร
มาสที่ ๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑๙. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet
ที่ประชุมไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณฯ
ในชวงไตรมาสที่ ๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และไดพิจารณาเรื่องการใชงบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรม Satun Sandbox
ในไตรมาสที่ 4 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
๑. อบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูออนไลนในยุคโควิด “ออนไลนอยางไรใหปงและวาว” ในวันที่
7 กรกฎาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.มัฮดี แวดราแม อาจารย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูเขารวมอบรมไดเรียนรูแอพลิเคชั่นที่ใชสําหรับการจัดการ
เรียนรูออนไลน ถือเปนเรื่องแปลกใหมสําหรับ ผูเขาอบรมหลายทาน และเปนการจุดประกายใหเห็นวาการ
จัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนไมไดยากอยางที่คิด จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใช
แบบสอบถาม พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̅ = 4.40, SD=0.67)
๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564 ในวันที่ 30
กรกฎาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
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ปรับโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานหารือการปรับปรุง Satun Sandbox (STB)
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมได
กําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูลฝายบุคคล
๔. อบรมเรื่ อ งการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ นวใหม ในวั น ที่ ๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.วิษณุ ทรัพยสมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. และดร.ณัฐา เพ็ชร
ธนู รองผอ.สทศ.สพฐ. ผูเขาอบรมไดเรียนรูเรื่องแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม จากวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง และเปนเรื่องที่สอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรม จากการสอบถามความ
พึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( x̅ = ๓.๙๙, SD= ๑.๐๕) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการ
ถายทอดความรูของวิทยากรมากที่สุด (x̅ = ๔.๑๓, SD = ๑.๐๗) รองลงมาคือการอบรมชวยใหเกิดความรูและ
ทักษะใหม (x̅ = ๔.๐๙, SD = ๑.๐๗) สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได (x̅ = ๔.๐๖,
SD = ๑.๐๗) สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหผูอื่นได (x̅ = ๓.๙๖, SD = ๑.๐๕) ระยะเวลาในการ
อบรม (x̅ = ๓.๘๘, SD = ๑.๐๕) และนอยที่สุดคือการประชาสัมพันธการอบรม (x̅ = ๓.๘๐, SD = ๑.๐๔) โดย
ทุกขอรายการมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
๕. จัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอเสนอเชิงนโยบายดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2564 ไดขอเสนอเชิงนโยบายด
านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จํานวน ๓ ขอ ดังนี้
(๑) จัดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน ใหสถานศึกษานํารอง
พื้ น ที่ น วัตกรรมการศึก ษา มี อั ต รากํ า ลัง ครบตามเกณฑ ว23/2563 ถ า มี อั ต รากํ า ลัง ต่ํา กวา เกณฑ ให มี
กระบวนการเติมเต็ม ภายใน 30 วัน กรณีที่ไม สามารถจั ดอั ตรากํ าลัง ตามเกณฑ ให จัด สรรงบประมาณ
งบอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติม เพื่อใหสถานศึกษาจัดจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูอัตราจางใหครบตามเกณฑ
(๒) จั ด อั ต รากํ า ลั ง สายสนั บ สนุ น สายสนั บ สนุ น ตามเกณฑ จํ า นวนนั ก เรี ย น (แก ไ ข
ว 23/2563 ขอ 7.3) ดังนี้
- นักเรียน 59 คนลงมา ตําแหนงพนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 1 อัตรา
- นักเรียน 60-119 มีพนักงานราชการตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
และมีพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา
- นักเรีย น 120-239 มีขา ราชการตํา แหนงเจ าหนา ที่ธุรการ ระดับปฏิบัตงานชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา และมีพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา
- นักเรีย น 240-719 มีขา ราชการตํา แหนงเจ าหนา ที่ธุรการ ระดับปฏิบัตงานชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ระดับปฏิบัตงาน-ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา และมี
พนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา
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- นั ก เรี ย น 720-1,079 มี ข า ราชการตํ า แหน ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ระดับปฏิบัตงาน-ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
และมีพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 2 อัตรา
- นักเรียน 1,080-1,679 มีขาราชการตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัต
การ-ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัตการ-ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
และมีพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานบริการ จํานวน 3 อัตรา
- นักเรียน 1,680 ขึ้นไป มีขาราชการตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัต
การ-ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัตการ-ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับปฏิบัตงาน-ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา และมีพนักงานราชการ ตําแหนง
พนักงานบริการ จํานวน 4 อัตรา
กรณี ที่ ไ ม ส ามารถจั ด อั ต รากํ า ลั ง สายสนั บ สนุ น ตามเกณฑ ข า งต น ให จั ด สรร
งบประมาณงบอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติม เพื่อใหสถานศึกษาจัดจางลูกจางชั่วคราวใหครบตามเกณฑ
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปรายการคาหนังสือเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคาใชจายรายหัว
สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณในรูป แบบของการจัดทําเปนแผนงานโครงการเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยที่สถานศึกษาจะตองใชสําหรับจัดหาหนังสือเรียน สื่อ
อุปกรณการเรียน หรือระบบฐานขอมูล ใหครบถวนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนลําดับแรก
๖. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/2564 ใน
วัน ที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมได
รวมกันพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารงานบุคคล
๗. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/
2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารงานบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๘. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/
2564 ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายดานโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๙. จัดอบรมเรื่อง การสรางสื่อการเรียนการสอนดวย CANVA ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมไดฝก
ปฏิบัติสรางสื่อการเรียนการสอนดวย CANVA แมระยะเวลาในการอบรมจะนอย แตผูเขาอบรมมีผลงานเชิง
ประจักษจากการรวมกิจกรรมการอบรม จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม
พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก
๑๐. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/2564 ในวันที่
27 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ป ระชุมไดเห็นชอบ
ขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการเพิ่มความอิสระและความคลองตัวในการบริหารงาน
บุ ค คลให เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ น วัต กรรมการศึ ก ษาที่เ สนอโดยคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่น วั ต กรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลฝายบุคคล
๑๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
ครั้งที่ ๒/2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet
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ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
12. จัดอบรมเรื่อง Google Apps for Education ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมไดเรียนรูการใชงานใน
ฟงกชั่นตาง ๆ ของ Google ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานที่หลากหลาย จากการสอบถามความพึง
พอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มาก
๑๓. จัดอบรมเรื่อง การสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sites วันที่ 5 กันยายน
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผู
เขาอบรมไดเรียนรูการสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sitesซึ่งสามารถนําไปประยุกตใช
กับการทํางานที่หลากหลาย จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขา
อบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก
14. จัดอบรมเรื่อง การสรางใบงานดวย Liveworksheet “ติดปกใบงานธรรมดาใหบินทะลุฟาไปหา
เธอ” ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือนายอกนิษฐ
จันทรสุขวงศ ศน.สพป.บุรีรัมย เขต 3 ผูเขาอบรมไดเรียนรูการสรางใบงานดวยแอพพลิเคชั่น Liveworksheet
ผานการปฏิบัติจริง มีผลงานจากการอบรมเปนที่ประจักษ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใช
แบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
๑๕. จัดอบรมเรื่องการตัดตอ/สรางสื่อการเรียนการสอนบนสมารทโฟนดวย Kinemaster ในวันที่ 12
กัน ยายน 2564 ผา นสื่อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส ใช ระบบ WebEx โดยมีวิ ทยากร คือ นายซั ครีย า หมาดบากา
ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมไดเรียนรูการใชงานแอพพลิเคชั่น Kinemaster ผานการปฏิบัติจริง มีผลงานจากการ
อบรมเปนที่ประจักษ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรม
สวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
๑๖. อบรมเรื่อง วิธีชวยลูกเมื่อลูกตองเรียนออนไลน สําหรับผูปกครองโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ
นายแพทยมูฮําหมาด ละใบจิ ผูเขารวมอบรมไดรับความรูในการเลี้ยงดูและสงเสริมบุตรหลานของตนเอง ได
เขาใจถึงพัฒนาการวัยตาง ๆ ของเด็ก และเขาใจถึงสาเหตุที่เด็กแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ทําใหสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กได นอกจากนี้ไดเรียนรูวิธีการสงเสริมใหบุตรหลานสามารถเรียนออนไลนในชวงที่มี
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดย
ใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก
๑๗. อบรมเรื่อง หองเรียนพลังบวก ในวันที่ 1๙ กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ
ZOOM โดยมีวิทยากร คือ นายแพทยมูฮําหมาด ละใบจิ ผูเขาอบรมไดเรียนรูถึงการทําความเขาใจตนเองและ
การทําความเขาใจนักเรียน ไดเรียนรูทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งและไดเรียนรูเทคนิคการใหคําปรึกษานักเรียนที่มีปญหา
นอกจากนี้ยังไดรับแรงบันดาลใจในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง จาก
การสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก
๑๘. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้ง
ที่ ๒/2564 ในวันที่ ๒๒ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet
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ที่ประชุมไดติดตามความกาวหนาการทํางานของคณะทํางานฯ และหารือกรอบการทํางาน/แผนการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายติดตามและประเมินผล ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
๑๙. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/2564 ใน
วันที่ ๒๓ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมได
รวมกัน พิจารณาโครงการอบรมเสริมสรา งความรูความเชาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สําหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๒๐. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่
๕/2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา
นํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ของคณะอนุกรรมการฝาย
กิจกรรมและงบประมาณ
๒๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564
ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมได
พิ จ ารณาการขับ เคลื่อนเรื่อ งการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในของสถานศึก ษานํา รองพื้ นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล
๒๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/2564 ในวันที่
๒๘ กันยายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดเห็น ชอบ
ขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการเพิ่มความอิสระและความคลองตัวในการบริหารงาน
บุ ค คลให เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ น วัต กรรมการศึ ก ษาที่เ สนอโดยคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่น วั ต กรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลฝายบุคคล
๒๓. อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สําหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 29 กันยายน
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากรคือ นายนภดล โปงอาย ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ผูเขา รว มอบรมไดเรีย นรูการประเมินวิทยฐานะฯ ตาม
หลักเกณฑ ว 9/2564 ซึ่งเปนเรื่องใหมที่สอดคลองกับความตองการของผูเขารวมอบรม
๒๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๓๐ กันยายน – ๒
ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ซีซีรีสอรท ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุมซึ่งเปนบุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ ไดรวมกันสรุปผลการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ในรอบปงบประมาณที่ผานมา ไดนําขอมูลของแตละฝายมาหลอมรวมกัน อีกทั้ง ไดวางแผน
เพื่อรองรับการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อีกดวย
๒๕. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง ๑๖ โรงเรียน ทํา
ใหโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอและครบครัน สงผลตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตอไป
๒๖. จัดทําวีดิทัศนเกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถใชวีดิทัศนดังกลาวในการสรางการรับรูกับครูและบุคคลทั่วไปได
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๒๗. จัดทําเว็บไซตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทําใหพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลได
มีชองทางในการเผยแพรขาวสารใหแกบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเปนชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 2,749,510.23 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
จังหวัดสตูล สามารถดําเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งดานคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ
บุคลากร และประสิทธิผลของหนวยงานทางการศึกษาไดสูงขึ้นและเปนตนแบบใหกับจังหวัดอื่น
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อยางทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมี
สวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
4. เพื่อคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดั บ
จังหวัด
5. เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของในสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหเปนในทิศทางเดียวกัน
6. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัด และรายงาน สรุปผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับบริการทางการศึกษา (รอยละ๑๐๐)
2. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษา
ใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน
3. ร อ ยละ 80 ของสถานศึ ก ษา/สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย มี คุ ณ ภาพระดั บ ผ า นเกณฑ ขั้ น ต น ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561
4. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ไดรับการสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจมีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาใหเด็กปฐมวัย จํานวน 500 คน
5. จํานวน รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ชิ้น
6. รอยละสถานศึก ษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุม เปา หมายที่ไดรับ การนิเทศ ติดตาม สงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน (รอยละ 80)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษามีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ศึกษานิเทศกเขารวมประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (จังหวัด)
จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
สวนภูมิภาค
2 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
และการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ
3 สรางการรับรูใหผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
4 คัดเลือกผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับ
จังหวัดสตูล
5 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถานศึกษา รายงานและสรุปผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดสตูล

