
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ    โครงกำร Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ  

เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.63   -   ธ.ค.63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.64   -   มี.ค.64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย.64  -   มิ.ย.64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.64   -   ก.ย.64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย กำร

สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศำสตร์ที่ 1 
      กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์ 
4.6 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย 

ทุกช่วงวัย นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 

 



4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................... ......................) 

5. หลักการและเหตุผล  
 กำรที่จะพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนำคตนั้น จะต้องให้ควำม 
ส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรกำร
พัฒนำทั้งในระยะกลำงและระยะยำวโดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ ทักษะกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณภำพของคน โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช มำประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนใน



ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้ม กันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน
คุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุก
ประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนองกำร
พัฒนำในด้ำนคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกำร พัฒนำประเทศที่มุ่งหวังให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน
ของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนซึ่งตอบสนองกำร
พัฒนำในด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรทำง กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุก
กลุ่มทุกวัยในระดับ ที่เหมำะสมกับสภำพบริบทและสภำพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำร
ให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม ยุทธศำสตร์ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่ง
ตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้ บริกำรด้ำนควำมเท่ำเทียม และด้ำนประสิทธิภำพ และยุทธศำสตร์ 6 
ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำร จัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำร
ใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณ และบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ไม่เกิดกำรสูญเปล่ำ และมีควำมคล่องตัว ซึ่งตอบสนอง
กำรพัฒนำในด้ำนประสิทธิภำพ 
 จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 พบว่ำ ในแผนแม่บทด้ำนกำร 
พัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ 
รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ ำกว่ำปี 
2561 ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ที่ 63.00 และจำกรำยงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) พบว่ำ ปัญหำ
คุณภำพกำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักสูตรและต ำรำเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กำร
ทดสอบยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียนเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง 
 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ  กระบวนกำรบริหำร จัด
กำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัดสัมพันธ์ กัน
เป็นอย่ำงดี โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำน
ในแต่ละพ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำรร่วมคิด ร่วมท ำร่วม 
ประเมินผล อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนให้เหมำะสม 
สอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 



จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้จัดท ำโครงกำร IFTE (Innovation 
For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยกำรน ำผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบและ
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยแนวทำง กำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ จำกโครงกำร TFE (Teams For Education)  และ
โครงกำร “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 มำสรุป
หลอมรวมและใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือของบุคลำกรในทุกภำคส่วนมำร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในด้ำน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพของผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลได้จัดท ำโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ
กำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
          2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล  
          3. เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล    
          4. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  1. จังหวัดสตูลมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และมีกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัด อย่ำง
น้อย 1 ศูนย ์
          2. จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล อย่ำง
น้อยด้ำนละ 1 นวัตกรรม 
          3. จังหวัดสตูลมีงำนวิจัย และกำรเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล อย่ำงน้อย 1 ชิ้น 
   4. จังหวัดสตูลมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่ำย 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. จังหวัดสตูลเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และมีกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัด ที่มีคุณภำพ 
          2. จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
สำมำรถใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล 



          3. จังหวัดสตูลมีงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และมีกำรเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล แก่สำธำรณชน 
 4. จังหวัดสตูลมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

สถำนศึกษำจำกสังกัดต่ำง ๆ จ ำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๒ 
จังหวัดสตูล  2) โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์  3) โรงเรียนสำครพิทยำคำร 4) โรงเรียนทุ่งหว้ำวรวิทย์  5) โรงเรียนอรุณ
ศำสน์วิทยำมูลนิธิ  6) โรงเรียนเทศบำล๒ (วัดชนำธิปเฉลิม)  7) โรงเรียนสำมัคคีอิสลำมวิทยำ  8) โรงเรียนพัฒนำ
กำรศึกษำมูลนิธิ  9) โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม “นิคมวัฒนำ” 10) โรงเรียนบ้ำนควนสตอ  

9. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมำสที่ 4  

10. สถานที่ด าเนินการ    ด ำเนินกำรจัดประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  -ไม่มี- 
      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ
ติดตำม วันที่ 27 มิถุนำยน 2564 และ วันที่ 3 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ผ่ำนโปรแกรม 
Google Meet ให้กับผู้บริหำร และครูสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร สถำนศึกษำละ 4 คน คณะกรรมกำรฝ่ำย
พัฒนำนวัตกรรม /วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) คณะกรรมกำรฝ่ำยนิเทศติดตำม กำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร  
 2. จัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท 
  3. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ร่วมโครงกำร  วันที่ 6 
สิงหำคม 2564 เวลำ 10.00 – 12.00 น. ผ่ำนโปรแกรม Google Meet 
 4. จัดประชุมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นตัวแทนส่งเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับภำค วันที่ 10 
กันยำยน2564 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Google  Meet  
 5. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับภาค วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลำ 8.30 – 17.00 น. 
 6. จัดท ำเกียรติบัตรและโล่รำงวัลส ำหรับผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับจังหวัด กำรคัดเลือกนวัตกรรมด้ำน
บริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล จ ำนวน 3 ชิ้นงำน รำงวัลชนะเลิศระดับภำค 
จ ำนวน 2 ชิ้นงำน และรำงวัลชมเชยระดับภำค จ ำนวน 1 ชิ้นงำน 

 7. จัดซื้อวัสดุในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม       
      1. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 2. มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล 
 3. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด    



13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
              1) จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล ด้ำนละ 1 นวัตกรรม  
 2) จังหวัดสตูลมีกำรเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล จ ำนวน 3 นวัตกรรม 
 3) จังหวัดสตูลมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 5 เครือข่ำย 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
              1) จังหวัดสตูลเปน็ศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และมีกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัด 
ที่มีคุณภำพ 
            2) จังหวัดสตูลมีนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล ทีส่ำมำรถน ำไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล และนวัตกรรมที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
ระดับภำค ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
            3) จังหวัดสตูลมีกำรเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล แก่สำธำรณชนผ่ำนช่องทำง FaceBook และ Website ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลและ  
  4) จังหวัดสตูลมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สตูล, สพป.สตูล, สพม.สงขลำ สตูล, สช.จ.สตูล, ส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล,   

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
        
 
 
 
 
      
 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ฯวันท่ี 27 มิถุนายน 2564          ประชุมเชิงปฏิบตัิการให้ความรู้ฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 
 
 
                                                         
 
 
  
 
             ประชุมคัดเลือกนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจดักำร กำรจัดกำรเรยีนรู้ กำรนเิทศติดตำมละประเมินผล ระดับจังหวัด 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                               
 
 
     กำรนิเทศ ติดตำมและประเมนิผลกำรพัฒนำนวัตกรรม                         ประชุมคัดเลือกนวัตกรรม ระดับภำค 

                          วันท่ี 6 สิงหำคม 2564                                                วันท่ี 3 กันยำยน 2564 
 
15. งบประมาณ                   

งบประมาณที่ได้รบั
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 100,126 7,126 20,000 - 73,000 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  - ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิดท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนกิจกรรมตำมโครงกำรและปฏิทินที่ก ำหนด 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
             - บันทึกขออนุมัติปรับกิจกรรมในโครงกำรเพ่ือให้เข้ำกับสถำนกำรณ์และสำมำรถด ำเนินให้บรรลุ
เป้ำหมำยได ้
 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  18.1 ใช้นวัตกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัดและระดับภำคเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนวัตกรรม
ของตนเอง 
  18.2 มีเครือข่ำยร่วมมือในกำรด ำเนินงำนในโอกำสต่อไป 
 
๑9. ผู้รายงาน   นำงอภิษฎำ  ทองเนื้อแข็ง   ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท์   099-3158375  โทรสาร 074 772 167 E–mail : aphitsadaka@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   

2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง 
                    เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564   

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

4.6 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 

 



 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ  

5. หลักการและเหตุผล  
ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทำงเลือกเข้ำสู่

กำรศึกษำที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ผู้เรียนสำยอำชีพในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูง (ปวส.) สำมำรถเข้ำสู่เส้นทำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำได้ และเพ่ือให้กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนในระยะยำวต่อไป รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
เวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโรงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกั บ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำในระดับภูมิภำคและจังหวัดมี
นวัตกรรมที่จะสนับสนุนกำรศึกษำที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่ำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่



สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สำมำรถพัฒนำทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบททำงกำรศึกษำใน
แต่ละสำขำวิชำชีพ มีทักษะต่อยอดในสถำบันอุดมศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำพส่วน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรส่งเสริมศักยภำพทักษะ
ผู้เรียนให้สำมำรถต่อยอดกำรศึกษำไปสู่ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำจังหวัดสตูลขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 
2. มีเอกสำรประกอบหลักสูตรเตรียมวิชำชีพ สำขำงำนกำรท่องเที่ยว ตำมโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคม

เพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2563 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และเอกสารประกอบ
หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ สาขางานการท่องเที่ยว พร้อมใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

  สถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมำสที่ 2 :  เดือน มกรำคม 2564   -  เดือน กันยำยน 2564     

10. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล และ สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล  

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ชี้แจงคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ระดับจังหวัดสตูล เพ่ือวางแผนและติดตาม
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น

ก.พ. 2564 คณะท ำงำน CLC 
ระดับจังหวัด 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 

2 สร้าง/พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก.พ. 2564 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงกำร 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

3 จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ
สาขางานท่องเที่ยว ตามโครงการฯ 
ปีงบประมาณ 2563) 

ก.พ. - มี.ค.
2564 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงกำร 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. สถำนศึกษำคู่พัฒนำหลักสูตร พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 1 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระยะสั้น 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ ชื่อวิชำ งำนเชื่อมไฟฟ้ำเหล็กแผ่น จ ำนวน 75 ชั่วโมง ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น และสำมำรถน ำหน่วยกิตไปเทียบโอนในสำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช. ของสถำบันอำชีวศึกษำได้ 

2. สถำนศึกษำคู่พัฒนำหลักสูตรตำมโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำง
พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 น ำ
หลักสูตรสำขำงำนกำรท่องเที่ยว ชื่อวิชำทรัพยำกรท่องเที่ยวภำคใต้ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มำทดลอง
ใช้ในปีงบประมำณ 2564 และได้พัฒนำเอกสำรประกอบหลักสูตรขึ้นมำ 1 ฉบับ  

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรมีหลักสูตรเตรียมวิชำชีพฯ จ ำนวน 1 หลักสูตร 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรมีเอกสำรประกอบหลักสูตร จ ำนวน 1 รำยวิชำ 

 

 

 

 



๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

    

    
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รบั
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

37,200 18,300 - - - 18,300 
แหล่งงบประมาณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสรมิสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนษุย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน กิจกรรมขับเคลือ่นนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ งบ
รำยจ่ำยอื่น 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไปตำมสถำนกำรณ์ในพื้นที่ 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำน จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มใหญ่ ไปเป็นกำรจัดประ ชุมกลุ่มย่อย และตัด
ขั้นตอนกิจกรรมบำงส่วนไป 

17. แผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
 -             

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ได้หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ พรอ้มจัดกำรเรียนรู้ให้กับกลุม่เป้ำหมำย ต่อไป หลักสูตรที่ได้สำมำรถตอบสนองตำมควำม
ต้องกำรตลำดแรงงำนได ้

๑9. ผู้รายงาน   นำยธีระยุทธ   ชำตร ี    ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏบิัติกำร                           
     โทรศัพท์  080 – 4584299   โทรสาร 074 772 167  E–mail :        

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  8  เดือน     ตุลำคม   พ.ศ. 2564 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ    เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร                 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย กำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 



 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ  
5. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  จัดตั้งตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลง
วันที่ 3 เมษำยน 2560 ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน 18 ภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด จ ำนวน 77 จังหวัด โดยได้ด ำเนินกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังบุคลำกรมำปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2560 
เป็นต้นมำ  ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีคุณภำพ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนแนวคิด และทักษะ
ในกำรด ำรงชีวิต เพ่ือปรับทัศนคติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน และมุ่งสู่ควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่
วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีน้ ำใจ เสียสละ กำรรู้จักให้อภัย กำรรักษำเกียรติและศักดิ์ศรีของตน สร้ำงระบบกำร
สื่อสำรที่ดีในองค์กร ลดควำมขัดแย้ง ปรับปรุงกำรสื่อสำรสร้ำงกลไกกำรเรียนรู้และกระบวนกำรสันติวิธี สร้ำง
วัฒนธรรมจิตสำธำรณะหรือจิตอำสำ และกำรบริกำรที่ดีในองค์กร 



ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
ศักยภาพในการยกระดับคุณภาพงานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกัน  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

6. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติและทักษะ
การท างานตามภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลรวมถึงเจ้ำหน้ำคุรุสภำ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 30 คน    
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลรวมถึงเจ้าหน้าคุรุสภา พนักงานจ้างเหมา
บริการ จ ำนวน 30 คน    
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ม.ค. –ก.ย. 2564 
10. สถานที่ด าเนินการ  สถำนที่เอกชน 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ 
 2. พัฒนาบุคลการตามความต้องการในภาพรวมของบุคลากรในส านักงาน 
 3. ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นองค์กรที่ประสานงานการยกระดับ   
       คุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
              จ านวนบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
              ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่ได้รับการพัฒนา ในระดับมำกท่ีสุด 

๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
  - 
 
 
 
 
 
 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

- 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

- 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นองค์กรที่ประสำนงำนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่
จังหวัดสตูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑9. ผู้รายงาน. นำงสำวหำสำน๊ะ  นิล๊ะ     ต าแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 074 -772165   โทรสาร  074 -772167 E–mail : hasanah64@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล      
2. ชื่อโครงการ  จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ   ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร               สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 



 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ  

5. หลักการและเหตุผล  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่จัดตั้งขึ้นตำมตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ

ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยเป็นหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร ในแต่ละ
ปีงบประมำณ จะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน และตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำร ทั้งนี้ กำรใช้จ่ำยงบประมำณจะต้องให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงบประมำณ 
กรมบัญชีกลำง หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรขับเคลื่อนแผนงำน/



โครงกำร/กิจกรรม ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล เป็นเป้ำหมำย
และเครื่องมือกลไกในกำรรองรับกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ให้สำมำรถด ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำย
และวิสัยทัศน์ที่วำงไว้ 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

 2. เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีแผนงำนด ำเนินกำรตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 แผนงำน ดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   
 2. แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถด ำเนินกำรจนบรรลุยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนำ
จังหวัดสตูล ตำมที่วำงไว้ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัด 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564  
10. สถานที่ด าเนินการ  สถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสตูล     
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สตูล 

พ.ย. - ธ.ค. 
63 

บุคลำกร ศธจ.สตลู กลุ่มนโยบำยและแผน 

2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2564 -2565) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน 

3 กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สตูล/แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ก.ค. – ก.ย.
64 

บุคลำกร ศธจ.สตลู/
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

 



12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ได้ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 – 2565) ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูล กลุ่มเป้ำหมำยคือ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนนโยบำยและแผนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด
สตูล จ ำนวน 28 คน โดยมีกำรทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล เพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน วิเครำะห์ Swot แต่ละระดับชั้น  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย
ด ำเนินกำร  ดังนี้ 1. ให้บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลทุกคนร่วมก ำหนดกรอบของแผนปฏิบัติรำชกำร
และกรอบงบประมำณ 2. ปฏิบัติกำรเขียนร่ำงโครงกำร/กิจกรรม ตำมกรอบที่ก ำหนด 3. จัดประชุมทบทวนและ
ปรับปรุงร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 4. เสนอให้ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลให้ควำมเห็นชอบ 5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ติดตำม เร่งรัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรำยไตรมำส และรำยปี 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
  มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล   
     13.2 เชิงคุณภำพ 
   มีกำรทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเพ่ือให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่และทันต่อสถำนกำรณ์
กำรปัจจุบัน 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

15. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 10,640 10,640 - - - 
แหล่งงบประมาณ   งบรำยจ่ำยอื่น  

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 -  
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 -  
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - 
 
 



18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
เพ่ือในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำร ทั้งนี้ กำรใช้

จ่ำยงบประมำณจะต้องให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ส ำนักงบประมำณ กรมบัญชีกลำง หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด และตอบสนองต่อบริบทด้ำน
กำรศึกษำของจังหวัดสตูล 

๑9. ผู้รายงาน นำงสำวนูรีญำ  รงค์สมัคร  ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     โทรศัพท์  092-3542897   โทรสาร................................E–mail :   nureeya.ro@gmail.com  
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2564  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล       
2. ชื่อโครงการ  ตรวจ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์      
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย กำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนที่ 1. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 
 

 



4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

       ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพืน้ที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ........................................................... .................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
  ประกำศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำน
ภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กลุ่ม
นิเทศ ติดตำม และประเมินผล มีภำระงำนหลักตำมบทบำทหน้ำที่ คือ ขับเคลื่อน ประสำนงำน เร่งรัด ก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดท ำแผนกำรรองรับกำร
ตรวจรำชกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และ



ประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ของชำติ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในภำระงำนที่รับผิดชอบมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือด ำเนินกำรตำมบทบำทและภำรกิจ พร้อมทั้งเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดสตูลต่อไป   

6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพ่ือจัดท ำคู่มือตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  

6.2 เพ่ือด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
ในจังหวัดสตูล ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
สตูลและนโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรนิเทศ ติดตำม ตำมภำระงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล  

6.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดสตูล ตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูลและนโยบำย
เร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 6 แห่ง และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 
236 แห่ง ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล
และนโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรนิเทศ ติดตำม ตำมภำระงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล 

      7.2 ตัวช้ีวัดเชิงเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล มีข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรนิเทศ กำรตรวจ ติดตำม ประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล นโยบำยเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตำมภำระ
งำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 6 แห่ง และสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 236 แห่ง 

 

 



9. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564  

10. สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล    
 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำคู่มือและแผนกำรนิเทศ กำรตรวจ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. - ธ.ค. 63 หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

ศน.ศธจ.สตูล 

2 ด ำเนินกำรนเิทศ ตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้  
- นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยกำรตรวจ
รำชกำร ปีงบประมำณ 2564 
- ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตลู   
- นโยบำยเร่งด่วนอื่น ๆ  ที่เกีย่วข้อง 
- ตำมภำระงำนของกลุม่นิเทศฯ 

ธ.ค. 63 – ก.ย.
64 

หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

- ศน.ศธจ.สตลู 
- คณะกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

3 รับกำรตรวจรำชกำร จำกผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ธ.ค. 63 – ก.ย.
64 

หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

- ศน.ศธจ.สตลู 
- คณะกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ก.ย.63 หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ, สถำนศึกษำ 
ในจังหวัดสตลู 

- ศน.ศธจ.สตลู 
- คณะกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
  ไตรมำสที่ ๔ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินกำรให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 เขตตรวจรำชกำรที่ 6 โดยด ำเนินกำรภำยในวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมรำยงำนเป็นภำพรวมจังหวัด
สตูล และรำยงำนไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๖ ตำมหนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ที่ ศธ ๐๒๑๑๓/ 
ว ๙๕๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ จ ำนวนทั้งสิ้น ๘ หน่วยงำน ได้แก่ 1.) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 2.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล 3.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 4.) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูล 5.) ส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 6.) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสตูล ๗.) สถำบันอำชีวศึกษำจังหวัดสตูล และ
๘.) โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล ซึ่งครบถ้วนและรำยงำนไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๖ 
เรียบร้อยแล้ว 



  ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป.๖๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจติดตำมเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(นำงสำวตรีนุช  เทียนทอง) มอบหมำยให้นำยชัยณรงค์  
ป้องบ้ำนเรือ ต ำแหน่ง ศึกษำธิกำรภำค ๗ รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนีและจังหวัดสตูล โดยได้ก ำหนดให้จัด
ประชุมเพ่ือรับกำรตรวจติดตำมฯ ในวันศุกร์ ที่ 24 กันยำยน 2564 เวลำ 14.00 น. - 16.00 น. ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Google Meet โดยมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่
จังหวัดสตูล เข้ำร่วมฯ ครบถ้วน ๗ หน่วยงำน ได้แก่ 1.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล  
๒.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล ๓.) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยจังหวัดสตูล ๔.) ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล ๕.) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสตูล ๖.) 
สถำบันอำชีวศึกษำจังหวัดสตูล และ ๗.) โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
  ๑๓.๑.๑ กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร  และติ ดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เขตตรวจรำชกำรที่ 6 รำยงำนครบถ้วน ๙ แห่ง 
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสตูล รวมทั้ง ศธจ.สตูล (ดังข้อ ๑๒) 
 ๑๓.๑.๒ รับกำรตรวจติดตำมเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ครบถ้วน ๘ แห่ง ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล รวมทั้ง ศธจ.สตูล (ดังข้อ ๑๒) ผู้เข้ำร่วมฯ ทั้งสิ้น ๓๐ คน  
      13.2 เชิงคุณภำพ 
 จังหวัดสตูลมีข้อมูลรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และข้อมูลตำมประเด็นกำรกำรตรวจติดตำมเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือน ำ
ข้อมูลฯ รำยงำนหน่วยงำนระดับกระทรวงศึกษำธิกำรและวำงแผนพัฒนำคุณภำพต่อไป  

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  
นำยชัยณรงค์  ป้องบำ้นเรือ ต ำแหน่ง ศึกษำธิกำรภำค ๗ 

ตรวจ ติดตำมฯ ผ่ำนระบบออนไลน ์
นำยอำคม สุชำติพงษ์ ต ำแหน่ง ศึกษำธิกำรสตลู 
กล่ำวต้อนรับและให้ข้อมลูภำพรวมจงัหวัดสตูล 

ในกำรตรวจ ตดิตำมฯ ผ่ำนระบบออนไลน ์



  
ดร.พิชญา  ชูเพชร ผอ.กลุม่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

ศธภ.๗ ด าเนินการใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลตามประเดน็
กำรตรวจ ติดตำมฯ 

หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล  
จ านวน ๘ แห่ง รายงานผลตามประเด็นกำรตรวจ ตดิตำมฯ 

 
ผู้เข้ำร่วมฯ จ ำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน 

 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 ๓๐,697 - 21,612 4,085 ๕,๐๐๐ 
แหล่งงบประมาณ   งบรำยจ่ำยอื่น โครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์   

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมใน
โครงการฯ    
     16.2 แนวทางแก้ไข 
    ปรับรูปแบบกิจกรรมในโครงกำรฯ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ฯ 



17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  เตรียมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
น ำผลกำรนิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำ รำยงำนแก่ผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่สำธำรณชน ทำงช่องทำงงำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 

๑9. ผู้รายงาน นำยวัชรพงศ์  ละอองรัตน์  ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์   
     โทรศัพท์  086-2997668   โทรสาร................-................E–mail :    maywatp18@gmail.com  
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน   กันยำยน   พ.ศ. 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อ 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12. ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำร

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็น กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
4.6 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก ข้อ 8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 



 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่จัดตั้งขึ้นตำมตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) ก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย (9) แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ กศจ. ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมี
คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยให้น ำ



องค์ประกอบของ อกศจ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในครำวประชุม กศจ.สตูล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 
2564 ได้เห็นชอบประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. เพ่ือเป็นเป้ำหมำยและเครื่องมือกลไกในกำรรองรับกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด ให้สำมำรถด ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำยที่
วำงไว้ 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. 