ระยะเวลา
ตุลาคม
ธันวาคม
2563

กลุมเปาหมาย
/ผูไดรับประโยชน
คณะทํางานขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดับจังหวัด

ผูรับผิดชอบ
ศึกษานิเทศก
ศธจ.สตูล

พฤศจิกายน
ธันวาคม
2563

คณะทํางานขับเคลื่อน
โครงการฯ
ระดับจังหวัด

ศึกษานิเทศก
ศธจ.สตูล

มกราคม
พฤษภาคม
2564
กุมภาพันธ
สิงหาคม
2564

ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย

ศึกษานิเทศก
ศธจ.สตูล

กุมภาพันธ
สิงหาคม
2564

ศึกษานิเทศก
ศธจ.สตูล
ศึกษานิเทศก
ศธจ.สตูล

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
1. สรางการรับรูใหผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
สงเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กระดับปฐมวัย
2. คัดเลือกผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด
สตูล
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 55,987 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
1. เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป) ทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัยมี
พฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค มีความพรอมสําหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา
2. ผูบริหาร/ครูผูสอนปฐมวัย พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
3. สถานศึก ษา/สถานพัฒนาเด็ กปฐมวั ย ไดรับ การพัฒนาใหมีคุณภาพและความพรอ มในการจั ด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเนื่อง
4. สถานศึกษามีผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับ
จังหวัด
5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุมเปาหมายไดรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย
6. เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย จากผูเกี่ยวของทุกภาค
สวน และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน
ระดับพื้นที่และระดับกระทรวง
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โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
2. เพื่อประเมิน ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
3. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินฯและนําไปใชวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล จํานวน 1,337 คน เขารับการประเมินดานการอาน (Reading Test : RT)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล จํานวน 1,348 คน เขารับการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ไดรับการประเมินโดยการบริหารจัดการสอบของศูนยสอบผานระบบ NT Access และ
การบริหารจัดการสอบ อยางมีประสิทธิภาพ
2. นัก เรี ย นชั้ นประถมศึก ษาป ที่ 1 และ ชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสั ง กัด สํา นั กงาน
การศึก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ไดรับ การประเมิน คุ ณภาพผู เรีย นระดับ การศึ กษาภาคบั ง คับ ด ว ยข อ สอบ
มาตรฐานจากสวนกลาง (สพฐ.)
3. โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ นําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.256๔
สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดสตูล
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ
RT/NT ระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ
3 บริหารจัดการการประเมิน RT/NT
การประเมินดานการอาน (Reading Test :
RT) ป.1
3.1 กอนดําเนินการสอบ RT
3.1.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมินฯ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3.1.2 สงมอบเอกสารและอุปกรณการสอบ
RT ใหแกสนามสอบ
3.2 ระหวางดําเนินการสอบ RT
3.2.1 ดําเนินการสอบ RT ทุกสนามสอบ
3.2.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ระยะเวลา
พ.ย. 63 –
ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค.
2564

กลุมเปาหมาย/
ผูไดรับประโยชน

โรงเรียนในสังกัด สช. นายวัชรพงศ ละอองรัตน
สตูล ที่มีนักเรียน ป.1 ศน.ศธจ.สตูล
นางสาวอรสา ปานกลาย
และ ป.3
พนักงานจัดกิจกรรม
การศึกษา สช.จ.สตูล
นายวัชรพงศ ละอองรัตน
บุคลากร ศธจ.สตูล
,สช.สตูล และผูบริหาร ศน.ศธจ.สตูล
,ครู ในสังกัด สช.สตูล นางสาวอรสา ปานกลาย
พนักงานจัดกิจกรรม
การศึกษา สช.จ.สตูล

มี.ค. 2564 คณะกรรมการฯ
มี.ค. 2564 ระดับศูนยสอบ

คณะกรรมการฯ
ระดับศูนยสอบ
ตามประกาศฯ

โรงเรียนในสังกัด
16 - 19
มี.ค. 2564 สช. 26 โรงเรียน

คณะกรรมการฯ
ระดับศูนยสอบ
และสนามสอบ
ตามประกาศฯ

และสนามสอบ
ตามประกาศฯ

3.3 หลังดําเนินการสอบ RT
3.3.1 บันทึกผลการทดสอบลงในแบบ
16 - 28
โรงเรียนในสังกัด
บันทึก
มี.ค. 2564 สช. 26 โรงเรียน
3.3.2 กรอกขอมูลจากแบบบันทึกผานระบบ
NT Access
3.3.3 นําซองแบบบันทึกคะแนนกลับมาเก็บ
ยังศูนยสอบ
บริหารจัดการการประเมินคุณภาพผูเรียน
(National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3
3.4 กอนดําเนินการสอบ NT
3.4.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการประเมินฯ มี.ค. 2564 คณะกรรมการฯ
ระดับศูนยสอบ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
และสนามสอบ
3.4.2 สงมอบเอกสารและอุปกรณการสอบ
ตามประกาศฯ
NT ใหแกสนามสอบ
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ
ระดับสนามสอบ
ตามประกาศฯ

คณะกรรมการฯ
ระดับศูนยสอบ
ตามประกาศฯ
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

3.5 ระหวางดําเนินการสอบ NT
3.5.1 ดําเนินการสอบ NT ทุกสนามสอบ
3.5.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

24 มี.ค.
64

3.6 หลังดําเนินการสอบ NT
3.6.1 ตรวจขอสอบแบบเขียนตอบที่สนาม
สอบ

24 - 25
มี.ค. 64

กลุมเปาหมาย/
ผูไดรับประโยชน

คณะกรรมการฯ
สนามสอบ จํานวน ระดับศูนยสอบ
9 สนามสอบ
และสนามสอบ
ตามประกาศฯ
นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ
ระดับสนามสอบ
ตามประกาศฯ
นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ
ระดับสนามสอบ
ตามประกาศฯ
นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ
ระดับสนามสอบ
ตามประกาศฯ
นักเรียนที่เขาสอบฯ หัวหนาสนามสอบ

3.6.2 กรรมการตรวจขอสอบระบายคะแนน
ผลการทดสอบแบบเขียนตอบใกระดาษคําตอบ
ของนักเรียนรายบุคคล
3.6.3 จัดเก็บกระดาษคําตอบใสซองให
ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ

24 - 25
มี.ค. 64

3.6.4 แตละสนามสอบนําสงกลองบรรจุซอง
กระดาษคําตอบไปยังศูนยสอบ
3.6.5 นําสงกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ
ของแตละสนามสอบไปยัง สพฐ.

25 มี.ค.
64
29 มี.ค. - คณะกรรมการฯ
2 เม.ย. 64 ระดับศูนยสอบ
ตามประกาศฯ

4 รายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล
4.1 ประกาศผลการสอบผานระบบ NT
Access
4.1.1 ประกาศผลการประเมินดานการอาน
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1
4.1.2 ประกาศผลการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน(National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3
4.2 วิเคราะหผลการสอบ
4.2.1 วิเคราะหผลการประเมินดานการอาน
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1
4.2.2 วิเคราะหผลการประเมินความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test :
NT) นักเรียนชั้น ป.3
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24 - 25
มี.ค. 64

20 เม.ย.
64

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ
ระดับศูนยสอบ
ตามประกาศฯ

นักเรียนที่เขาสอบฯ สทศ.สพฐ.
นักเรียนที่เขาสอบฯ สทศ.สพฐ.

5 พ.ค. 64
พ.ค. ก.ย. 64

โรงเรียนที่เขาสอบ
ฯ

คณะกรรมการฯ
ระดับศูนยสอบ
ตามประกาศฯ
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ที่

กิจกรรม
4.3 จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการทดสอบ

ระยะเวลา
พ.ค. ก.ย. 64

กลุมเปาหมาย/
ผูไดรับประโยชน
โรงเรียนทีเ่ ขาสอบฯ

5 อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน ที่เกี่ยวของกับ ก.ค. – ก.ย. โรงเรียนทีเ่ ขาสอบฯ
การนําผลการทดสอบฯ ไปใชพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู ผานระบบออนไลน
6 จัดจางทํา/ผลิต สื่อการเรียนรูภาษาไทย
ก.ค. – ก.ย. โรงเรียนทีเ่ ขาสอบฯ
ชั้น ป.1

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ
ระดับศูนยสอบ
ตามประกาศฯ
กลุมนิเทศฯ ศธจ.
สตูล
กลุมนิเทศฯ ศธจ.
สตูล

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access
2
3

4

5

ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาและสนามสอบ ดําเนินการบริหารการจัดสอบใน
ระบบ NT Access ไดทันตามระยะเวลาที่สวนกลางกําหนด
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ศูนยสอบดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบและ
ทดสอบ RT/NT ระดับศูนยสอบ และ ระดับสนามสอบ ไดทันตามระยะเวลาที่สวนกลางกําหนด และ
ระดับสนามสอบ
ครอบคลุมภาระงานตามคูมือการจัดสอบ
บริหารจัดการการประเมินดานการอาน โรงเรียนที่สมัครใจใหนักเรียนประเมินฯ จํานวน 26 แหง โดย
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 แตละโรงเรียนเปนสนามสอบ มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับ
สนามสอบภายในโรงเรียน ดําเนินการจัดสอบเปนไปตามคูมือ
การจัดสอบ และโปรงใส ไมมีปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการระดับศูนยตรวจเยี่ยมสนาม
สอบครบทุกสนามสอบ
บริหารจัดการการประเมินความสามารถ โรงเรียนที่สมัครใจใหนักเรียนประเมินฯ จํานวน 26 แหง โดย
พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National แตละโรงเรียนเปนสนามสอบ ศูนยสอบแตงตั้งคณะกรรมการ
Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3
ระดับสนามสอบ ดําเนินการจัดสอบเปนไป
ตามคูมือการจัดสอบ และโปรงใส ไมมีปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการระดับศูนยตรวจเยี่ยมสนาม
สอบครบทุกสนามสอบ
รายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอย โดยกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.สตูล หลังจากประกาศผลสอบ
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ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 101,057 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตร 4
สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผาน
กลไกของ กศจ.
วัตถุประสงค
1. เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ
กศจ.
2. เพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานการบู ร ณาการด า นการศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถ
ดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชนมี
จิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและชุมชนของตนเอง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กําหนดโรงเรียน จํานวน 3 แหง ตามแผนการบูรณาการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
การดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ
(Stand Alone) ของจังหวัดสตูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดสตูล มีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิ ท ธิภ าพการศึก ษาจั ง หวั ด โดยผ า นกลไกของ กศจ. โดยการการบู ร ณาการดา นการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถ
ดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูลตามเปาหมายของสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก
กลุมเปาหมาย
หนวยงานทางการศึกษา, สถานศึกษาในจังหวัดสตูล, คณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล,
กศจ.สตูล
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. ดําเนินการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ออกตรวจ ติดตาม ประเมินผล การบูรณาการ
ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และ
โรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล หรืออื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
3. จัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
การกํ ากับ ติดตามและรายงานผลการดํ าเนินงานตามแนวทางการขับ เคลื่อ นการบูรณาการดา น
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูลโดยผานกลไกของคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษา
จังหวัดสตูล ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) โดยมีการประสานงาน
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง การลงพื้ น ที่ ติ ด ตามการบู ร ณาการด า นการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อดูสภาพที่แทจริงของโรงเรียนตางๆ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพรอม
ความเปนไปได ความเหมาะสมและความคุมคา ดานพื้นที่ ดานงบประมาณและดานอื่นๆ ของการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณ ภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรีย นที่สามารถดํารงอยูไดอยา งมีคุณภาพ
(Stand Alone) ของนายชยพงศ สายฟา ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา
โสณพนิช) ศึก ษาธิการจังหวัด ผูอํา นวยการสํา นัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสตูล ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล รวมทั้ง
ประเด็นขอเสนอเกี่ยวกับสถานศึกษาอาชีวะ โดยมีรายละเอียดการกํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
วันที่ 22 มกราคม 2564
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล นําเรื่องการบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล เขาชี้แจง
รายละเอียดตอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดสตูล ในคราวประชุมครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เพื่อใหที่ประชุมกลั่นกรองประกาศแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการดาน
การศึกษาจังหวัดสตูล จํานวน 15 คน
วันที่ 26 มกราคม 2564
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล นําเรื่องการบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล เขาชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564 ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล โดยปรับเพิ่มจํานวนเปน 19 คน
โดย กศจ.สตูล ไดแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ตามประกาศ กศจ.
สตูล ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564
วันที่ 26 มกราคม 2564
รายละเอียด มีการจัดประชุมผานระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
เวลา 17.00 น.เพื่อเปนการปรึกษาหารือระหวาง ผูรับผิดชอบจังหวัดสตูล นายชยพงศ สายฟา คณะติดตาม
นโยบาย นายภูธร จันทะพงษ ปุณยจรัสธํารง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายอาคม สุช าติพงษ ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด สุขขี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 นายศังกร รักชูชื่น และบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2564
นายชยพงศ สายฟา ที่ปรึกษารัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัล ยา
โสภณพนิช) ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อประชุมรวมกับคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูลและผูที่
เกี่ ย วข อ ง พร อ มทั้ ง ดู ส ภาพที่ แ ท จ ริ ง ของโรงเรี ย นและติ ด ตามการบู ร ณาการด า นการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล)
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คณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ประชุมหารือผลการติดตามเพื่อกําหนด
โรงเรียนคุณ ภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรีย นที่สามารถดํารงอยูไดอยา งมีคุณภาพ
(Stand Alone) ของจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4
ก.พ. 2564 ที่ประชุมมีมติกําหนดโรงเรียนนํารอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ไดแก โรงเรียนบานวังปริง สพป.สตูล
2) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ไดแก โรงเรียนทาแพผดุงวิทย สพม.สงขลา สตูล
3) โรงเรียน Stand Alone ไดแก โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา โรงเรียนบานตันหยง
กาโบยชัยพัฒนา สพป.สตูล
วันที่ 18 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.
2564เพื่อหารือแผนการดําเนินงานของสถานศึกษานํารองตามโครงการบูรณาการดานการศึกษา สําหรับการ
ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนละ 400,000 บาท
วันที่ 5-6 เมษายน 2564
นายชยพงศ สายฟา ที่ ป รึก ษารัฐ มนตรี ชว ยวา การกระทรวงศึกษาธิ การ (คุ ณหญิง กั ลยา
โสภณพนิช) และคณะลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อประชุมรวมกับคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล
และผูที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ
ของสถานศึกษานํารองบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมทั้งติดตามการ
มอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน และเขาเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล
ทั้งนี้ สํ านัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัดสตู ล รว มกั บ สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาสตู ล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือขายภาคเอกชน ชุมชน
ผูปกครองนักเรียน และผูทรงคุณวุฒิ ภายใตการนําของคณะทํางานบูรณาการดานการศึกษาจังหวัดสตูล ที่
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) จัดทําแผนบูรณาการดานการศึกษา
จังหวัดสตูลเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบายและเปาหมายในภาพรวม และใช
เปนกรอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่
สามารถดํา รงอยูไ ดอ ยา งมี คุณ ภาพ (Stand Alone) เพื่ อลดความเหลื่อ มล้ํ า ดา นการศึก ษา เพิ่ ม โอกาสให
นักเรียนมีทางเลือก ลดการแขงขันเขาโรงเรียนขนาดใหญพิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัดหรืออําเภอ
และมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม เพื่อใหผูปกครองและ
ชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
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ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 75,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เพิ่มโอกาสใหนักเรียนมีทางเลือก ลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา ลดการแขงขันเขาโรงเรียนขนาด
ใหญพิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัดหรืออําเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่ง
อํานวยความสะดวกใหมีความพรอม เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
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โครงการสง เสริมและสนับสนุ นการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถ
พิเศษ ภายใตทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(ม.ท.ศ.)
วัตถุประสงค
1. เพื่อคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎ
ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจําปการศึกษา 2564 รุนที่ 13 อยางนอยจํานวน 1 ราย
2. เพื่อติดตาม ดูแล นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มงกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เสริมสรางทัศนคติที่ถูกตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บม
เพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะชวยสรางพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ในพื้นที่จังหวัดสตูลที่มีผลการเรียน
ดี ประพฤติดี และมีคุณธรรม จํานวน 1 ราย
2. ติดตามนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ สยามมงกุฎราช
กุมาร (ม.ท.ศ.) ที่กําลังศึกษาอยู และสําเร็จการศึกษาแลว แตยังไมมีงานทํา จํานวน 8 คน เพื่อเสริมสราง
ทัศนคติที่ถูก ตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บม เพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพั ฒนา
ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพอันจะชวยสราง
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ไดรับการเสนอแนะ แนะนําแนวทางในการเรียน การดําเนินชีวิต มีผลการเรียนดีตามเกณฑที่กําหนด มีทัศนคติ
ที่ถูกตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บมเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะชวยสรางพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง
กลุมเปาหมาย
- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
- นักเรียนที่ ไดรับ ทุน การศึกษาพระราชทานสมเด็ จ พระบรมโอสราธิ ราชฯ สยามมงกุฎ ราชกุ ม าร
(ม.ท.ศ.) จํานวน 8 คน
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียน/บานพักอาศัยของนักเรียนทุน ทั้งในพื้นที่จังหวัดสตูลและตางจังหวัด
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุน ประจําปการศึกษา
2564
กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมบาน
ติดตามความประพฤติ ผลการ
เรียนของนักเรียนทุน
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ
ดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย/
ผูรับผิดชอบ
ผูไดรับประโยชน
กุมภาพันธ เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา/
พฤษภาคม 2564
คณะกรรมการ
ระยะเวลา

มิถุนายน - กันยายน เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา/
2564
คณะกรรมการ
กันยายน 2564