2. เพ่ือด ำเนินกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรง
อยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 ก ำหนดโรงเรียน จ ำนวน 3 แห่ง ตำมแผนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand 
Alone) ของจังหวัดสตูล 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ   

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล มีกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. โดยกำรกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรง
อยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูลตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรคัดเลือก 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ, สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล, คณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำจังหวัดสตูล, กศจ.สตูล 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ม.ค. – ก.ย. 2564 
10. สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล. 
11. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
 1. ด ำเนินกำรประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ลงพ้ืนที่ออกตรวจ ติดตำม ประเมินผล กำรบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่
สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของจังหวัดสตูล หรืออ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 3. จัดหำวัสดุสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 



12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ

ของกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดสตูลโดยผ่ำนกลไกของคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) โดยมีกำรประสำนงำน กำรรับฟังควำมคิดเห็นกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง กำรลงพ้ืนที่ติดตำมกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เพ่ือดู
สภำพที่แท้จริงของโรงเรียนต่ำงๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมพร้อม ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสมและควำม
คุ้มค่ำ ด้ำนพ้ืนที่ ด้ำนงบประมำณและด้ำนอ่ืนๆ ของกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่
มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ของนำยชยพงศ์  สำยฟ้ำ ที่ปรึกษำ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (คุณหญิงกัลยำ  โสณพนิช) ศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 และคณะท ำงำน
บูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล รวมทั้งประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับสถำนศึกษำอำชีวะ โดยมีรำยละเอียดกำร
ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
  วันที่ 22 มกราคม 2564 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล น ำเรื่องกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล เข้ำชี้แจง
รำยละเอียดต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดสตูล ในครำวประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมกลั่นกรองประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำจังหวัดสตูล จ ำนวน 15 คน 
  วันที่ 26 มกราคม 2564 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล น ำเรื่องกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล เข้ำชี้แจง
รำยละเอียดต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 
2564 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล โดยปรับเพ่ิมจ ำนวนเป็น  19 คน  

โดย กศจ.สตูล ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ตำมประกำศ กศจ.สตูล 
ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 
  วันที่ 26 มกราคม 2564 
  รำยละเอียด มีกำรจัดประชุมผ่ำนระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 
เวลำ 17.00 น.เพ่ือเป็นกำรปรึกษำหำรือระหว่ำง ผู้รับผิดชอบจังหวัดสตูล นำยชยพงศ์ สำยฟ้ำ คณะติดตำม
นโยบำย นำยภูธร จันทะพงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล นำยอำคม  สุชำติพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล นำยประหยัด  สุขขี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 16 นำยศังกร  รักชูชื่น และบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564 
นำยชยพงศ์  สำยฟ้ำ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (คุณหญิงกัลยำ โสภณพ

นิช) ลงพ้ืนที่จังหวัดสตูลเพ่ือประชุมร่วมกับคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งดูสภำพที่แท้จริงของโรงเรียนและติดตำมกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
(Stand Alone) ของจังหวัดสตูล) 



คณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ประชุมหำรือผลกำรติดตำมเพ่ือก ำหนดโรงเรียน
คุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) 
ของจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 ที่ประชุม
มีมติก ำหนดโรงเรียนน ำร่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 1) โรงเรียนคุณภำพของชุมชน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนวังปริง สพป.สตูล 
 2) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ได้แก่ โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ สพม.สงขลำ สตูล 
 3) โรงเรียน Stand Alone ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ โรงเรียนบ้ำน

ตันหยงกำโบยชัยพัฒนำ สพป.สตูล 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 
ประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 

2564เพ่ือหำรือแผนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำน ำร่องตำมโครงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ ส ำหรับกำรใช้
จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนละ 400,000 บำท 

วันที่ 5-6 เมษายน 2564 
นำยชยพงศ์ สำยฟ้ำ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (คุณหญิงกัลยำ โสภณพ

นิช) และคณะลงพ้ืนที่จังหวัดสตูลเพ่ือประชุมร่วมกับคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูลและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 เพ่ือหำรือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ของ
สถำนศึกษำน ำร่องบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งติดตำมกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียน และเข้ำเยี่ยมโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล 

 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ร่วมกับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล และสถำนศึกษำ รวมทั้งภำคีเครือข่ำยภำคเอกชน ชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยใต้กำรน ำของคณะท ำงำนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) จัดท ำแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสตูล
เพ่ือเสนอกระทรวงศึกษำธิกำร อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยในภำพรวม และใช้เป็นกรอบในกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้
อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ เพ่ิมโอกำสให้นักเรียนมีทำงเลือก ลดกำร
แข่งขันเข้ำโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจ ำจังหวัดหรืออ ำเภอ และมีกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อม เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดกำรยอมรับในกำร
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 



13. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปรมิาณ      
ก ำหนดโรงเรียน จ ำนวน 3 แห่ง 
ตำมแผนกำรบูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคณุภำพชุมชน 
โรงเรียนดีสีมุ่มเมือง และโรงเรียน
ที่สำมำรถด ำรงอยูไ่ด้อย่ำงมี
คุณภำพ (Stand Alone) ของ
จังหวัดสตลู 

ก ำหนดโรงเรียน 
จ ำนวน 3 แห่ง 

โรงเรียน จ ำนวน 
3 แห่ง 

ก ำหนดโรงเรียนน ำ
ร่อง ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565จ ำนวน 3 
แห่ง 

100 

เชิงคุณภาพ      
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำในจังหวัดสตูล มีกำร
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำและประสิทธิภำพ
กำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไก
ของ กศจ. โดยกำรกำรบูรณำกำร
ด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคณุภำพชุมชน 
โรงเรียนดีสีมุ่มเมือง และโรงเรียน
ที่สำมำรถด ำรงอยูไ่ด้อย่ำงมี
คุณภำพ (Stand Alone) ของ
จังหวัดสตลูตำมเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำท่ีไดร้ับกำรคัดเลือก 

มีกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพ
กำรศึกษำจังหวัด
โดยผ่ำนกลไกของ 
กศจ. โดยกำรกำรบรู
ณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
และกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนคุณภำพ
ชุมชน โรงเรียนดสีี่
มุมเมือง และ
โรงเรียนทีส่ำมำรถ
ด ำรงอยูไ่ด้อย่ำงมี
คุณภำพ (Stand 
Alone) 

โรงเรียน จ ำนวน 
3 แห่ง 

อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน

บูรณำกำรด้ำน
กำรศึกษำของ

กระทรวงศึกษำธิกำร
จังหวัดสตลู 

30 

 

 

 

 

 



14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

75,000 75,000 - 35,297 5,504 34,199 
แหล่งงบประมาณ ..............สป.ศธ. แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน................ 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  -ไม่มี- 
      16.2 แนวทำงแก้ไข 
  -ไม่มี- 

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. โดย

กำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในลักษณะกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียนดี
สี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ตำมนโยบำย รมต.ศึกษำธิกำร
ตลอดจนประสำนควำมร่วมมือในกำรเปิดห้องเรียนอำชีพในโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำ เพ่ือ
เป็นเน้นกำรฝึกอำชีพให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะฝึกทักษะด้ำนอำชีพ และต่อยอดให้นักเรียนในกำรหำรำยได้
ระหว่ำง พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนศึกษำต่อในสำยอำชีพ โดยในจังหวัดสตูล มีสถำบันอำชีวศึกษำทั้งสิ้น 3 
โรงเรียน ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิคสตูล ตั้งอยู่ อ ำเภอเมือง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตั้งอยู่ อ ำเภอควน
กำหลง และวิทยำลัยกำรอำชีพละงู ตั้งอยู่ อ ำเภอละงู โดยทั้ง 3 โรงเรียน จะร่วมกันแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในกำร
จัดท ำข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในกำรเปิดห้องเรียนอำชีพต่อไป 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ เพ่ิมโอกำสให้นักเรียนมีทำงเลือก ลดกำรแข่งขันเข้ำโรงเรียนขนำดใหญ่
พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจ ำจังหวัดหรืออ ำเภอ และมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ บุคลำกร สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกให้มีควำมพร้อม เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดกำรยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลง 

19. ผู้รายงาน  นำยอดินันท์ ย่ำหลี  ต าแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     โทรศัพท์  0815989413  โทรสาร  074 772 167   E–mail : adinan742@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน ต.ค. พ.ศ.2564 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

2. ชื่อโครงการ รณรงคปองกันยาเสพติด ประจำป 2564  

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 
 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 



~ 2 ~ 

 

            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
 ดวย กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2564 โดยอางถึง

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่มุงเนนแนวทางดำเนินงานตอเนื่อง ตาม

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เปาหมายเพื่อลดผลกระทบและ

ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากปญหายาเสพติดในสังคม โดยการแกไขปญหายาเสพติดแบบองครวมในทุก

มิติ ตั้งแตตนทาง (ดานการสกัดก้ัน ปราบปราม) กลางทาง (ดานปองกัน) และปลายทาง (ดานบำบัดรักษา) ใหเกิด

ประสิทธ ิภาพสูงส ุดภายใตแนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยเนนขับเคลื ่อนนโยบายใน

กลุมเปาหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ป เปนลำดับแรกสุด ควบคูการสงเสริมใหเกิดการดำเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องในชวงวัยอื่นๆ ดวยมาตรการที่เหมาะสมกับชวงวัยและบริบทพื้นที่ (สรางการ

รับรู สรางภูมิคุ มกัน และสรางพื ้นที่ปลอดภัย) โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนรวมสำคัญในการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดในประชากรกลุมเสี่ยงสูง เพื่อตัดวงจรการแพรระบาดรายใหม โดยดำเนินการมาอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจุบัน ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกลาว มุงเนนใหบุคลากรทางการศึกษา ใชเปนกรอบการ

ดำเนินงาน ซึ่งประกอบไปดวย 5 มาตรการ คือ (1) มาตรการสรางการรับรู (2) มาตรการสรางภูมิคุมกัน (3) 

มาตรการสรางพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา (4) มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา และ (5) 

มาตรการอำนวยการ  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที ่ ตระหนักและเห็น

ความสำคัญในการนำนโยบายชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในพื้นที่ เพ่ือดำเนินการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสตูล สูการเปน “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” จึงได
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จัดทำโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจำป 2564 ขึ้น เพื่อสรางการรับรู ความตระหนักไมยุงเกี่ยวกับยา

เสพติด 

6. วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางการรับรู ความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีสวนรวมกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด โดย

กลุมเปาหมายที่เปนนักเรียน/นักศึกษาสงผลงานเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ทั้ง 2 กิจกรรม และบุคลากรสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมรณรงค
ปองกันยาเสพติด มีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และสถานศกึษาในพื้นที่จังหวัดสตูล 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน กันยายน 2564   -  เดือน ตุลาคม  

10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ สถานศึกษาในจังหวัดสตูล  

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
ประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยู
บานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” 

กันยายน - 
ตุลาคม 2564 

นักเรียน/นักศึกษา ใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

2 ประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด 
กันยายน - 

ตุลาคม 2564 
นักเรียน/นักศึกษา ใน

พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
กลุมพัฒนาการศึกษา 

3 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงาน
สีขาว ปลอดยาเสพติด 

กันยายน – 
ตุลาคม 2564 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

4 สรุปรายงานผลโครงการ ตุลาคม 2564 หนวยงาน/สถานศึกษา กลุมพัฒนาการศึกษา 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

กิจกรรมอยูระหวางการดำเนินงาน  โดยกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไร
ใหปลอดภัยจากยาเสพติด” และประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ไดดำเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ 
รับสมคัรผูเขารวมกิจกรรม และดำเนินการจัดประชุมกลั่นกรองคณุสมบัติและผลงานของผูเขารวมกิจกรรมแลว 
ยังคงเหลือจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน และมอบโลรางวัลและเกียรติบัตร สวนกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการ
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จังหวัดสตูล สำนักงานสีขาว ปลอดยาเสพติด ไดประสานขอชุดตรวจหาสารเสพติดในรางกายจากศนูยอำนวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลแลว พรอมดำเนินกิจกรรมขั้นตอนตอไป 

 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. การเขารวมกิจกรรมตามโครงการ 
    - นักเรียน/นักศึกษา เขารวมกิจกรรมโครงการ 
    - บุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล เขารวมกิจกรรม 

 
ครบทั้ง 2 กิจกรรม 
ไมนอยกวารอยละ 80 

2. นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด มีความ
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 

ไมนอยกวารอยละ 80 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
ภาพกิจกรรมการปรุชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานนักเรียน/นักศึกษา 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

62,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการ
สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด กิจกรรมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา งบรายจายอื่น 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหการดำเนินการตามโครงการฯ ตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานไปตามสถานการณในพ้ืนที่ 
     16.2 แนวทางแกไข 
 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการฯ ใหสอดคลองตามสถานการณ 

17. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
      17.1. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน/นักศึกษา 
      17.2. จัดพิธีมอบโลและเกียรติบัตร 
      17.3. จัดพิธีศึกษาธิการจังหวัด รองศกึษาธิการจังหวัด ใหโอวาทแกบุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
ในการคลองตน ครองงานและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด และตรวจหาสารเสพติดในรางกายทุกคน  

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 นักเรียน/นักศึกษา ตระหนักรับรูพิษภัยยาเสพติด มีภูมิคุมกัน เปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะพัฒนาไปสูการ
เปน “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 

๑9. ผูรายงาน   นายธีระยุทธ   ชาตรี    ตำแหนง นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ                           
     โทรศัพท  080 – 4584299   โทรสาร - E–mail :        

20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี  8  เดือน     ตุลาาคม   พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงดาน

การศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 

3. หวงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
    ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง ⬜ ที่มีความสอดคลองกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

◻ ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

◻ ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 

◻ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

◻ ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

◻ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

◻ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1  ⬜ แผนงานพื้นฐาน 
 ◻ ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  

 ◻ ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศกึษาตามอัธยาศัย 

 ◻ ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ◻ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ◻ ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม  

 ◻ ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

 ◻ ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  

 ◻ ผลผลิตที่ 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา        

  ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2  ⬜ แผนงานยุทธศาสตร 

           ◻ แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

           ◻ แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

           ◻ แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

           ◻ แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

                     ◻ แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 

           ◻ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

           ◻ แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

           ◻ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

           ◻ แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

                     ◻ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                    ◻ แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
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7. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพ่ือพรอมรับตอความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และ

คุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการกระทำที่ไม

เบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคน

ในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นำไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและ

ยั่งยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

สำนักงานปลัดกระทรวง เปนศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการนำแผนงาน โครงการ สู

การปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานในภาคการศึกษาพัฒนาผูบริหาร ขาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู 

ความสามารถในการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของและการพัฒนาบุคลากรที่ 

เก่ียวของ สงผลใหเกิดการนำไปปลูกฝงใหผูเรียนรูจักการคิด วิเคราะห อยางเปนเหตุเปนผล ใชชีวิตอยางพอเพียง 

คือความพอประมาณ  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  มีความรอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง  ดวยสติปญญา  ระมัดระวัง ฝก

การทำงานรวมกับผู อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผู อ่ืน อดทน มีความ

พากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรูจักทำประโยชนใหกับสังคม รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

โดยมุงเนนผลที่เกิดข้ึนอยางสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ไดแกดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดาน

วัฒนธรรม โดยใชหลักการบริหารจัดการพ้ืนที่จำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  ซึ่งพ้ืนที่โครงการจะเปนแหลงเรียนรู  ได

ฝกปฏิบัติจริงอีกทั้งเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรูบูรณาการแตละกลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งนอกจากกิจกรรม  ซึ่งนอกจากกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรธรรมชาติท่ี

ตองเรียนรูจากการปฏิบัติจริงแลว  ครูผูสอนตองสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การรูจักออม  การมีภูมิคุมกันใน

ชีวิต  แกนักเรียน  และเปนศูนยการเรียนรูใหบริการความรูและประสบการณแกชุมชนอยางย่ังยืนตอไป                                                

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564  โดยนำหลักเกณฑและแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ.2557  พัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวิชาชีพครู พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา และแหลง

เรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในการดำเนินการจะประสานและรวมกันดำเนินงานกับ

หนวยงาน สถานศกึษา  
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8. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

2. เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดสตูล พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  
 1. หนวยงาน สถานศกึษา มีการขับเคลื่อน พัฒนางานดานสถานศกึษาพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา จำนวน 45 แหง 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล    จำนวน   1  แหง 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   จำนวน  39  แหง 

โรงเรียน สังกัดทองถิ่นจังหวัดสตูล จำนวน    3  แหง 

วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  จำนวน    2  แหง 

  2.  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูบูรณาการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศกึษา  

     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ       
 1. หนวยงาน สถานศกึษา ขับเคลื่อนพัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา รอยละ 10 

  2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการ  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา รอย

ละ 80 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ  
  1. หนวยงาน สถานศกึษา มกีารขับเคลื่อน พัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา จำนวน 45 แหง 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล    จำนวน   1  แหง 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   จำนวน  39  แหง 

โรงเรียน สังกัดทองถิ่นจังหวัดสตูล จำนวน    3  แหง 

วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  จำนวน    2  แหง 

  2.  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูบูรณาการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศกึษา  

 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสรางการรับรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศกึษาใหกับ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดทองถิ่นจังหวัดสตูล จำนวน3 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 

อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ สถานศกึษาที่ขอรับการประเมิน 

  
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 ๑. ประชุมสรางการรับรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

 2. การออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 3. สรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 ๑. ประชุมสรางการรับรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา มีผูเขารับการ

อบรมสรางการรับรู จำนวนทั้งสิ้น 100 คน 
 2. การออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนที่ออกประเมินและผานการประเมินในรอบนี้ จำนวน 5 

โรงเรียน 

 3. สรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ไดทำการสรุปผลการประเมินระดับจังหวัดและรายงานตอ

สำนักงานศึกษาธิการภาคเรียบรอยแลว 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รอยละ 

1. รอยละสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสตูล พัฒนาบุคลากรใน

หนวยงาน สถานศกึษาในจังหวัด

สตูล ในการขับเคลื่อน

สถานศึกษาพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการศึกษา  

 
100 

 
100 คน 

 
100 8o 

 
100 

2. รอยละผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและนักเรียน  ในสถานศึกษา

มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู

บูรณาการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

สถานศึกษาตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศึกษา 

80 6 แหง 5 แหง 96 

3.  รอยละหนวยงาน 

สถานศึกษา ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน การบูรณาการพัฒนา

งานดานสถานศึกษาพอเพียง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษารวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 80 6 แหง 6 แหง 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - 40,000 - - 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
โรงเรียนอยากใหบุคลากรเขารับการอบรมทุกคนแตเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด 
      18.2 แนวทางแกไข 
จัดในสถานที่ที่ที่หนวยงานใหการสนับสนุนจายคาสถานที่ในราคาประหยัดและจุคนไดมาก 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงใหกับโรงเรียนที่สงแบบประเมินตนเอง แตเนื่องจากงบประมาณหมดแลวจึง
จำเปนตองยกไปในปงบประมาณหนา 2565 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

 1.  บุคลากรในหนวยงาน สถานศกึษาในสังกัดมีความรู ความเขาใจ การขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษา

พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

2.  สถานศกึษาพัฒนางานดานสถานศกึษาพอเพียงสูการปฏิบัติท่ีเปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา  

3.  หนวยงาน สถานศกึษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการรวมกันในการพัฒนางานดาน

สถานศึกษาพอเพียง สูการปฏิบัติที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

 

21. ผูรายงาน..นางสาวมัสหลัน สาเอียด..ตำแหนง.......ศกึษานิเทศกชำนาญการพิเศษ................................ 
     โทรศัพท.....0869693429.....โทรสาร...........................E–mail : ....maslan2507@gmail.com....... 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ......๓๐....... เดือน .....กันยายน.........พ.ศ. .....2564..................... 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64        ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.5 แผนความมั่นคง การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกชวงวัย 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
           แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการ

ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ 

โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวย ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่ง

อ ย า งน อ ย ต อ งมี บ ท บั ญ ญั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ก า รจั ด ท ำแ ผ น ก ารศึ ก ษ าแ ห งช าติ  แ ล ะก า รด ำ เนิ น ก า ร 

และตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับ 

การดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความ

ถนัดของตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบาย

ก า ร พั ฒ น า เด็ ก ป ฐ ม วั ย  เป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  มี น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ป น ป ร ะ ธ า น  

มีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่ อให  

ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 



บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นใดท่ีเก่ียวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน 

เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลองกับ

เปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศ

เอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน คือ การมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
ดำเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมีการดำเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก สราง
ความรูความเขาใจผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก และผูเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน ได จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยไดแลวเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามความคืบหนาของการดำเนินงานของหนวยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่เปนระยะอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ในการดำเนินงานขางตน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมีการประสานงาน สรางความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงาน
ของกระทรวงหลักที่เก่ียวของในพื้นที่เปนอยางดี เชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด รวมถึง ตชด. องคกรภาคเอกชนและมูลนิธิในพื้นที่ดวย 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงไดจัดทำโครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (จังหวัด) ขึ้น เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการ

ดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติสรางความรู ความ

เขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล 

พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย มีการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด บูรณาการการทำงานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ 

ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหเปนในทิศทางเดียวกัน อันจะสงผลตอการยกระดับ

คุณ ภาพการศึกษ าระดับปฐมวัย  ใน ระดับ จั งห วัด ให สอดคลองตามยุทธศาสตรช าติ  และนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการตอไป   

6. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศกึษาปฐมวัยอยาง

ทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
           2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  



           3. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวน
รวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
           4. เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
           5. เพ่ือบูรณาการการทำงานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของในสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหเปนในทิศทางเดียวกัน  
          6. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในจังหวัด และรายงาน  สรุปผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสตูล 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

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

พัฒนาการสมวัยในทุกดาน 
3. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตนตามมาตรฐาน

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

สนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจมีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาใหเด็กปฐมวัย จำนวน 500 คน 

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

และพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน (รอยละ 80) 
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศกึษามีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564             
10. สถานที่ดำเนินการ หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล           
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย                   
/ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ศึกษานิเทศกเขารวมประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
สวนภูมิภาค 

ตุลาคม 
- 

ธันวาคม 
2563 

คณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดับจังหวัด 

ศึกษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย                   
/ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

2 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัย
และการจัดทำขอมูลสารสนเทศตามระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ 

พฤศจิกายน        
-  

ธันวาคม 
2563 

คณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการฯ  

ระดับจังหวัด 

ศึกษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

3 สรางการรับรูใหผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

มกราคม  
- 

พฤษภาคม 
2564 

ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

4 คัดเลือกผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับ
จังหวัดสตูล 

กุมภาพันธ 
- 

สิงหาคม  
2564 

ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

5 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของ
หนวยงาน/สถานศึกษา รายงานและสรุปผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดสตูล 

กุมภาพันธ 
- 

สิงหาคม  
2564  

ผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ทุก
หนวยงานทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ศึกษานิเทศก 
ศธจ.สตูล 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 คัดเลือกผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดสตูล  
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ ๔)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 มีผูสงผลงานทั้งสิ้น ๑๐ ผลงาน  ดานผูบริหาร ๓ ผลงาน  ดานครูผูสอน จำนวน ๗ ผลงาน จากสังกัด 
สพป.สตูล ๗ ผลงาน สังกัด ทองถ่ินจังหวัดสตูล จำนวน ๒ ผลงาน สังกัด สช.สตูล จำนวน ๑ ผลงาน 
     13.2 เชิงคณุภาพ 
 ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนมีความสุข สนุกสนาม รวมกิจกรรมอยางมีความสุขและนำความรูที่ไดรับจากการ
อบรมในครั้งนี้ไปใชกับนักเรียนของตนเองไดอยางดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 



๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถงึการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด     
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

๕๖,000 ๕๕,,๙๘๗ - 4,185 ๔๗,,๘๘๗ ๓,๙๑๕ 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 
  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำใหการนำเสนอผลงานตอง
นำเสนอผานระบบออนไลน ทำใหเกิดการลาชาและไมเปนไปตามที่กำหนดและการสื่อสารที่ไมเปนปกติ 
     16.2 แนวทางแกไข 
  ใหเวลากับผูนำเสนอในกรณีที่เกิดขัดของ 
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
  สิ้นสุดโครงการแลว จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 1. เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป) ทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย  
มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค มคีวามพรอมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 

2. ผูบริหาร/ครูผูสอนปฐมวัย พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของ มีความรูความเขาใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
          3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเนื่อง 
 4. สถานศึกษามีผลงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด 
 5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุมเปาหมายไดรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 6. เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน 
และเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับ
พ้ืนที่และระดับกระทรวง 
 
๑9. ผูรายงาน............นางสาวมัสหลัน  สาเอียด................ตำแหนง.......ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ.............. 
     โทรศัพท.....086-969-3489........โทรสาร.............................E–mail : maslan2507๑@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ......3๐...... เดือน .....กันยายน......พ.ศ. ..........2564.................... 

 
 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ   โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัด  
   ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ      ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ.2561 – 2580)  
          แผนยอย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ (6) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบ 
 การศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร.................................................................................................................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน จนจบการศึกษา
ภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยที่การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตามที่ ไดบัญญัติ ไวใน มาตราที่  54 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560              
จากขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกลาวขางตน มีคำวา "เด็กทุกคน" และคำวา "อยางมีคุณภาพ" การดำเนินการให
บรรลุผลตามที่กำหนดไว จึงตองดำเนินการใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีสวนรวมของ    
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ ทองถ่ิน และชุมชน เพ่ือมุงใหเด็กทุกพ้ืนที่สามารถเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่มี
มาตรฐานเสมอกัน จะตองมีการดำเนินการเพ่ือลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ำ ดานโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอการ
ลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกำหนดใหดานการศึกษาเนน
การสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร
และยากจน และกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการ
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ศึกษา การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใชเทคโนโลยี
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุกกลุม รวมถึงระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา ที่มีคุณภาพของประชาชน (ยุทธศาสตร
ชาติ, 2561) 
 รัฐมีความตระหนักถึงความจำเปนที่ตองพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเปนรากฐานสำคญัของ
การพัฒนาคนไทย ใหมีคุณภาพ มีความใฝรู มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยูและ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนซึ่งมีความแตกตางหลากหลายได มีความรู เทาทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดของผูเรียนแตละคน และใหรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมกัน
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางแทจริง จึงกำหนดให
มีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ  (1) คิดคนและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการใหมีการขยายผล
ไปใชในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่น (2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและใหอิสระแก
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำรองในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สรางและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษา
รวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โดยกำหนดใหมีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเปนพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาข้ึนเพ่ือสนับสนุน
การสรางนวัตกรรมการศึกษาอันเปนการนำรองในการกระจายอำนาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผล
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ ปฏิบัติที่ดีไปใชในสถานศึกษาอ่ืน ตามวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 จังหวัดสตูล เปนจังหวัดที่ ถูกประกาศให เปนจังหวัดนำรองพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ใหดำเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ           
แบบมีสวนรวมระดับชาติ (Nation Participation Action Research) เนื่องจากการดำเนินการเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ขอ นั้น จะตองมีการดำเนินการโดย
ภาคีเครอืขายรวมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับทองถ่ิน ระดับหนวยงานภายในจังหวัด และระดับชาติ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,740,000 บาท 
เพื่อใชในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และดำเนินการในกิจกรรมสำคัญ
เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงคณุภาพการเรียนรูของผูเรียน 
 จากหลักการ ขอกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณขางตน กอปรกับพระราชบัญญัติ พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 กำหนดใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ทำหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และใหมีหนาที่และอำนาจในการ (1) จัดใหมีระบบ
ขอมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาของ
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สถานศึกษานำรองในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (2) จัดใหมีการวิเคราะหและวิจัยเก่ียวกัการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (3) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยใหแจงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบดวย 
และ (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล จึงจำเปนตองมีการจัดทำโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่
นวัตกรรมการศกึษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่
มอบหมายใหบรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานำรองและบุคลากรที่เก่ียวของ ใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใชDigital Platform 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
      1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวนไมนอยกวา 4 
ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลทั้ง 4 คณะ จำนวนรวมไม
นอยกวา 12 ครั้ง 
      2. ครูโรงเรียนนำรองทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ในการจัดการ
เรยีนรูตามหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะและการใช Digital Platform รวมจำนวนไมนอยกวา 250 คน        
      3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 4 คณะ มีผลงานตามภารกิจ
ทีไ่ดรับมอบหมาย ไมนอยกวาคณะละ 1 เรื่อง 
      4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และรายงานการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม โดยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพ้ืนที่ ภาคและในสวนกลาง 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