เยาวชนในจังหวัดสตูล กลุมพัฒนาการศึกษา

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
โครงการการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
ภายใตทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จะเริ่มดําเนินการ
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) มีนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลสมัครเขารับทุนทั้งหมด ๑๘ ราย
๒) คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมัครเขารับ ทุนการศึก ษาพระราชทานฯป 2564 ภายใต “มู ลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอมูลเชิงประจักษและคุณสมบัติของผูสมัครเขารับทุนทั้ง ๑๘ คน ระหวางวันที่ 25 - ๓๐ มีนาคม 2564
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบดําเนินงาน จํานวน 18,975 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ไดรับการเสนอแนะ แนะนําแนวทางในการเรียน การดําเนินชีวิต มีผลการเรียนดีตามเกณฑที่กําหนด มีทัศนคติ
ที่ถูกตอง ดีงาม ตอสถาบันพระมหากษัตริยและประเทศชาติ บมเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู ใหเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะชวยสรางพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง
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ยุทธศาสตร 5
สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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โครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
2. เพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดสตูล พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หนว ยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อน พัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา จํานวน 45 แหง
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
จํานวน 1 แหง
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
จํานวน 39 แหง
โรงเรียน สังกัดทองถิ่นจังหวัดสตูล
จํานวน 3 แหง
วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
จํานวน 2 แหง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. หน ว ยงาน สถานศึก ษา ขับ เคลื่อ นพั ฒนางานด า นสถานศึก ษาพอเพี ย ง ตามหลัก ของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา รอยละ 10
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งในระดับ สถานศึกษาตามหลักของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงดา นการศึ ก ษา
รอยละ 80
กลุมเปาหมาย
หนวยงาน สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน จํานวน 45 แหง
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
สถานศึกษาศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 105

กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. ประชุมสรา งการรับ รูความเขาใจตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งดา นการศึกษาให กับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จํานวน 40 โรงเรียน สังกัดทองถิ่นจังหวัดสตูล จํานวน
3 โรงเรียน สังกัด สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสตูล จํา นวน 1 โรงเรีย น ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. กิจกรรมออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

100

100 คน

100 8o

100

2. รอยละผูบริหารสถานศึกษา ครู
และนักเรียน ในสถานศึกษามีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับสถานศึกษาตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา

80

6 แหง

5 แหง

96

3. รอยละหนวยงาน สถานศึกษา
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน
การบูรณาการพัฒนางานดาน
สถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษารวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

80

6 แหง

6 แหง

100

1. รอยละสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล พัฒนาบุคลากรใน
หนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
สตูล ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 106

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 107

งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 40,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
1. บุคลากรในหนวยงาน สถานศึกษาในสังกัดมีความรู ความเขาใจ การขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษา
พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
2. สถานศึ ก ษาพั ฒ นางานด า นสถานศึ ก ษาพอเพี ย งสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ปน เลิ ศตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
3. หนวยงาน สถานศึกษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกันในการพัฒนางานดาน
สถานศึกษาพอเพียง สูการปฏิบัติที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากประราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป ๒๕๖๔
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ให ความรูเ รื่ อ งการสมั ค รเปน สมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นและการดํา เนิ น งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ไดรับ
เกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แลวกับโรงเรียนที่สมัครเขารวม
โครงการใหม
3. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผูบริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจาหนาที่ รวมจํานวน 40 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐ มีความรูเรื่องการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและแนว
ทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ไดรับเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ใหกับโรงเรียนที่
สมัครเขารวมโครงการใหม ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพิ่มมากขึ้น
กลุมเปาหมาย
โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการของจังหวัดสตูล จํานวน 14 โรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
จัดทํ าสื่ อให ความรู โ ครงการอนุ รักษ พัน ธุกรรมพืช อั นเนื่องมาจากประราชดํา ริ ฯ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
โรงเรียนที่เขารวมโครงการและบุคคลทั่วไป มีความรูเรื่องการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ไดรับเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
ใหกับโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการใหม ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 109

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพันธุกรรมพืชและประชาชนผูสนใจมีความรูเกี่ยวกับพืชของ
จังหวั ดสตู ล สตูล จี โ อปารค และเรื่องการสมัครเปนสมาชิ กสวนพฤกษศาสตรโ รงเรี ยนและแนวทางการ
ดํ า เนิน งานสวนพฤกษศาสตรโ รงเรียน เกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรีย นรูระหวา งสมาชิก สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ไดรับเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ใหกับโรงเรียนที่
สมัครเขารวมโครงการใหม ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 110

ยุทธศาสตร 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 111

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สตู ล มีแ พลตฟอร ม ดิ จิ ทัล ที่ ส ามารถใช ใ นการสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนไมนอยกวา 2 ระบบ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. แพลตฟอรมดิจิทัล จํานวนไมนอยกวา 2 ระบบ
2. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จํานวน 33 คน
3. เจาหนาที่ธุรการหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 34 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สตู ล นํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
1. แพลตฟอรมดิจิทัล จํานวนไมนอยกวา 2 ระบบ
2. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จํานวน 33 คน
3. เจาหนาที่ธุรการหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล 34 คน
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 : เดือน มกราคม 2564 - เดือน มีนาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ สถานประกอบการของเอกชน
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห
ความตองการและปญหาในการใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (my
office) และเว็บไซตสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือติดตองาน และ
รายงานการประชุม (หลักสูตร
ออนไลน)

ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ม.ค.
บุคลากรสํานักงาน
กลุมพัฒนาการศึกษา
2564
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
กลุมอํานวยการ

ส.ค.
2564

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

บุคลากรสํานักงาน
กลุมพัฒนาการศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
กลุมอํานวยการ

หนา 112

ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย
3 จัดหาและเชาบริการพื้นที่ในการจัดเก็บ
ส.ค.
พื้นที่จัดเก็บขอมูลใน
ขอมูลบริการคลาวด (cloud
2564 ระบบคลาวด จํานวน 1
computing) จํานวน 1 ระบบ
ระบบ ระยะเวลา 1 ป
ระยะเวลา 1 ป
4 การจางผลิตสื่อวีดีทัศน พรอมเสียง
ก.ย.
วีดที ัศน จํานวน 1 ชุด
และขอความบรรยายประกอบวีดีทัศน
2564
สําหรับประชาสัมพันธและแนะนํา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาการศึกษา
กลุมอํานวยการ
กลุมพัฒนาการศึกษา
กลุมอํานวยการ

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแนวปฏิบัติในการทํางานสารบรรณของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล
2. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีความรูความเขาใจในระเบียบงานสารบรรณ และ
สามารถปฏิบัติงานโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดในทุกที่ทุกเวลา มีการใชปริมาณกระดาษนอยลง
3. สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ผ า นบริ ก ารคลาวด (cloud
computing)
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีสื่อวีดีทัศน พรอมเสียง และขอความบรรยายประกอบวีดีทัศน
สําหรับประชาสัมพันธและแนะนําสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบดําเนินงาน จํานวน 60,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีแพลตฟอรมดิจิทัลที่สามารถใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอผูมารับบริการและติดตอราชการ
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โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําคูมือตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2. เพื่ อ ดํา เนิ น การตรวจ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานทางการศึ ก ษาและ
สถานศึกษา ในจังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสตูลและนโยบายเรงดวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3. เพื่อรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูลและ
นโยบายเรงดวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดําเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 แหง และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
จํานวน 236 แหง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสตูลและนโยบายเรงดวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ ง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานของกลุมนิ เทศ
ติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สํานัก งานศึกษาธิการจัง หวัดสตูล มีข อมูลสารสนเทศที่เ กี่ย วขอ งกับ การนิเทศ การตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนว ยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล นโยบายเรงดวนอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ และตามภาระงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุมเปาหมาย
หนว ยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํา นวน 6 แหง และสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 236 แหง
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด
สตูล
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 จัดทําคูมือและแผนการนิเทศ การตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2 ดําเนินการนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ดังนี้
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการ
ตรวจราชการ ปงบประมาณ 2564
- ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
- ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
- นโยบายเรงดวนอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
- ตามภาระงานของกลุม นิเทศฯ
3 รับการตรวจราชการ จากผูต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
4 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา

กลุมเปาหมาย/
ผูไดรับประโยชน
ต.ค. - ธ.ค. 63 หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา
ในจังหวัดสตูล
ธ.ค. 63 – ก.ย. หนวยงานทางการ
64
ศึกษา, สถานศึกษา
ในจังหวัดสตูล

ธ.ค. 63 – ก.ย. หนวยงานทางการ
64
ศึกษา, สถานศึกษา
ในจังหวัดสตูล
ก.ย.63
หนวยงานทางการ
ศึกษา, สถานศึกษา
ในจังหวัดสตูล

ผูรับผิดชอบ
ศน.ศธจ.สตูล
- ศน.ศธจ.สตูล
- คณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้ง

- ศน.ศธจ.สตูล
- คณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้ง
- ศน.ศธจ.สตูล
- คณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้ง

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 ดําเนินการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาม
มาตรการป อ งกัน ในสถานการณ การแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัด ไดจํานวน 11 แหง ระหวางวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2563 สถานศึกษาทุกแหง
ดําเนินการตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
19) อยางเครงครัดและมีความตอเนื่อง ตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินการ รวมทั้งชี้แจงและสราง
ความเขาใจ ความตระหนักในปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใหแก
ผูปกครองและคนในชุมชน
ไตรมาสที่ 2 ไดดําเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครบจํานวน 6 แหง โดยผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวัลลภ สงวนนาม)
และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ในจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยม กศน.จ.สตูล ประชุมรับฟงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
การขับ เคลื่อนนโยบายฯ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็น ปญ หา/อุป สรรค ขอเสนอแนะและBest
Practice จากตัวแทนหนวยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สําหรับระดับสถานศึกษา ไดดําเนินการตรวจ ติดตามฯ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแหง จากการแจง
หนว ยงานทางการศึกษา ดํา เนิน การแจงสถานศึก ษาในสังกัด รายงานการจั ดการเรียนการสอนและการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 116