    จังหวัดสตูล สามารถขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

 
8. กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรของสถานศึกษานำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564       
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10. สถานที่ดำเนินการ  สถานศกึษาในจังหวัดสตูล สถานที่ราชการและเอกชนในจังหวัดสตูล    
 
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ม.ค.-ก.ย.  
2564 

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

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

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

ครูโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลและบุคลากร
ที่เก่ียวของ 

3 จัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือ
จายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ 
เพ่ือใหไดขอเสนอตามเจตนารมณและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

ม.ค.-ก.ย.  
2564 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
และผูเก่ียวของ 

4 ขับเคลื่อนภารกิจ บริหารงาน ติดตาม และ
รายงาน การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม โดย
ความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวนในพ้ืนที่ ภาค
และในสวนกลาง 

ต.ค.63 -ก.ย.  
2564 

บุคลากรในสำนักงาน ศธจ.สตูล 
และผูเก่ียวของ 

๕ สนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษานำรอง
ขับเคลื่อนงานฯ 

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

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 ในไตรมาสที่ 1 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้  
 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 
2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล       
เมื่อวันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 
16 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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 4. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 

 ในไตรมาสที่ 2 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. จัดการประชุมเรื่องการประชาสัมพันธเพื่อขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่       
๓ กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา  
 2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปน Note Taker สูการจัดการเรียนรูบูรณาการโครงงาน
ฐานวิจัยของครูในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่  5 กุมภาพันธ  2564                  
ณ หองประชุมพญาบังสารีสอรท ต.ควนโพธิ์ อ.เมอืง จ.สตูล 
 3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล  ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ 2564  ณ ซีซีรีสอรท ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 
 4. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษานำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนยประสานงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินจังหวัดสตูล 
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

 ในไตรมาสที่ 3 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 
1 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสตารินทรรีสอรท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
 ๒. จัดการประชุมเพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Zoom  
 ๓. จัดการประชุมเพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศกึษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Zoom 
 ๔. จัดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ในโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๕. จัดการประชุมเพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet 
 ๖. จัดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของ
โรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  
 ๗. จัดการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยของโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใชระบบ Google meet 
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 ๘. จัดการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป.๑ – ๓ ของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet 
 ๙. จัดการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป. ๔ – ๖ ของโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   
ใชระบบ Google meet 
 ๑๐. จัดการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ  ม.๑ – ๓ ของโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   
ใชระบบ Google meet 
 ๑๑. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้ง
ที่ 1/2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

๑๒. จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใชระบบ Google meet                      

๑๓. จัดการประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศกึษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปนการประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  
 ๑๔. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  
1/2564 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๑๕. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ใน
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๑๖. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๑๗. จัดการประชุมเลขานุการและผูชวยเลขานุการทุกฝายในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ Google meet 
 ๑๘. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้ง
ที่ 2/2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๑๙. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet 

 

 ในไตรมาสที่ 4 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ จำนวน ๒๗ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. จัดอบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูออนไลนในยุคโควิด “ออนไลนอยางไรใหปงและวาว” ในวันที่ 7 
กรกฎาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.มัฮดี แวดราแม อาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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๒. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564 ในวันที่ 
30 กรกฎาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  

๓. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 1/2564 
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๔. จัดอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.วิษณุ  ทรัพยสมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. และดร.ณัฐา  เพ็ชรธนู 
รองผอ.สทศ.สพฐ. 

๕. จัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอเสนอเชิงนโยบายดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ของสถานศึกษานําร องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่  ๑๐ สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  

๖. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๒/2564 
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  

๗. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
๓/2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  

๘. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
๔/2564 ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  

๙. จัดอบรมเรื่อง การสรางสื่อการเรียนการสอนดวย CANVA  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล 

๑๐. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๔/2564 ใน
วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  

๑๑. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๒/2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet 
 12. จัดอบรมเรื่อง Google Apps for Education ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล 
 ๑๓. จัดอบรมเรื่อง การสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sites วันที่ 5 กันยายน 
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx  โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล 
 14. จัดอบรมเรื่อง การสรางใบงานดวย Liveworksheet “ติดปกใบงานธรรมดาใหบินทะลุฟาไปหาเธอ”
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือนายอกนิษฐ จันทรสุขวงศ  
ศน.สพป.บุรีรัมย เขต 3 
 ๑๕. จัดอบรมเรื่องการตัดตอ/สรางสื่อการเรียนการสอนบนสมารทโฟนดวย Kinemaster ในวันที่ 12 
กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.
สตูล 
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 ๑๖. จัดอบรมเรื่อง วิธีชวยลูกเมื่อลูกตองเรียนออนไลน สำหรับผูปกครองโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ 
นายแพทยมูฮำหมาด  ละใบจิ 
 ๑๗. จัดอบรมเรื่อง หองเรียนพลังบวก ในวันที่ 1๙ กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
ZOOM โดยมีวิทยากร คือ นายแพทยมูฮำหมาด  ละใบจิ 
 ๑๘. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ครั้งที่  ๒/2564 ในวันที่ ๒๒ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet  

๑๙. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  ๒/2564 
ในวันที่ ๒๓ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

๒๐. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้ง
ที่ ๕/2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๒๑. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่           
๓/2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

๒๒. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/2564 ใน
วันท่ี ๒๘ กันยายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
 ๒๓. จัดอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สำหรับโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 29 กันยายน 
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากรคือ นายนภดล  โปงอาย ศึกษานิเทศกชำนาญการ
พิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  
 ๒๔. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๓๐ กันยายน – 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ซีซีรีสอรท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 

๒๕. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนนำรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล จำนวน ๑๖ โรงเรียน  
 ๒๖. จัดทำวีดิทัศนเก่ียวกับพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล จำนวน ๓ เรื่อง 

๒๗. จัดทำเว็บไซตพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล 
 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
 13.1 เชิงปริมาณ 
  ไตรมาสที่ 1  

๑. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
มีผูเขารวมจำนวน 13 คน ไดแก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายกิจกรรม
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และงบประมาณ ผูแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผูแทนสมาคมวัฒนพลเมือง 
และบุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
  ๒. การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล เมื่อวันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีผูเขารวมจำนวน   
9 คน ไดแก คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ไดรับแตงตั้ง
ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2426/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 
  ๓. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีผูเขารวมจำนวน       
18 คน ไดแก คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผูแทนสมาคมวัฒนพลเมือง และ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
  ๔. การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
มีผูเขารวมจำนวน 11 คน ไดแก ไดแก คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ที่ ไดรับแตงตั้งตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่  2426/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

  ไตรมาสที่ ๒ 
  ๑. การประชุมเรื่องการประชาสัมพันธเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้น
ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา มีผูเขารวมจำนวน ๒๐ คน ไดแก ครูที่
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธของโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โรงเรียนละ ๑ คน 
ศึกษานิเทศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ศึกษานิเทศก สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
  ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปน Note Taker สูการจัดการเรียนรูบูรณาการ
โครงงานฐานวิจัยของครูในโรงเรียนนำรองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดข้ึนในวันที่  5 กุมภาพันธ 
2564 ณ หองประชุมพญาบังสารีสอรท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  มีผูเขารวมจำนวน ๗๐ คน ไดแก ครูใน
โรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลที่สมัครใจเขารวมการอบรม และทีมโคชพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล 
  ๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธในโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ 2564  ณ ซีซีรีสอรท ต.ปากน้ำ อ.ละงู 
จ.สตูล มีผูเขารวมจำนวน ๔๐ คน ไดแก ครูในโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โรงเรียนละ     
๒ คน ทีมโคชพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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  ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษานำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนยประสานงานวิจัยเพ่ือทองถิ่นจังหวัด
สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีผูเขารวมจำนวน ๔๐ คน ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนละ ๑ คน ทีมโคชพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
และบุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 

 

  ไตรมาสที่ ๓ 
1. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564     

จัดขั้นในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสตารินทรรีสอรท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีผูเขารวมจำนวน 
35 คน  ไดแก คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผูอำนวยการโรงเรียนนำรอง     
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  ๒ . การประชุมเพื่ อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรอง            
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ จัดข้ึนในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  ใชระบบ Zoom มีผู เขารวมจำนวน ๒๕ คน ไดแก ผูอำนวยการและครูโรงเรียนนำรอง          
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ๓ . การประชุมเพื่ อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรอง             
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  ใชระบบ Zoom มีผู เขารวมจำนวน ๖๑ คน ไดแก ผูอำนวยการและครูโรงเรียนนำรอง           
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูลและสพป.สตูล 
  ๔. การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ในโรงเรียนนำรอง      
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๔๓ คน ไดแก ผูอำนวยการและครูโรงเรียนนำรอง   
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล และสพป.สตูล 
  ๕. การประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓ จัดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๒ คน ไดแก ผูอำนวยการและครูโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ๖. การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
ของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล  จัดขึ้นในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๒๙ คน ไดแก ผูอำนวยการและครูโรงเรียนนำรอง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ๗. การประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยของโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ จัดข้ึนในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น.          
เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๓๔ คน ไดแก ผูอำนวยการและ
ครูโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
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  ๘. การประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป.๑ – ๓ ของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๒๔ คน ไดแก ผูอำนวยการและ
ครูโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ๙. การประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป. ๔ – ๖ ของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๕๓ คน ไดแก ผูอำนวยการและ
ครูโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ๑๐. การประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ  ม.๑ – ๓ ของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น.     
เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๒๓ คน ไดแก ผูอำนวยการและ
ครูโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ๑๑. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 1/2564 จัดข้ึนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๒ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกฯ และบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๑๒. การประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำ
รองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๘ คน ไดแก ผูอำนวยการและครูโรงเรียนนำรอง  
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล                      

๑๓. การประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้นในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๔๐ คน ไดแก ผูอำนวยการและครูโรงเรียนนำรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ทีมโคชฯ และศึกษานิเทศก ศธจ.สตูล 
  ๑๔. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
1/2564 จัดขึ้นในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet   
มีผูเขารวมจำนวน ๒๐ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายวิชาการฯ และผูอำนวยการโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ ๒ 
  ๑๕. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 2/2564 
จัดข้ึนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวม
จำนวน ๒๕ คน ไดแก คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เจาหนาที่มูลนิธิสดศรี - 
สฤษดิ์วงศ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  ๑๖. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 1/2564 จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
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meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๘ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลฯ และบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  ๑๗. การประชุมเลขานุการและผูชวยเลขานุการทุกฝายในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๐ คน ไดแก เลขานุการและผูชวยเลขานุการทุกฝาย  
ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
  ๑๘. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 2/2564 จัดข้ึนในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๓ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกฯ และบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  ๑๙. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๒ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณฯ และบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  ไตรมาสที่ ๔ 
  ๑. การอบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูออนไลนในยุคโควิด “ออนไลนอยางไรใหปงและวาว” 
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.มัฮดี แวดราแม 
อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูเขารวมจำนวน ๒๕๐ คน ไดแก ครูในโรงเรียนนำรอง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและครูในจังหวัดสตูลที่สนใจเขารวมการอบรม  