ภาคเรี ย นที่ 2/2563(เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ – 9 เมษายน 2564) รวมทั้ ง ร ว มลงพื้ น ที่ กั บ ผู ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา ๔ แหง ไดแก 1.) โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 2.) โรงเรียนวัดหนาเมือง
3.) โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล รับการกํากับติดตามฯ จาก
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 4.) โรงเรียนบานวังปริง อ.ทาแพ จ.
สตูล ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวัลลภ สงวนนาม) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
(โรงเรียนคุณภาพของชุมชน)
ไตรมาสที่ 3 รั บ การตรวจราชการและติ ด ตามผลการบริห ารการจั ด การศึ ก ษาของหน ว ยงาน/
สถานศึ กษา ในสถานการณก ารแพรร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้ น ที่
รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 ของ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตําแหนงศึกษาธิการภาค 6 วันพฤหัสบดีที่ 1๗ มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ประเด็นในการตรวจราชการ ดังนี้ ๑) ติดตามการเปดภาคเรีย นที่ 1/2564 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ 2) ติดตามการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดําเนินการรายงานผลฯ เปนไปดวยความเรียบรอยผูเขารวมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล รอง
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผอ.กลุมงานทุกกลุมงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของของ สช.จ.สตูล ทั้งนี้นําเสนอตาม
ประเด็ น การตรวจราชการฯ ข า งต น และได รั บ ฟ ง ข อ เสนอแนะ ข อ คิ ด เห็ น จากผู ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไตรมาสที่ ๔ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดดําเนินการใหหนวยงานทางการศึกษา รายงานผล
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 6 โดยดําเนินการภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวม
รายงานเป นภาพรวมจั ง หวัด สตูล และรายงานไปยัง สํา นัก งานศึก ษาธิการภาค ๖ ตามหนั งสื อสํา นัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ ศธ ๐๒๑๑๓/
ว ๙๕๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จํานวนทั้งสิ้น ๘ หนวยงาน ไดแก 1.) สํานักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดสตูล 2.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 3.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 4.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัยจัง หวัดสตูล 5.)
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 6.) ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล ๗.) สถาบันอาชีวศึกษา
จังหวัดสตูล และ๘.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล ซึ่งครบถวนและรายงานไปยังสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๖ เรียบรอยแลว
ตามคําสั่ง กระทรวงศึก ษาธิการ ที่ สป.๖๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มอบหมายใหนาย
ชัยณรงค ปองบานเรือ ตําแหนง ศึกษาธิการภาค ๗ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปตตานีและจังหวัดสตูล โดยได
กําหนดใหจัดประชุมเพื่อรับการตรวจติดตามฯ ในวันศุกร ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. - 16.00
น. ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด ว ย Application Google Meet โดยมี ห น ว ยงานทางการศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสตูล เขารวมฯ ครบถวน ๗ หนว ยงาน ไดแ ก 1) สํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ๓) สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จั งหวัดสตูล ๔) สํา นั กงานการศึก ษาเอกชนจัง หวัด สตู ล
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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๕) ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล ๖) สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และ ๗) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 34,745 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นําผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา รายงานแกผูบังคับบัญชา หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชน ทางชองทางงานประชาสัมพันธ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล
2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนงานดําเนินการตามภารกิจ จํานวน 2 แผนงาน ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565)ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแผนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจไดอยางเปน
ระบบ สามารถดําเนินการจนบรรลุยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศและ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ตามที่วางไว
กลุมเปาหมาย
หนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลทุกสังกัด
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

กลุมเปาหมาย/
ผูไดรับประโยชน
บุคลากร ศธจ.สตูล

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน

1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล
2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2564 -2565)

พ.ย. - ธ.ค.
63
ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

หนวยงานทางการศึกษา

กลุมนโยบายและแผน

3 การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล/แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก.ค. – ก.ย.
64

บุคลากร ศธจ.สตูล/
หนวยงานทางการศึกษา

กลุมนโยบายและแผน
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 – 2565) ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุมเปาหมายคือ เจ าหนาที่ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของหนวยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดสตูล จํานวน 28 คน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวั ดสตูล
เพื่อใหทันตอสถานการณปจจุบัน วิเคราะห SWOT แตละระดับชั้น
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 1) ใหบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนรวมกําหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
ราชการและกรอบงบประมาณ 2) ปฏิบัติการเขียนรางโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบที่กําหนด 3) จัดประชุม
ทบทวนและปรับปรุงรางแผนปฏิบัติราชการฯ 4) เสนอใหศึกษาธิการจังหวัดสตูลใหความเห็นชอบ 5) ประชุม
เชิงปฏิบัติการติดตาม เรงรัด และรายงานผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส และรายป
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนา 121

งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 10,640 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เพื่อในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การ
ใชจายงบประมาณจะตอ งใหบ รรลุตามวัตถุประสงคแ ละเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณ เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด และตอบสนองตอ
บริบทดานการศึกษาของจังหวัดสตูล
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โครงการสร า งภู มิ คุ ม กั น การทุ จ ริ ต ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม บุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในสํานักงาน
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของบุคลากรใหยึดมั่นในความซื่อสัตย มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางการดําเนินงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ ทํางาน
ใหกับบุคลากร ใหมีคณ
ุ ลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ใหมีความโปรงใส และเปนธรรม
สรางภูมิคุมกันการทุจริต
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เขารวมกิจกรรมตามโครงการ เกินกวารอยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากรสํ านัก งานศึก ษาธิการจังหวัด สตูล มีคุณภาพชีวิต ความพึง พอใจ และมีการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคลอง กับวัตถุประสงคของโครงการไมนอยกวารอยละ 80
กลุมเปาหมาย
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคน จํานวน 29 คน
ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม -กันยายน 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และในพื้นที่จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. จัดกิจกรรมใหความรู ดานวินัยแกขาราชการ ในวาระการประชุมของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล
2. จัดอบรม และศึกษาดูงานเพื่อใหความรู สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม
3. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ เพื่อเปนการสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่รูรัก
สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ/แบงปน และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดี มีคุณธรรม อยูรวมกัน
ในสังคมอยางผาสุก เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม การบําเพ็ญประโยชนทําความสะอาดสถานที่
ชุมชน ตางๆ เปนตน
4. สงเสริมขาราชการรวมพิธีทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ
5. จัดทําแผนปาย สื่อ ประชาสัมพันธรณรงคสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
1. มีการเพิ่มความรูดานวินัยใหแกขาราชการในการประชุมบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2. จัดกิจกรรมอบรมออนไลนใหความรู สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
3. มีการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่กับหนวยงานตางๆ
4. มีการเขารวมพิธีทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ
5. จัดทําแผนปาย สื่อ ประชาสัมพันธรณรงคสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม
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งบประมาณ
งบรายจายอื่น จํานวน 37,000 บาท
ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนําองคความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในการทํางานและการดํารงชีวิตไดอยาง
ถูกตอ งเหมาะสม และมีภูมิตา นทานสามารถปฏิบัติราชการอยา งซื่อสัตยสุจ ริต สามารถนําหลัก คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาขาราชการ กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงานไดอันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชน
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สวนที่ 5
ผลงานปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดานแผนงาน
๑. ชื่อผลงาน แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑ ระยะเวลาดําเนินการ
8 กันยายน ๒๕๖๓ – 7 กันยายน ๒๕๖๔
๑.๒ แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 9 กําหนดไววา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัด
ความสํา เร็จ ของภารกิ จ และคํา สั่ง หั ว หนา คณะรักษาความสงบแหง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรู ป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริห ารและการจั ดการศึก ษาตามที่ ก ฎหมายกํา หนด การปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนา ที่ นโยบาย และ
ยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาที่ขอหนึ่งที่มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการ
จัง หวัดรับผิดชอบในขอ 11(2) คือ การจัดทําแผนพัฒ นาการศึกษาและแผนปฏิบัติก าร เพื่อ ใชเปนกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษาและการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดนําแนวคิดในการดําเนินการ ดังนี้
๑) เพื่อชวยลดหรือแกไขปญหาในการจัดการศึกษาจังหวัดสตูลใหดีขึ้น
๒) เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๓) เพื่อระดมความคิด แบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
๔) เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดสตูล
๕) เพื่อควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใชกลไก
การขับเคลื่อนผานคณะกรรมการบริหารติดตามงบประมาณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไปพลางกอน และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชในการ
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ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การใชจายงบประมาณ
จะตองใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑.๓ สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๓.๑ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยกําหนดวัตถุประสงค การเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร
จังหวัดสตูล กลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงาน กิจกรรมที่ดําเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลที่คาดวาจะไดรับ และการสรุปรายงานผล
๑.๓.๒ เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ ไดวางแผนขับเคลื่อนโครงการ โดยการแตงตั้งคณะทํางานบริหาร
โครงการ กําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะดําเนินการ งบประมาณ
ในกิจกรรมที่กําหนด กําหนดเนื้อหาของการประชุม
๑.๓.๓ บันทึกเสนอขออนุมัติดําเนินการโครงการ ยืมเงินงบประมาณในการดําเนินการ จัดเตรียม
เอกสาร ขอมูลสารสนเทศ ไฟลนําเสนอประกอบการประชุม และวัสดุอุปกรณสําหรับการประชุม จัดเตรียม
สถานที่ และจัดทําหนังสือเชิญหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูลเขารวมประชุม
๑.๓.๔ ดําเนินการประชุม
1) ใหบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนรวมกําหนดกรอบของแผนปฏิบัติ
ราชการและกรอบงบประมาณ
2) ปฏิบัติการเขียนรางโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบที่กําหนด
3) จัดประชุมทบทวนและปรับปรุงรางแผนปฏิบัติราชการฯ
๑.๓.๕ เสนอขอความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการรายโครงการ
๑.๓.๖ การติดตาม เรงรัด และรายงานผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส และรายป
๑.๓.๗ ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อติดตาม เรงรัด และบริหารงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑.๓.๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําป
๑.๔ ผลสําเร็จของงาน
๑.๔.๑ เชิงปริมาณ
๑) สํา นักงานศึกษาธิการจัง หวัดสตูล มีแ ผนปฏิบัติ ราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการศึกษา
๒) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดระดมความคิดแบบมีสวนรวมตามรูปแบบบริหาร
แบบรวมมือ (Matrix Organization)
๑.๔.๒ เชิงคุณภาพ
๑) บุ ค ลากรในสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สตู ล ได รั บ ทราบและเข า ใจทิ ศ ทางการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนบรรลุตามเปาประสงค ตลอดจนเปนการสรางองค
ความรูใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูสึกการมีสวนรวมและพรอมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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๒) ) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลพัฒนาระบบกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร ระยะเวลาในการประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
๑.๕ การนําไปใชประโยชน
การนําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติอยางมีสวนรวม ถือเปน
ขั้นตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการที่เปนกลไกสําคัญตอการขับเคลื่อนหรือผลักดันใหบรรลุผล
ตามเปาประสงคที่กําหนดและไดผลลัพธตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว ปจจุบันโลกเปลี่ยนการทํางานภาคการศึกษา
ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เพื่อใหคุณภาพดานการศึกษาขยับขึ้นไดอยางยั่งยืน การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางานจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด
คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เนนการบูรณาการภารกิจ บูรณาการกิจกรรมอยางมีสวนรวม
๑.๖ ปญหาหรืออุปสรรค
๑.๖.๑ การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการ
จัดทําแผนคอนขางยากและซับซอน เพราะตองใชขอมูลมาจากหลายหนวยงาน
๑.๖.๒ การจัดการความรูของผูเขารวมจัดทําแผน ตองใชระยะเวลาในการปรับพื้นฐานการเรียนรู
รวมกัน
๑.๖.3 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๑.๗ ขอเสนอแนะ
ควรมีการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะใหกับบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เกี่ยวกับ
เทคนิคการเขียนแผนงาน โครงการ
๑.๘ ภาพกิจกรรม
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ดานบริหารงาน
ชื่อผลงาน

โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

๑.๑ ระยะเวลาดําเนินการ
8 กันยายน ๒๕๖๓ – 7 กันยายน ๒๕๖๔
๑.๒ แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
รัฐ ตองดําเนินการใหเ ด็กทุก คนไดรับ การศึก ษาเปนเวลาสิบ สองป ตั้งแตกอ นวัยเรีย น จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยที่การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ตามที่ไดบัญญัติไวใน มาตราที่ 54 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560
จากขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกลาวขางตน มีคําวา "เด็กทุกคน" และคําวา "อยางมีคุณภาพ" การดําเนินการ
ใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว จึงตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ทองถิ่น และชุมชน เพื่อมุงใหเด็กทุกพื้นที่สามารถเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพที่มีมาตรฐานเสมอกัน จะตองมีการดําเนินการเพื่อลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ํา ดานโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอ
การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษา
เนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การ
ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุกกลุม รวมถึง
ระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา ที่มีคุณภาพของ
ประชาชน (ยุทธศาสตรชาติ, 2561)
รัฐมีความตระหนักถึงความจําเปนที่ตองพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเปนรากฐานสําคัญ
ของการพัฒนาคนไทย ใหมีคุณภาพ มีความใฝรู มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
อยูและทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งมีความแตกตางหลากหลายได มีความรู เทาทันโลก และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความถนัดของผูเรียนแตละคน และใหรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม รวมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยาง
แท จ ริ ง จึ ง กํ า หนดให มี พ ระราชบั ญ ญั ติพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา พ.ศ. 2562 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ
(1) คิดคนและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรีย น
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รวมทั้งเพื่อดําเนินการใหมีการขยายผลไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น (2) ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา
(3) กระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานํารองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สราง
และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษารวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกําหนดใหมีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเปนพื้นที่ปฏิรูป การ
บริห ารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพื่อสนับ สนุนการสรางนวัตกรรมการศึกษาอันเปนการนํา รอ งในการ
กระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใชในสถานศึกษาอื่น ตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดที่ถูกประกาศใหเปนจังหวัดนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราช
บัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ใหดําเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวน
ร ว มระดั บ ชาติ (Nation Participation Action Research) เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ขอ นั้น จะตองมีการดําเนินการ
โดยภาคีเครือขายรวมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับทองถิ่น ระดับหนวยงานภายในจังหวัด และระดับชาติ
สํา นัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัด สรรงบประมาณโครงการขั บ เคลื่ อนพื้น ที่นวัต กรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้น ที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน
2,๐๘0,๙๔๒ บาท เพื่อใชในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงค
ของการจัด ตั้ง พื้น ที่ นวัต กรรมการศึก ษาตามพระราชบัญ ญั ติพื้ นที่น วั ตกรรมการศึ กษา พ.ศ. 2562 และ
ดําเนินการในกิจกรรมสําคัญเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
จากหลักการ ขอกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณขางตน กอปรกับ พระราชบัญญัติพื้น ที่
นวัตกรรมการศึก ษา พ.ศ. 2562 มาตรา 24 กําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ทําหนาที่รับ ผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับ เคลื่อน และใหมีห นาที่แ ละอํา นาจในการ
(1) จัดใหมีระบบขอมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะหแนวทางการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษานํารองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (2) จัดใหมีการวิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับ
การพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา (3) จั ด ทํ า รายงานการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบดวย และ (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมอบหมาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจําเปนตองมีการจัดทําโครงการขับเคลื่อนพื้ น ที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
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๑.๓ สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๓.๑ กําหนดผูรับผิดชอบโครงการและแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมี
บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
ทั้ง ๕ คณะ ดังนี้
- อนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายโครงสรางและกลไก
เลขานุการ คือ นายสุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ผูชวยเลขานุการ คือ นายอดินันท ยาหลี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศธจ.สตูล
- อนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายบุคคล
เลขานุการ คือ นายอาณัติ มีบุญ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ศธจ.สตูล
ผูชวยเลขานุการ คือ นางสาวสุดใส บุญเสน นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.สตูล
- อนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายกิจกรรมและงบประมาณ
เลขานุการ คือ นายสุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ผูชวยเลขานุการ คือ นางสาวหาสานะ นิละ นักวิชาการเงินและบัญชี ศธจ.สตูล
- อนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายโครงสรางและกลไก
เลขานุการ คือ นางสาวพิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล
ผูชวยเลขานุการ คือ นางสาวผกามาส เบญจศีลสกุล เจาหนาที่ธุรการ ศธจ.สตูล
- อนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายติดตามและประเมินผล
เลขานุการ คือ นายวัชรพงศ ละอองรัตน ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ ศธจ.สตูล
ผูชวยเลขานุการ คือ ๑) นางสาวนูรีญา รงคสมัคร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศธจ.
สตูล
๒) นางสาวผกามาส เบญจศีลสกุล เจาหนาที่ธุรการ ศธจ.สตูล
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๑.๓.๒ ประชุ ม ผู รับ ผิ ด ชอบโครงการ เพื่ อ จั ดทํ า รา งโครงการและเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในคราวการประชุมคณะกรรมการขับ เคลื่อน
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/๑๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุม สโตย สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๑.๓.๓ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
จึงบันทึกขอความขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากศึกษาธิการจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
๑.๓.๔ ดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ๕ กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
๑. หน ว ยงานทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด สตู ล ส ง หนั ง สื อ มายั ง สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัดสตูล เพื่อเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
และบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดําเนินการจัดทําเอกสารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
๒. บุ ค ลากรกลุ ม นิเ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก ารของศู น ย
ประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดําเนินการจัดทําวาระการประชุม
3. วางแผนจัดการประชุ ม โดยติดตอ ประสานงานเกี่ย วกั บ วัน เวลาและสถานที่ จั ด
ประชุม อาหารและเครื่องดื่ม จัดทําเลมวาระการประชุม ฯลฯ
๔. บันทึกขอความเสนอผูวาราชการจังหวัดสตูล เพื่อนัดหมายวันประชุมและเรียนเชิญ
ผูวาราชการจังหวัดสตูลเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล
๕. บั นทึกขอ ความขออนุมัติ จัดการประชุ มคณะกรรมการขับ เคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และขออนุมัติใชงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอตอศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๖. จัดทําหนังสือขอใชหองประชุมและหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ
๗. จัดการประชุม
๘. จัดทํารางรายงานการประชุม
กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม หรือสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
โรงเรียนนํารองและบุคลากรที่เกี่ยวของ หลักสูตรโครงงานฐานวิจัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ Active learning
ระบบ Digital Platform Note taker นักจัดกระบวนการ อบรมครูปฐมวัย หรืออื่น ๆ มีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
๑. วางแผนการจั ด อบรม โดยกํ า หนดหลั ก สู ต รการอบรม กลุ ม เป า หมาย ติ ด ต อ
ประสานงานวิทยากร สถานที่จัดอบรม อาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
๒. บันทึกขอความขออนุมัติจัดการอบรมและขออนุมัติใชงบประมาณโครงการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ.2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เสนอตอศึกษาธิการจังหวัดสตูล
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๓. จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยากร จั ด ทํ า หนั ง สื อ ประชาสั ม พั น ธ ก ารจั ด อบรม ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธการอบรมเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จัดทําเครื่องมือประเมินผล คํากลาวรายงานและคํา
กลาวเปดการอบรม จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางการเงิน ยืมเงินทดรองราชการ เปนตน
๔. จัดการอบรม
๔. ขออนุมัติเบิกเงิน หรือขอสงใชเงินยืมเงินทดรองราชการ
๕. จัดทํารายงานผลการอบรม
๖. นํารายงานผลการอบรม เขาสูวาระที่ ๓ เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ ในที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทุกครั้ง
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือจายเปนคาตอบแทน คาใช
สอย และคาวัสดุเพื่อใหไดขอเสนอตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
๑. วางแผนการจั ด ประชุม โดยกํ า หนดกลุม เปา หมาย ติด ต อประสานงานวิ ทยากร
รูปแบบการประชุมปกติหรืออิเล็กทรอนิกส เปนตน
๒. บั น ทึ ก ข อ ความขออนุ มั ติ จั ด การประชุ ม และขออนุ มั ติ ใ ช ง บประมาณโครงการ
ขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ น วั ตกรรมการศึ ก ษาจั ง หวั ดตาม พ.ร.บ.พื้ น ที่น วั ต กรรมการศึ ก ษาพ.ศ.2562 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอตอศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๓. จัดทําหนัง สือ เชิญ วิทยากร เชิญ ผูเขารวมประชุม จั ดเตรียมเอกสารหลักฐานทาง
การเงิน ยืมเงินทดรองราชการ เปนตน
๔. จัดการประชุม
๔. ขออนุมัติเบิกเงิน หรือขอสงใชเงินยืมเงินทดรองราชการ
๕. จัดทําสรุปขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดจากการประชุม
๖. นําขอเสนอเชิงนโยบาย เขาสูวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ในที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
กิจ กรรมที่ ๔ ขับ เคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการขับ เคลื่อนพื้ น ที่
นวัตกรรม โดยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพื้นที่ ภาคและในสวนกลาง ซึ่งกิจกรรมนี้โดยสวนใหญจะ
เปนการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อเสนอตอหนวยงานระดับสูงและแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
๑. รับหนังสือราชการ
๒. บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณามอบหมายผูดําเนินการ
๓. ผูที่เกี่ยวของดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษานํารองขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่
มอบหมายให บ รรลุ ผ ลตามเจตนารมณ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
๑. จัดทําบัญชีจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษานํารองฯ
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๒. จัดทําหนังสือแจงสถานศึกษานํารองฯและหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษา
นํารองฯ ตอบแบบสํารวจความตองการวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการตามภารกิจฯ
๓. เมื่อสถานศึกษานํารองฯ นําสงแบบสํารวจความตองการฯ จากนั้นเสนอศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล เพื่อมอบหมายบุคลากรกลุมอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๑.๔ ผลสําเร็จของงาน
เปาหมายในโครงการ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
๑. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ๑. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักงาน
การศึกษาจังหวัดสตูล จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการ
และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
ขับเคลือ่ นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รวม
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง ๕ คณะ
ทั้งสิ้น ๕ ครั้ง และจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
จํานวนรวมไมนอยกวา 12 ครั้ง
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทั้ง ๕
คณะ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ ๕
กันยายน ๒๕๖๔)
๒. ครูโรงเรียนนํารองทุกคนและบุคลากรที่เกีย่ วของ
ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและการใช Digital
Platform รวมจํานวนไมนอยกวา 250 คน
๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง ๕ คณะ มีผลงานตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวาคณะละ 1
เรื่อง
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๒. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการอบรมใหแกครู
โรงเรียนนํารอง บุคลากรที่เกี่ยวของและผูที่มีความ
สนใจ รวมทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร มีผูเขารวมจํานวน
มากกวา ๒,๐๐๐ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๔)
๓. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง
๕ คณะ มีผลงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
- ฝายโครงสรางและกลไก ฝายกิจกรรมและ
งบประมาณ และฝายบุคคล จัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
- ฝายวิชาการ จัดการอบรมเพื่อสรางความรูใหครู
และบุคลากรโรงเรียนนํารอง จัดกิจกรรมPLCรวมกับ
โรงเรียนนํารอง เปนพี่เลี้ยงในการจัดทําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จัดกิจกรรมสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล
- ฝายติดตามและประเมินผล จัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
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เปาหมายในโครงการ
๔.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื่อน
ภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม โดยความรวมมือจาก
หลาย ๆ ภาคสวนในพื้นที่ ภาคและในสวนกลาง
เชิงคุณภาพ
จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ผลการดําเนินงาน
๔. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจ และไดรายงานผลการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมตอผูบริหารระดับสูง มากกวา ๕ ครั้ง