๒. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/2564 ใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  มีผูเขารวมจำนวน 
๒๓ คน ไดแก คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

๓. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  
1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet      
มีผูเขารวมจำนวน ๘ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  ๔. การอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.วิษณุ  ทรัพยสมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. และดร.ณัฐา  เพ็ชรธนู 
รองผอ.สทศ.สพฐ. มีผูเขารวมในระบบ ZOOM จำนวน ๑๘๘ คน และรับชมผาน facebook live จำนวน ๒๔๔
คน ไดแก ครูในโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลครูในจังหวัดสตูลและครูในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่
สนใจเขารวมการอบรม 

๕. กิจกรรมสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอเสนอเชิงนโยบายดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมในระบบ ZOOM จำนวน ๑๕๐ คน และรับชมผาน facebook 
live จำนวน ๑๒๐ คน ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลครูในจังหวัด
สตูลและครูในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่สนใจเขารวมการอบรม 

๖. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่         
๒/2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet            
มีผูเขารวมจำนวน ๑๒ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๗. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ครั้งที่ ๓/2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
มีผูเขารวมจำนวน ๑๐ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล และบุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 

๘. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
ครั้งที่ ๔/2564 ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 
มีผูเขารวมจำนวน ๑๒ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล และบุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 

๙. อบรมเรื่อง การสรางสื่อการเรียนการสอนดวย CANVA  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล มีผูเขารวม จำนวน 
๕๒๔ คน ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และครูในจังหวัดสตูล      
ที่สนใจเขารวมการอบรม 

๑๐. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  ๔/2564 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน 
๒๘ คน ไดแก คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

๑๑. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๑ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
  12. การอบรมเรื่อง Google Apps for Education ในวันที่  29 สิงหาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล มีผูเขารวมจำนวน 
๕๘๔ คน ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำรองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และครูในจังหวัดสตูล ที่
สนใจเขารวมการอบรม 
  ๑๓. การอบรมเรื่อง การสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sites วันที่         
5 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx  โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา 
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ศน.สพป.สตูล มีผูเขารวมจำนวน ๕๘๔ คน ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล และครูในจังหวัดสตูล ที่สนใจเขารวมการอบรม  
  14. การอบรมเรื่อง การสรางใบงานดวย Liveworksheet “ติดปกใบงานธรรมดาใหบินทะลุฟา
ไปหาเธอ”ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือนายอกนิษฐ 
จันทรสุขวงศ  ศน.สพป.บุรีรัมย เขต 3 มีผูเขารวมในระบบ ZOOM จำนวน ๓๕๘ คน และรับชมผาน facebook 
live จำนวน ๘๔ คน ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และครูใน
จังหวัดสตูล ที่สนใจเขารวมการอบรม 
  ๑๕. การอบรมเรื่องการตัดตอ/สรางสื่อการเรียนการสอนบนสมารทโฟนดวย Kinemaster ใน
วันที่ 12 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา 
ศน.สพป.สตูล มีผูเขารวมจำนวน ๔๖๕ คน ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล และครูในจังหวัดสตูล ที่สนใจเขารวมการอบรม 
  ๑๖. การอบรมเรื่อง วิธีชวยลูกเมื่อลูกตองเรียนออนไลน สำหรับผูปกครองโรงเรียนนำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมี
วิทยากร คือ นายแพทยมูฮำหมาด ละใบจิ  มีผูเขารวมจำนวน ๒๑๖ คน ไดแก ผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียน
นำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล และผูปกครองนักเรียนในจังหวัดสตูลที่สนใจเขารวมการอบรม 
  ๑๗. การอบรมเรื่อง หองเรียนพลังบวก ในวันที่ 1๙ กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใช
ระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ นายแพทยมูฮำหมาด  ละใบจิ มีผูเขารวมจำนวน ๑๙๙ คน ไดแก ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และครูในจังหวัดสตูล ที่สนใจเขารวมการอบรม 
  ๑๘. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่  ๒/2564 ในวันที่ ๒๒ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๒ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล  

๑๙. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี      
๒/2564 ในวันที่ ๒๓ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet        
มผีูเขารวมจำนวน ๑๐ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  

๒๐. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๕/2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet มีผูเขารวมจำนวน ๑๒ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล  
  ๒๑. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่          
๓/2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet        
มีผูเขารวมจำนวน ๑๗ คน ไดแก คณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  

๒๒. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/2564 
ในวันที่ ๒๘ กันยายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet มีผูเขารวมจำนวน 
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๒๒ คน ไดแก คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 
  ๒๓. การอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สำหรับโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 
29 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากรคือ นายนภดล  โปงอาย 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  มีผูเขารวมในระบบ ZOOM จำนวน ๘๐ 
คน และรับชมผาน facebook live จำนวน ๘๕ คน ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และครูในจังหวัดสตูล ท่ีสนใจเขารวมการอบรม 
  ๒๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๓๐ กันยายน – 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ซีซีรีสอรท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู  จังหวัดสตูล มีผูเขารวมจำนวน ๑๙ คน ไดแก บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๒๕. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน ๑๖ 
โรงเรียน โดยจัดสรรใหโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๑๔ โรงเรียน 

โรงเรียนละ 81,000 บาท และโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ ๓ จำนวน ๓ โรงเรียน 
โรงเรียนละ 81,000 บาท 
  ๒๖. จัดทำวีดิทัศนเก่ียวกับพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล จำนวน ๓ เรื่อง  

๒๗. จัดทำเว็บไซตพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล 
 
 13.2 เชิงคุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1  
  ๑. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ที่ประชุมไดพิจารณารางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล      
มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการดังกลาวและใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูลตอไป 
  ๒. จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ที่ประชุมไดพิจารณาการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบให
สรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนสถานศึกษานำรอง ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาและผูแทนองคกรเอกชน                
ใหสถานศึกษานำรอง สถาบันอุดมศึกษา และองคกรเอกชน เสนอชื่อผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหากำหนด จากนั้นใหผูไดรับเสนอชื่อเลือกกันเองในกรรมการแตละประเภทให
เหลือจำนวนตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ถาไมสำเร็จใหวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการสรรหาตามคำสั่งจังหวัด
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สตูล ที่ 2426/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
  ๓. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  
4/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ประชุมได
อนุมัติสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน 4 แหง ไดแก 1) บานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 2) โรงเรียนบานมะหงัง          
3) โรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนียะห 4) โรงเรียนอนุบาลวังใหมศาสนศาสตร เปนสถานศึกษานำรองในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูลของโรงเรียน 
  ๔. จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ที่ประชุมมีมติปรับสัดสวนผูที่ไดรับการเสนอชื่อฯ สงผลใหไดคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน 21 คน ครบองคประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา เรื่อง องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดำรง
ตำแหนงและการพนตำแหนงของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา พ.ศ. 2563  

ไตรมาสที่ ๒ 
๑. จากการประชุมเรื่องการประชาสัมพันธเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล     

ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา ที่ประชุมมีมติใหจัดการอบรมเพื่อให
ความรูแกครู ผูทำหนาที่ประชาสัมพันธในโรงเรียน โดยจัดในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ๑ คืน 
หลักสูตรการเขียนขาวประชาสัมพันธ การใชโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นจัดทำสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ 
เปนตน 
  ๒. จากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปน Note Taker สูการจัดการเรียนรูบูรณาการ
โครงงานฐานวิจัยของครูในโรงเรียนนำรองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดข้ึนในวันที่  5 กุมภาพันธ 
2564 ณ หองประชุมพญาบังสารีสอรท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ผูเขาอบรมทุกคน ไดฝกการฟงอยางลึกซึ้ง  
จากสื่อตาง ๆ และใชทักษะการเขียนถายทอดความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน Mind Map ไดอยาง
ครอบคลุม ตรง ประเด็น ผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติจริงทุกคน จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใช

แบบสอบถาม พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี ( x ̅ = 3.92, SD=0.58) และเมื่อ
พิจารณาเปน รายขอ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ไดมากที่สุด ( x ̅ = 4.23, SD= 0.43) โดยทุกขอรายการมีความคิดเห็นในระดับดี (x ̅ มากกวา 3.50 ขึ้นไป) 

ยกเวนการใชเวลาของวิทยากรตามที่กำหนด เพียงรายการเดียวที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x ̅ = 3.35, 
SD=1.09)  
  ๓. จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธในโรงเรียนนำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ 2564  ณ ซีซีรีสอรท ต.ปากน้ำ อ.ละงู 
จ.สตูล ผูเขารวมอบรมทุกคนไดสราง Facebook Fanpage และดูขอมูลเชิงลึก Facebook Fanpage เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ไดฝกแตงภาพเพื่อการประชาสัมพันธดวย Remove.bg ,Canva , Phonto ไดสรางเทมเพลต
วารสารหนาเดียวดวย Ms-Powerpoint ไดสรางหนังสืออิเลคทรอนิคสเพื่อการประชาสัมพันธดวย Anyflip ได
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เรียนรูการสำรองขอมูลดวย Cloud Computing ไดเรียนรูประโยชนของ Google Photo ตอสมารทโฟน และการ
สรางสรรคอัลบั้มภาพ เชื่อมโยงเปนสไลดวีดีโอจาก Google ไดเรียนรูเทคนิคการถายภาพและการแตงภาพดวย
สมารทโฟน และไดฝกตัดตอวิดีทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธสมารทโฟนดวยแอพพลิเคชั่น Kinemaster เปนตน 

๔. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษานำรอง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถ่ินจังหวัดสตูล 
อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุมไดอภิปรายและรวมกันสรุปวาหลักสูตรสถานศึกษาของทั้ง ๑๐ โรงเรียน 
สามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดสมรรถนะไดจริง เห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน และนอกจากนักเรียน
เปลี่ยนแลว ตัวครูเองก็เปลี่ยนเปนการจัดเรียนรูแบบ Active learning แตยังคงมีปญหาในสวนของการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน  

ไตรมาสที่ 3 
1. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  

1/2564  ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสตารินทรรีสอรท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่ประชุม      
มีมติใหมีการปรับรายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยใหมีการแตงตั้ง
คณะทำงานยกรางอนุกรรมการฯดังกลาวขึ้น เพ่ือทาบทาม ยกราง กำหนดจำนวนฝายอนุกรรมการฯ กำหนด
บทบาทหนาที่ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

 ๒. จากการประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรอง            
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ Zoom 
ที่ประชุมมีมติวา กำหนดผูรับผิดชอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ออกเปน 5 กลุม ไดแก ๑) กลุมปฐมวัย 
หัวหนากลุมคือ นางสาวปุณณาณี  เจะหนุม ผูอำนวยการโรงเรียนบานโกตา  ๒) กลุม ป.1-3 หัวหนากลุมคือ      
นางญาดา นุยไฉน ผูอำนวยการโรงเรียนบานบอเจ็ดลูก ๓) กลุม ป.4 – ๖ หัวหนากลุมคือ นางยูรียะ  บิสนุม 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภฯ 4) กลุม ม.1-3 หัวหนากลุมคือ นายไสว อินยอด  ผูอำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง และ 5) กลุมวัดและประเมินผล หัวหนากลุมคือ นางสาวพิธพร  นิโกบ และนายวัชรพงศ  
ละอองรัตน ศึกษานิเทศกสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 

 ๓. จากการประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรอง             
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๒ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom 
ที่ประชุมมีมติวา โรงเรียนนำรองฯรุนที่ ๑ จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฯ โดยทบทวนโครงสรางเวลา
เรียน ทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสมรรถนะมากขึ้น ปรับใหมีการวัดและประเมินผล        
อิงสมรรถนะ และจะตองปรับสมรรถนะที่ใชในการจัดการเรียนรูจากเดิม ๑๐ สมรรถนะ ปรับเปน ๕ สมรรถนะ 
ไดแก 1) สมรรถนะการจัดการตนเอง 2) สมรรถนะการสื่อสาร 3) สมรรถนะการรวมพลังทำงานเปนทีม          
4) สมรรถนะการคิดข้ันสูง 5) สมรรถนะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใชเกณฑการประเมินสมรรถนะเปนระดับ
ความเชี่ยวชาญ ๔ ระดับ ไดแก ๑) เริ่มตน ๒) กำลังพัฒนา ๓) สามารถ ๔) เหนือความคาดหวัง 