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนภารกิจตาม
เจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ไดเปนอยางดี

๑.๕ การนําไปใชประโยชน
จังหวัดสตูล สามารถดําเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งดานคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ
บุคลากร และประสิทธิผลของหนวยงานทางการศึกษาไดสูงขึ้นและเปนตนแบบใหกับจังหวัดอื่น
๑.๖ ปญหาหรืออุปสรรค
เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เปนวงกวางในจังหวัดสตูล สงผล
ใหกิจกรรมบางอยางไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามที่กําหนดไวใน
โครงการ จึงตองมีปรับวิธีการดําเนินงานและปรับโครงการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
๑.๗ ขอเสนอแนะ
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สตู ล ได ขั บ เคลื่ อ นให เ กิ ด ข อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ ส ง ต อ ไปยั ง
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนั้นเพื่อประโยชนของสถานศึกษานํารองฯ รวมทั้งครูและ
บุคลากรในสถานศึกษานํารองฯ จึงควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวของขอเสนอเชิงนโยบายทีไ่ ดสงไปอยูเสมอ
๑.๘ ภาพกิจกรรม

การประชุมเรื่องการประชาสัมพันธเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๓ กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา
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การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปน Note Taker สูการจัดการเรียนรูบูรณาการโครงงานฐานวิจัยของครูใน
โรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
5 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมพญาบังสารีสอรท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล

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

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษานํารองพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
29 มีนาคม 2564 ณ ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสตูล อ.ละงู จ.สตูล

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
1 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสตารินทรรีสอรท อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
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การประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet

การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
11 พฤษภาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet

การประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564
31 พฤษภาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet

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

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ในโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
รูปแบบออนไลน Application Zoom และถายทอดทาง FB Live วันที่ 7 สิงหาคม 2564
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สมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2
(จํานวน ๓ เวที ไดแก วันที่ ๒๙ ก.ค. , ๑๐ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564
31 กรกฎาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet

การประชุมคณะทํางานดานยุทธศาสตร พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
๒๐ สิงหาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน
ภายใตโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
วันอาทิตย ที่ 22,๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ , วันอาทิตย ที่ ๕ วันเสาร ที่ ๑๑ วันอาทิตย ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/2564
๒๗ สิงหาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet

การประชุมเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน Application Zoom
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
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ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. ชื่อผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และยายขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล
๑.๑ ระยะเวลาดําเนินการ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖4 - 7 กันยายน ๒๕๖๔
๑.๒ แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ ๑๑ (6) กําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ การบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ
ที่มอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัดในเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดนั้น
ตามคําสั่งดังกลาว เมื่อหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัดมีตําแหนงบุคลากรวางลง จึงตองดําเนินการ
จัดสรรดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อทดแทนตําแหนงวางดังกลาว อันไดแก การเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย การรับ
โอนจากกระทรวงเดียวกันและตางกระทรวง การขอใชบัญชี และการสอบ
การดํ า เนิ น การดั ง กล า ว เมื่ อ มี ก ารร อ งขอจากหน ว ยงานที่มี ตํ า แหน ง บุ ค ลากรว า ง สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด จึงตองดําเนินการโดยวิธีการขางตนในทุกรูปแบบโดยมีกฎหมาย หลักเกณฑและวิ ธีการ
ดําเนินงานจากสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนแนวทาง และใชกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เปนผู
ขับเคลื่อนงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวคิดดังกลาวกอใหเกิดประโยชนดังนี้
๑. เพื่อทดแทนตําแหนงวางของบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานที่รองขอ
๒. เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. เพื่อบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกัน
ทั้งนี้ การดําเนินการขางตนมีความจําเปนตองใชความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
๑. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียน ก.ค.ศ.
๒. ความรูเรื่องนโยบายดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน
๓. ความรูเรื่องมาตรฐานตําแหนงของงานการบริหารบุคคล
4. ความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
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๑.๓ สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๓.๑ รับแจงตําแหนงวางจาก สพป.สตูล เพื่อพิจารณาดําเนินการ โดย สพป. สตูล จะแจงมายัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เมื่อมีตําแหนงเกิดขึ้นจากกรณีตาง ๆ ของหนวยงาน
๑.๓.๒ นําเขาสูวาระการประชุม กศจ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้
1.3.2.1 วาระเพื่อพิจารณา การขอใชตําแหนงวางเพื่อรับสมัครคัดเลือกในการเปลี่ยน
ตําแหนง การยาย การโอนฯ
1.3.2.2 วาระเพื่อพิจารณา ขอดําเนินการรับสมัครคัดเลือกในการเปลี่ยนตําแหนง การ
ยาย การโอนฯ จากตําแหนงวางดังกลาวขางตน
1.3.3 แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ โดยแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
ดานกฎหมายทั้งจาก สพป. สตูล และจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
1.3.4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือก โดยรับสมัครที่อาคารที่ทําการสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลและทางไปรษณียดวนพิเศษ
1.3.5 ตรวจคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก โดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแลว
ตามขอ 3. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในทุกประเด็นคุณสมบัติตามที่ไดประกาศรับ
สมัครไวแลว
1.3.6 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก โดยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ผานทางเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
1.3.7 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกบุคคลฯ โดยแตงตั้งจากบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรูความสามารถในดานงานบุคคล เพื่อประเมินการคัดเลือก
1.3.8 ดําเนินการประเมินผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ จากเอกสารประกอบการสมัคร โดยใช
องคประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง การยาย
และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เปนแนวทางในการประเมิน
1.3.9 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกทางเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
1.3.10 นําเขาวาระการประชุม กศจ. สตูล ในการแจงผลการดําเนินการเพื่อทราบ และเพื่อขอ
อนุมัติแตงตั้งตอไป
1.3.11 จัดทําประกาศลงนามแตงตั้งผูไดรับ การคัดเลือก และแจงไปยัง สพป. สตูล เพื่อรั บ
รายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่
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๑.๔ ผลสําเร็จของงาน
๑.๔.๑ เชิงปริมาณ
สํา นั กงานศึก ษาธิก ารจัง หวัด สตูล สามารถรับ ยายรับ โอนฯ ไดตามจํ านวนที่หน ว ยงาน
การศึกษารองขอ
๑.๔.๒ เชิงคุณภาพ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถดําเนินงานการบริหารงานบุคคลไดเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ และเปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๕ การนําไปใชประโยชน
1.5.1 ใชเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเดียวกัน
1.5.2 ผูบริหารสามารถใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลได
1.5.3 ใชเปนแนวทางใหกับหนวยงานการศึกษาอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน
1.5.4 ชวยใหงานบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
๑.๖ ปญหาหรืออุปสรรค
๑.๖.๑ การดําเนินงานดังกลาวอยูในชวงของการเกิดสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส (COVID-19) ทําใหการจัดประชุมดําเนินการตาง ๆ ไมเปนไปตามกําหนดการที่วางไว
๑.๖.๒ หวงเวลากระชั้นชิดกับการสิ้นปงบประมาณ ทําใหตองรีบดําเนินการ
๑.๗ ขอเสนอแนะ
ควรกําหนดหวงเวลาหรือรอบเวลาของการดําเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ เชนกําหนดใหมีรอบของ
การรับยายรับโอนฯ ของหนวยงานการศึกษาอื่นที่ไมใชสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในชวงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปงบประมาณ เปนตน
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ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 8 กันยายน ๒๕๖๓ – 7 กันยายน ๒๕๖๔
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
๑. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง
๒. ความรูเรื่องนโยบาย และมาตรฐานการบัญชี
๓. ความรูเรื่องผังบัญชี
4. ความรู ความสามารถในการใชงานระบบ GFMIS ระบบ KTB Corporate Online และระบบ
universal data entry
5. ความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม Excel
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562 ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาวไดมี
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับ – จายเงินของสว นราชการเพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่
22 ธันวาคม 2558 ที่เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจายเงิน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ จึงไดกําหนดใหการจายเงิน การรับเงิน และ
การนําเงินสงคลังของสวนราชการตองดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ดังนั้นเพื่อใหการจาย
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว มีวิธีการปฏิบัติง านที่
ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสง
คลังหรือฝากคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
การจายเงิน มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
๑. การจายเงิน เมื่อเบิกเงินจากคลังเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ ซึ่งเปนบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ที่ขอเบิกจากคลัง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นํา เงิน สง คลัง พ.ศ. 2562 ที่ไ ดข อเปดใชบ ริก ารดา นการโอนเงิน (Bulk Payment) ผา นระบบ KTB
Corporate Online ไวกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการจายเงินที่เบิกจากคลัง
2. ใหสวนราชการนําเงินไปจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินที่เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ราชการ ผูรับบํานาญ ผูรับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก โดยจายผานระบบ ผานระบบ KTB Corporate
Online
3. การตรวจสอบ โดยทุกสิ้นวันจะตองตรวจสอบการจายเงินดังนี้
3.1 จากรายงานสรุป ผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction
History) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB
Corporate Online
3.2 ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือรายงานเคลื่อนไหว
เงินฝากกระทรวงการคลัง (กรณีเงินนอกงบประมาณ)
การรับเงิน และการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. การรับเงินของสวนราชการ การรับเงินเหลือจายที่ยืม การรับคืนเงินงบประมาณที่จายไปแลวจาก
บุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอก ใหรับผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) โดยใชบริการรับชําระเงิน
ในระบบ KTB Corporate Online หรือ การรับชําระเงินดว ยบัตรอิเล็ก ทรอนิกส (เดบิต/เครดิต) หรือ QR
Code ผานเครื่อง EDC
2. การนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ใหผูขอเบิกนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง หรือนําสงเงินเบิกเกินสงคืน
หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืนผานระบบ (e-Payment)
3. การตรวจสอบการรับเงินดําเนินการดังนี้
3.1 การรับเงินผานบริการรับชําระเงิน (Bill Payment)
- ทุก สิ้ นวั น ทํา การตรวจสอบการรับ เงิน แตล ะรายการจากรายงานการรับ ชํา ระเงิ น
ระห ว า งวั น (Receivable Information Online) กั บ รายงา นสรุ ป กา รเคลื่ อ นไหว ทางบั ญ ชี ( eStatement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online
- วั น ทํ า การถั ด ไปตรวจสอบรายงานสรุ ป รายละเอี ย ดการรั บ เงิ น ของส ว นราชการ
(Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate
Online
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3.2 บัตรเดบิต/เครดิต ผานเครื่อง EDC
- ทุกสิ้นวันทําการ ตรวจสอบใบสรุป ยอดรับชําระเงิน (Settlement Report Slip) กับ
หลักฐานการชําระเงิน (Merchant Copy) จากเครื่อง EDC และสําเนาใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบรายงาน
การรับชําระเงินระหวางวัน (EDC Receivable Information Online) กับรายงานสรุปการเคลื่อนไหวทางบัญชี
(e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online
- วันทําการถัดไป ตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับชําระเงิน (EDC Receivable
Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate Online
3.3 QR Code ผานเครื่อง EDC
-ทุกสิ้นวัน ทําการ ตรวจสอบใบสรุปยอดการรับเงิน (Settlement Report Slip) กับหลักฐานการ
ชําระเงิน (Merchant Copy) จากเครื่อง EDC และสําเนาใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบรายงานการรับชําระ
เงิ น ระหว า งวั น (EDC Receivable Information Online) กั บ รายงานสรุ ป การเคลื่ อ นไหวทางบั ญ ชี (eStatement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online
- วันทําการถัดไปตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับชําระเงิน (EDC Receivable
Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) จากระบบ KTB Corporate Online
3.4 การนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online
- ทุกสิ้นวันทําการ ตรวจสอบเอกสารที่พิมพจากหนาจอการทํารายการสําเร็จกับรายการ
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online
และตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หรือรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง
ในระบบ GFMIS
ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
เชิงปริมาณ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแนวการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกันใหแกบุคลากรในสังกัด
เชิงคุณภาพ
1. การจายเงิน รับเงิน และการนําสงเงิน หรือเงินฝากคลังของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมี
ความถูกตองชัดเจน สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
2. การจายเงิน รับเงิน และการนําสงเงิน หรือเงินฝากคลัง ของสวนราชการมีความรวดเร็ว ลดเวลา
และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด
4. ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเหมาบริการ คูสัญญา และผูรับบริการดานการเงินของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจ ไดรับเงินครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลา
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การนําไปใชประโยชน
1. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของ
สวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ไดถูกตอง ครบถวน และมีคุณภาพ
2. เพื่อใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. ใชเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจในการศึกษา
4. บุคลากรในหนวยงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน สามารถเรียนรูหรือทํางานแทนกันได ซึ่งเกิด
ประโยชนตอหนวยงาน
5. ชวยใหการบริหารงานการเงินของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
ปญหาอุปสรรค
1. ผูปฏิบัติงานขาดความรู และความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2. การจายเงินตองจัดทําขอมูล 2 ระบบ ทําใหมีความลาชา
3. บุคลากรผูรับผิดชอบไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในระบบ
4. การอนุมัติมีเวลากําหนดเร็วเกินไป บางครั้งไมสามารถอนุมัติไดทันกําหนดเวลา
5. คอมพิวเตอรบางเครื่องไมรองรับระบบปฏิบัติการที่ตองใช
แนวทางการแกไข
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองศึกษาคนควาแนวทางการปฏิบัติงาน และหนังสือที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
อยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ควรจัดใหไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงานบัญชีใหเกิดทักษะความชํานาญ
รวมถึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรในสายงานเดียวกัน
3. จัดบุคลากรใหเพียงพอตอปริมาณงานจริง
ขอเสนอแนะ
1. ควรใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติที่ครอบคลุมการทํางานทั้งระบบ
2. ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูที่เกี่ยวของ ควรใหความสําคัญ สนใจ สนับสนุน และรวมกัน
แกไขปญหา เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเขมแข็ง
๓. ควรกําหนดใหมีการสับ เปลี่ยนหนาที่ป ฏิบัติงานกันระหวางบุคคลภายหลังจากที่ป ฏิบัติงานนั้น
มาแลว ระยะหนึ่ ง เพื่ อเป นการเพิ่ ม พู นความรู และประสบการณในการทํ า งานหลาย ๆ ด า น ที่ส ามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔. การปฏิบ ัติง าน การจายเงิน การรับ เงิน และการนําเงินสงคลังหรือ ฝากคลังของสว นราชการ
ผา นระบบอิเ ล็กทรอนิกส (e-Payment) มีค วามละเอีย ด ซับ ซอ น ผูป ฏิบ ัต ิง าน ตอ งมีค วามละเอีย ด
รอบคอบ ในการจัด ทํา ทุก ขั้น ตอน เพื่อ ใหเ กิด ความถูก ตอง ครบถว น ถาตรวจสอบพบความผิดพลาด
สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที หรือมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความผิดพลาดนอย
ที่สุด หรือไมผิดพลาดเลย
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ภาพการใชงานระบบ
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สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติในการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม จากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถสรุปปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ปญหา อุปสรรค
1. นโยบายดานการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความตอเนื่องของการดำเนินงาน
2. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลการกระทบตอการบริหาร
จัดการและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผนและเปาหมายที่วางไว
3. การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความลาชา ทำใหตองเรงดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ในชวงสิ้นปงบประมาณ สงผลใหการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมไมเกิดประโยชนเทาที่ควร
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ ทำใหไมสามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไดครบทุ ก
โครงการ/กิจกรรม
5. บุคลากรในหนวยงานมีจำนวนจำกัดแตภาระงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงทำใหขาดความตอเนื่องในการ
ดำเนินงานตามภารกิจหรือนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
ขอเสนอแนะ
1. การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรใหเปน ไปอยางรวดเร็ วและ
เพียงพอ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรจัดสรรงบประมาณ สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ และ
จัดสรรเพียงครั้งเดียว เพื่อความสะดวกและวางแผน ใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
เพื่อจะติดตามการดำเนินงานถึงความกาวหนาและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
4. ควรมีการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใหสามารถใชระบบออนไลน เชน โปรแกรม Google
Meet Zoom mitting เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5. เนื่องดวยการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลการกระทบตอการ
บริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนแกไขรายละเอียดโครงการใหสอดคลอง
กับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ย น
วิธีการจัดทำโครงการโดยตองสามารถดำเนินการไดตามมาตรการที่กำหนด เชน การจัดกิจกรรมแบบออนไลน
จัดทำสื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบและวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมและทำไดจริงแตตองอยูภ ายใต
กรอบและแนวทางการใชจายงบประมาณตามที่กำหนดจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ควรปรับ เปลี่ยน ยืดหยุนและบริหารจัดการงบประมาณใหเหมาะสมตามกรอบการประมาณการ
เพื่อใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
นายสุริยา หมาดทิ้ง

รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล

คณะผูรวบรวม
นางอังคณา มากชูชิต
นางกนกพร กันตวิชญวงศ
นายวราวุธ วงศาชนัท
นายรอสลัน นารอยี
นางสาวสุดใส บุญเสน
นางพิชญมาศ ปะจู
นายชัยวัฒน ภูขะโร
นายธีระยุทธ ชาตรี
นายอดุลย หลีมานัน
นางสาวมัสหลัน สาเอียด
นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพิธพร นิโกบ
นายวัชรพงศ ละอองรัตน
นางสาวเดือน โพธิรตั น
นางพรพิศ จันทรโชติ
นางสาวหาสานะ นิละ
นางสาววรัญญาภรณ หลีหนุด
นางสาวจริงใจ สุวรรณจุณี
นางสาวผกามาส เบญจศีลสกุล
นางสาวอุษณีย ศรีรัตน
นางสาวนพภศร ศรีรักษ
นางสาวนูรีญา รงคสมัคร
นายอดินันท ยาหลี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(รก.ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
(รก.ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
(รก.ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล)
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(รก.ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(รก.ผอ.กลุมอำนวยการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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จัดเรียงและจัดทำรูปเลม
นางสาวนพภศร ศรีรักษ
นางสาวนูรีญา รงคสมัคร
นายอดินันท ยาหลี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ออกแบบหนาปก
นายอดินันท ยาหลี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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