 ๔. จากการประชุมเพ่ือจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ในโรงเรียนนำรอง      
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติวา ทุกโรงเรียนจะตองปรับปรุงหลักสูตรในสวนของการวัด
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และประเมินผล ไดแก กำหนดเกณฑการวัดผลและมาตรวัดการประเมินสมรรถนะ  วิธีการและเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ เกณฑการจบการศึกษา และการรายงานผลการเรียนรู  โดยใหแตละโรงเรียนดำเนินการและนำเสนอใน
ที่ประชุมวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 ๕. จากการประชุมเพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓ จัดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ใชระบบ Google meet ที่ประชุมมีมติวา การปรับปรุงหลักสูตรในสวนของระดับชั้นอื่น ๆ ยังไมมีความกาวหนา   
มีเพียงกลุมวัดและประเมินผลเพียงกลุมเดียวที่มีการประชุมรวมกัน จึงควรนัดหมายทุกกลุมประชุมรวมกันโดยเร็ว
ที่สุด และควรรีบดำเนินการชวยเหลือโรงเรียนนำรองฯ รุนที่  ๒ เนื่องจากโรงเรียนจะตองเสนอหลักสูตรฯ            
ใหอนุกรรมการฝายวิชาการในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อนุมัติกอนที่จะเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูลตอไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะตองแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษา 

 ๖. จากการประชุมเพ่ือจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดใหทุกโรงเรียนนำเสนอผลการปรับปรุงหลักสูตรของ  
แตละโรงเรียนในสวนที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผล ซึ่งทุกโรงเรียนไดประชุมรวมกันและกำหนดเกณฑการ
วัดและประเมินผลไดสอดคลองกับบริบทของตนเอง และที่ประชุมมีมติวา การประเมินสมรรถนะของนักเรียนนั้น
จะประเมินแบบ 360 องศา คือ ประเมินจากการเรียนรูในทุกรายวิชา ประเมินจากการรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
โรงเรียน ประเมินจากกิจวัตรประจำวันที่บาน และจะไมเพียงเฉพาะครูที่เปนผูประเมิน แตนักเรียน ครอบครัว 
ชุมชน จะตองมีสวนรวมในการประเมนิสมรรถนะดวย  

 ๗. จากการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น.          
เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมยังไมมีขอสรุปวาจะใชสมรรถนะอะไรใน
การจัดการเรียนรูปฐมวัย สมรรถนะตามแนวทางของสภาการศึกษา 7 ดาน หรือสมรรถนะตามแนวทางอื่น ๆ กลุม
ปฐมวัยมีความตองการผูเชี่ยวชาญชวยเหลือในการจัดทำหลักสูตร 

๘. จากการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป.๑ – ๓ ของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. เปน
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดให นางญาดา นุยไฉน ผูอำนวยการ
โรงเรียนบานบอเจ็ดลูก นำเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯในระดับ ป.๑ – ๓ และมอบหมายใหครูทุก
โรงเรียนไปดำเนินการ 

๙. จากการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ป. ๔ – ๖ ของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 – 12.00 น. เปน
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดให นางยูรียะ  บิสนุม ผูอำนวยการโรงเรียน
บานทุงสภากาชาดอุปถัมภฯ นำเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯในระดับ ป. ๔ – ๖ นำเสนอตัวอยางการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯของโรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภฯ และมอบหมายใหครูทุกโรงเรียนไปดำเนินการ 
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๑๐. จากการประชุมออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ  ม.๑ – ๓ ของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 – 15.00 น.     
เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดรวมกันสะทอนผลจากหลักสูตร
สถานศึกษาฯฉบับเดิม อภิปรายแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของแตละโรงเรียน และมอบหมายให
ครูทุกโรงเรียนไปดำเนินการ 

๑๑. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 1/2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet ที่ประชุมไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล กำหนดแนวทางการสมัครเขารวมเปนสถานศึกษานำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และกำหนด
ปฏิทินการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๒. จากการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียน      
นำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 ในวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดใหโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 
2 นำเสนอความกาวหนาในการพัฒนาหลักสูตรฯ และรวมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ  

๑๓. จากการประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet ที่ประชุมไดใหแตละกลุมนำเสนอความกาวหนาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสรุปไดดงันี้  

- กลุมปฐมวัย ยังไมมีขอสรุปวาจะใชสมรรถนะอะไรในการจัดการเรียนรูปฐมวัย สมรรถนะตาม
แนวทางของสภาการศึกษา 7 ดาน หรือสมรรถนะตามแนวทางอ่ืน 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 
การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเปนทีม การคิดขั้นสูง การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง  โดยรูปแบบ/
แนวทางในการจัดการเรียนรูที่ใชคือ ใชงานเดิมเสริมสมรรถนะ ใชงานเดิมตอเติมสมรรถนะ ใชรูปแบบการเรียนรูสู
การพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะเปนฐานผสานตัวชี้วัด (ทั้ง 4 รูปแบบอางอิงจากคณะกรรมการอิสระฯ) ครูที่เริ่ม
ปรับปรุงหลักสูตรแลว มีปญหาในเรื่องการเขียนคำอธิบายรายวิชา   

- กลุมวัดและประเมินผล มีขอสรุปวาจะใชวิธีการประเมิน 360 องศา ผานการเรียนรูในทุก
สาระ/วิชา ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมในโรงเรียน และผานกิจกรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียน   
โดยผูประเมินสมรรถนะของนักเรียน คือ ครู นักเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชน ซึ่งจะมีการตัดสินสมรรถนะของ
นักเรียนเปน ๔ ระดับ ไดแก เริ่มตน กำลังพัฒนา สามารถ เหนือความคาดหวัง จะนำผลการประเมินใสในปพ.๑ 
ในสวนของหมายเหตุ และกระบวนการในการวัดและประเมินผล ในระยะที่ ๑ จะตองมีการวิเคราะหพฤติกรรม
บงชี้รายสมรรถนะ วิเคราะหภารกิจที่นักเรียนจะตองทำใหสำเร็จเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะ และวิเคราะหรูปแบบการ
ประเมินในสวนของวิธีการและเครื่องมือ 
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 ๑๔. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
1/2564 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet          
ที่ประชุมมีมติขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล 
รุนที่ ๒ (โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบานมะหงัง โรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนียะห และโรงเรียน
อนุบาลวังใหมศาสนศาสตร) 

 ๑๕. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
2/2564 จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่
ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
๒) อนุมัติสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน 2 แหง เปนสถานศึกษานำรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
รุนที่ 3 ไดแก โรงเรียนควนโดนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล และโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ๓) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานในไตรมาสที่  3 - 4 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๔) อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล รุนที่ 2 จำนวน 4 แหง ไดแก โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบานมะหงัง 
สังกัด สพป.สตูล และโรงเรียนอันซอเรียะหอัดดีนียะห โรงเรียนอนุบาลวังใหมศาสนศาสตร สังกัด สช.จ.สตูล 

 ๑๖. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet ที่ประชุมไดพิจารณาภารกิจของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝาย
ติดตามและประเมินผล และที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งกรรมการ ๓ คณะ ไดแก ๑) คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ๒) คณะทำงานออกแบบการติดตามและการประเมินผลพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล และ ๓) คณะทำงานติดตามและประเมินผล พ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล 

 ๑๗. จากการประชุมเลขานุการและผูชวยเลขานุการทุกฝายในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ท่ีประชุมไดรวมกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการศูนยประสานงานพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คณะทำงานดานยุทธศาสตร คณะทำงานดานออกแบบติดและประเมินผล และ
คณะทำงานดานติดตามและประเมินผล มีมติใหจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูลในสัปดาหที่ 3 - 4 ของเดือน  และมติใหจัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูลในสัปดาหที่ 1 - 2 ของเดือน 

๑๘. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet ที่ประชุมไดกำหนดแผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกฯ 
ในชวงไตรมาสที่ ๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๑๙. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet ที่ประชุมไดกำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและ
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งบประมาณฯ ในชวงไตรมาสที่ ๓ – ๔ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และไดพิจารณาเรื่องการใชงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรม Satun Sandbox  

 
 

ไตรมาสที่ ๔ 
  ๑. จากการอบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูออนไลนในยุคโควิด “ออนไลนอยางไรใหปงและ
วาว” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.มัฮดี แวดราแม 
อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูเขารวมอบรมไดเรียนรูแอพลิเคชั่นที่ใชสำหรับการ
จัดการเรียนรูออนไลน ถือเปนเรื่องแปลกใหมสำหรับผูเขาอบรมหลายทาน และเปนการจุดประกายใหเห็นวาการ
จัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนไมไดยากอยางที่คิด จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใช

แบบสอบถาม พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x ̅ = 4.40, SD=0.67)  
๒. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/

2564 ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet  ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบการปรับโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทำงานหารือการปรับปรุง Satun Sandbox 
(STB) 

๓. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet     
ที่ประชุมไดกำหนดทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดสตูลฝายบุคคล      

  ๔. จากการอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ ดร.วิษณุ  ทรัพยสมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. และดร.ณัฐา  

เพ็ชรธนู รองผอ.สทศ.สพฐ. ผูเขาอบรมไดเรียนรูเรื่องแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม จาก

วิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรง และเปนเรื่องที่สอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรม จากการสอบถาม

ความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๙, SD= ๑.๐๕) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการ

ถายทอดความรูของวิทยากรมากที่สุด (x̅ = ๔.๑๓, SD = ๑.๐๗) รองลงมาคือการอบรมชวยใหเกิดความรูและ

ทักษะใหม (x ̅ = ๔.๐๙, SD = ๑.๐๗) สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได (x ̅ = ๔.๐๖, SD 

= ๑.๐๗) สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหผูอ่ืนได (x ̅ = ๓.๙๖, SD = ๑.๐๕) ระยะเวลาในการอบรม (x ̅ = 

๓.๘๘, SD = ๑.๐๕) และนอยที่สุดคือการประชาสัมพันธการอบรม (x ̅ = ๓.๘๐, SD = ๑.๐๔) โดยทุกขอรายการมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 



~ 23 ~ 

 

๕. จากการจัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอเสนอเชิงนโยบายดานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษานํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2564 ไดขอเสนอเชิง
นโยบายดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศกึษานํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน ๓ ขอ ดังนี้ 

   ๕.๑ จัดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน ใหสถานศึกษานำ
รองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีอัตรากำลังครบตามเกณฑ ว23/2563 ถามีอัตรากำลังต่ำกวาเกณฑ ใหมี
กระบวนการเติมเต็ม ภายใน 30 วัน กรณีที่ไมสามารถจัดอัตรากำลังตามเกณฑ ใหจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุน
ทั่วไปเพ่ิมเติม เพ่ือใหสถานศึกษาจัดจางลูกจางชั่วคราวตำแหนงครูอัตราจางใหครบตามเกณฑ 

   ๕.๒ จัดอัตรากำลังสายสนับสนุนสายสนับสนุน ตามเกณฑจำนวนนักเรียน  (แกไข        
ว23/2563 ขอ 7.3) ดังนี้ 

  - นักเรียน 59 คนลงมา ตำแหนงพนักงานจางเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา 
  - นักเรียน 60-119 มีพนักงานราชการตำแหนงเจาหนาที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ
มีพนักงานราชการ ตำแหนงพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 

  - นักเรียน 120-239 มีขาราชการตำแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับปฏิบัตงาน-ชำนาญ
งาน จำนวน 1 อัตรา และมีพนักงานราชการ ตำแหนงพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 

  - นักเรียน 240-719 มีขาราชการตำแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับปฏิบัตงาน-ชำนาญ
งาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ ระดับปฏิบัตงาน-ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา และมีพนักงาน
ราชการ ตำแหนงพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 

  - นักเรียน 720-1,079  มีขาราชการตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ-
ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ ระดับปฏิบัตงาน-ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา และมี
พนักงานราชการ ตำแหนงพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 

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

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

  กรณีที่ไมสามารถจัดอัตรากำลังสายสนับสนุนตามเกณฑขางตน ใหจัดสรรงบประมาณ
งบอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม เพื่อใหสถานศึกษาจัดจางลูกจางชั่วคราวใหครบตามเกณฑ 
   ๕.๓ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการคาหนังสือเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคาใชจาย
รายหัว สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณในรูปแบบของการจัดทำเปนแผนงานโครงการเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยที่สถานศกึษาจะตองใชสำหรับจัดหาหนังสือเรียน สื่ออุปกรณ
การเรียน หรือระบบฐานขอมูล ใหครบถวนตามหลักสูตรสถานศกึษาเปนลำดับแรก 
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๖. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่        

๒/2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet       
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารงานบุคคล        

๗. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๓/2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet ที่ประชุมไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารงานบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล 

๘. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๔/2564 ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet ที่ประชุมไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายดานโครงสรางและกลไกในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๙. จากการจัดอบรมเรื่อง การสรางสื่อการเรียนการสอนดวย CANVA  ในวันที่ 22 สิงหาคม 
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขา
อบรมไดฝกปฏิบัติสรางสื่อการเรียนการสอนดวย CANVA แมระยะเวลาในการอบรมจะนอย แตผูเขาอบรมมี
ผลงานเชิงประจักษจากการรวมกิจกรรมการอบรม จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใช

แบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

๑๐. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่         
๔/2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุม
ไดเห็นชอบขอมูลสภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการเพ่ิมความอิสระและความคลองตัวในการ
บริหารงานบุคคลใหเหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูลฝายบุคคล 

๑๑. จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ 
Google meet ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสถานศึกษานํารอง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  12. จากการจัดอบรมเรื่อง Google Apps for Education ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมได
เรียนรูการใชงานในฟงกชั่นตาง ๆ ของ Google ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชกับการทำงานที่หลากหลาย จากการ

สอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวม

อยูในระดับมาก 

  ๑๓. จากการจัดอบรมเรื่อง การสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sites วันที่        
5 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx  โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา  หมาดบากา 
ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมไดเรียนรูการสรางแฟมสะสมงาน E-Portfolio ดวย New Google Sitesซึ่งสามารถ
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นำไปประยุกตใชกับการทำงานที่หลากหลาย จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม 

พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

  14. จากการจัดอบรมเรื่อง การสรางใบงานดวย Liveworksheet “ติดปกใบงานธรรมดาใหบิน
ทะลุฟาไปหาเธอ” ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือนาย
อกนิษฐ จันทรสุขวงศ  ศน.สพป.บุรีรัมย เขต 3 ผู เขาอบรมไดเรียนรูการสรางใบงานดวยแอพพลิเคชั่น 
Liveworksheet ผานการปฏิบัติจริง มีผลงานจากการอบรมเปนที่ประจักษ จากการสอบถามความพึงพอใจของผู
เขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  
  ๑๕. จากการจัดอบรมเรื่องการตัดตอ/สรางสื่อการเรียนการสอนบนสมารทโฟนดวย 
Kinemaster ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ WebEx โดยมีวิทยากร คือ นายซัครี
ยา  หมาดบากา ศน.สพป.สตูล ผูเขาอบรมไดเรียนรูการใชงานแอพพลิเคชั่น Kinemaster ผานการปฏิบัติจริง       
มีผลงานจากการอบรมเปนที่ประจักษ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา   
ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
  ๑๖. การอบรมเรื่อง วิธีชวยลูกเมื่อลูกตองเรียนออนไลน สำหรับผูปกครองโรงเรียนนำรองพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ ZOOM โดยมี
วิทยากร คือ นายแพทยมูฮำหมาด ละใบจิ  ผูเขารวมอบรมไดรับความรูในการเลี้ยงดูและสงเสริมบุตรหลานของ
ตนเอง ไดเขาใจถึงพัฒนาการวัยตาง ๆ ของเด็ก และเขาใจถึงสาเหตุที่เด็กแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ทำให
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กได นอกจากนี้ไดเรียนรูวิธีการสงเสริมใหบุตรหลานสามารถเรียนออนไลนในชวงที่
มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดย
ใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  ๑๗. การอบรมเรื่อง หองเรียนพลังบวก ในวันที่ 1๙ กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส     
ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากร คือ นายแพทยมูฮำหมาด  ละใบจิ ผูเขาอบรมไดเรียนรูถึงการทำความเขาใจ
ตนเองและการทำความเขาใจนักเรียน ไดเรียนรูทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งและไดเรียนรูเทคนิคการใหคำปรึกษานักเรียน   
ที่มีปญหา นอกจากนี้ยังไดรับแรงบันดาลใจในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของ
ตนเอง จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  ๑๘. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่  ๒/2564 ในวันที่ ๒๒ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet ที่ประชุมไดติดตามความกาวหนาการทำงานของคณะทำงานฯ และหารือกรอบการทำงาน/แผนการ

ดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝายติดตามและประเมินผล ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑๙. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี      
๒/2564 ในวันที่ ๒๓ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet        
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ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาโครงการอบรมเสริมสรางความรูความเชาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สำหรับโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 

๒๐. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายโครงสรางและกลไกในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สตูล ครั้งที่ ๕/2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google 
meet ที่ประชุมไดกลั่นกรองขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของ

สถานศึกษานำรองพ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษาตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่ น วัตกรรมการศึกษา พ .ศ. 2562 ของ

คณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมและงบประมาณ 

  ๒๑. การประชุมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่          
๓/2564 ในวันที่ ๒๔ กันยายน 2564 โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet        
ที่ประชุมไดพิจารณาการขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานำรองพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดสตูล 

๒๒. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/2564 
ในวันที่ ๒๘ กันยายน 2564 เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet ที่ประชุมไดเห็นชอบขอมูล

สภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการเพิ่มความอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลใหเหมาะสม

กับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลฝายบุคคล 

  ๒๓. การอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 สำหรับโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในวันที่ 
29 กันยายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใชระบบ ZOOM โดยมีวิทยากรคือ นายนภดล  โปงอาย 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  ผูเขารวมอบรมไดเรียนรูการประเมิน     
วิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 ซึ่งเปนเรื่องใหมที่สอดคลองกับความตองการของผูเขารวมอบรม  
  ๒๔. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๓๐ 
กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ซีซีรีสอรท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุมซึ่งเปน
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลท่ีทำหนาที่กรรมการและเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ ไดรวมกันสรุปผล
การดำเนินงานของโครงการฯ ในรอบปงบประมาณที่ผานมา ไดนำขอมูลของแตละฝายมาหลอมรวมกัน อีกทั้ง      
ไดวางแผนเพื่อรองรับการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อีกดวย 

๒๕. จากการจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง ๑๖ 
โรงเรียน ทำใหโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอและครบครัน สงผลตอการจัดการเรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพตอไป  
  ๒๖. จากการจัดทำวีดิทัศนเก่ียวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลและหนวยงานที่เก่ียวของ สามารถใชวีดิทศันดังกลาวในการสรางการรับรูกับครูและบุคคลทั่วไปได  

๒๗. จากการจัดทำเว็บไซตพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล ทำใหพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดสตูลไดมีชองทางในการเผยแพรขาวสารใหแกบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และเปนชองทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและเปนชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน  
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 

การอบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูออนไลนในยุคโควิด 
“ออนไลนอยางไรใหปงและวาว” 

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใชระบบ ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใชระบบ ZOOM 

 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดสตูล ครั้งที่  ๒/2564  

วันท่ี ๒๒ กันยายน 2564 
 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใชระบบ Google meet 

 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๕/2564  

วันที่ ๒๘ กันยายน 2564  
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระบบ Google meet 

 
 
 
 
 
 

การจัดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใชระบบ ZOOM 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

๒,๗๔๙,๘๗๕ ๒,๗๔๙,๘๗๕ 91,644 234,385 200,840 ๒,๒๒๓,๐๐๖ 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      16.1 ปญหา อุปสรรค 
  1. เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) เปนวงกวางในจังหวัด
สตูลสงผลใหกิจกรรมบางอยางไมเปนไปตามแผนการดำเนินงานในโครงการ 

2. โรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ยังไมมีอิสระในการบริหารจัดการอยาง
แทจริง  

3. โรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลมีภาระงานที่มากเกินความจำเปน เพราะ
จะตองดำเนินการตามหนวยงานตนสังกัดและดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนนำรองดวย สงผลใหเกิดรูปแบบ
การทำงานที่เรียกวา “สองซิม” ทำใหบุคลากรรูเหนื่อยเบื่อหนาย ไมมีแรงจูงใจ และไมไดภาคภูมิใจในความเปน
โรงเรียนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา  

4. โรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ไดปรับหลักสูตรใหมีการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ แตยังขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลสมรรถนะของผูเรียน         

16.2 แนวทางแกไข 
  1. คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา ควรเรงดำเนินการปลดล็อคตามขอเสนอของ
จังหวัดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด  

2. หนวยงานตนสังกัดในระดับกรม ควรกำหนดใหเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเปนนโยบาย
สำคัญ และควรมีการติดตามหนวยงานในสังกัดในระดับพ้ืนท่ี วาไดดำเนินการขับเคลื่อนมากนอยเพียงใด 

 
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล กอนที่จะเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ทั้งนี้เปนการดำเนินการ
ตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มาตราที่ ๒๔ 
 

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 จังหวัดสตูล สามารถดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งดานคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของบุคลากร 
และประสิทธิผลของหนวยงานทางการศึกษาไดสูงขึ้นและเปนตนแบบใหกับจังหวัดอ่ืน 
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๑9. ผูรายงาน นางสาวพิธพร  นิโกบ  ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการ   
     โทรศัพท  081-7989655 โทรสาร............................E–mail :    tikpittaporn@gmail.com  
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 8  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2564  

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล  
2. ชื่อโครงการ ประเมินคณุภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔  -   ม.ีค. 6๔     
      ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ)    

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศกึษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการ จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร ที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 
4.5 แผนความมั่นคง (การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ดานการศึกษา นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (ขอ 7 เตรียมคนสูศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 



 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเปนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สรางผูเรียนเปนคนดี มีปญญา   สามารถ

ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และภูมิใจในความเปนไทย  ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงในความเปนไทยสูสากลไดอยางสรางสรรค โดยการ

วัดและประเมินคุณภาพทางการศึกษาเปนกลไกที่สำคัญในการที่จะสะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัด

การศึกษา รวมทั้งเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ   

ในปการศึกษา 256๓ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดยุทธศาสตรในการยกระดับคุณภาพผู  เร ียน 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสามารถคิดวิเคราะห แกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะที่จำเปน

ในศตวรรษท ี ่  ๒๑ โดยมอบหมายให   สำน ักทดสอบทางการศ ึกษา สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน อันไดแก การประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : 

RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : 

NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ และกำหนดใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เปนศูนยสอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งผลการประเมินนั้นจะเปนขอมูลสำคัญที่

สะทอนคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาพรวม และเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

 



6. วัตถุประสงค 
1. เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   

2. เพื ่อประเมินความสามารถพื ้นฐานของผู เร ียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเร ียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

3. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินฯและนำไปใชวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
       7.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสตูล จำนวน 1,337 คน เขารับการประเมินดานการอาน (Reading Test : RT)    
  7.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศกึษาเอกชน 
จังหวัดสตูล จำนวน 1,348 คน เขารับการประเมินคณุภาพผูเรียน (National Test : NT) 
 

     7.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
 7.2.1  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ไดรับการประเมนิโดยการบริหารจัดการสอบของศนูยสอบผานระบบ NT Access และการ
บริหารจัดการสอบ อยางมีประสิทธิภาพ                           
         7.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศกึษาภาคบังคับ ดวยขอสอบมาตรฐานจาก
สวนกลาง (สพฐ.) 
 7.2.3 โรงเรียนท่ีรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ นำผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

8. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
10. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 



11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access 
 

พ.ย. 63 – 
ก.พ. 64 

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

นายวัชรพงศ  ละอองรัตน 
ศน.ศธจ.สตลู 
นางสาวอรสา ปานกลาย     
พนักงานจัดกจิกรรม
การศึกษา สช.จ.สตลู 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ 

ก.พ. - มี.ค. 
2564 

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

นายวัชรพงศ  ละอองรัตน 
ศน.ศธจ.สตลู 
นางสาวอรสา ปานกลาย    
พนักงานจัดกจิกรรม
การศึกษา สช.จ.สตลู 

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 

 
มี.ค. 2564
มี.ค. 2564 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

3.2 ระหวางดำเนินการสอบ RT 
   3.2.1 ดำเนินการสอบ RT ทุกสนามสอบ 
   3.2.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

16 - 19  
มี.ค. 2564 
 

โรงเรียนในสังกัด  
สช. 26 โรงเรยีน 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

3.3 หลังดำเนินการสอบ RT 
   3.3.1 บันทกึผลการทดสอบลงในแบบ
บันทึก 
   3.3.2 กรอกขอมูลจากแบบบันทกึผานระบบ 
NT Access 
   3.3.3 นำซองแบบบันทึกคะแนนกลับมาเก็บ
ยังศูนยสอบ 

 
16 - 28 
มี.ค. 2564 
 

 
โรงเรียนในสังกัด  
สช. 26 โรงเรียน 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

บริหารจัดการการประเมินคุณภาพผูเรียน 
(National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3 

   

3.4  กอนดำเนินการสอบ NT 
   3.4.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินฯ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3        

 
มี.ค. 2564 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  

 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

   3.4.2 สงมอบเอกสารและอุปกรณการสอบ 
NT ใหแกสนามสอบ 

และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

3.5 ระหวางดำเนินการสอบ NT 
   3.5.1 ดำเนินการสอบ NT ทุกสนามสอบ 
   3.5.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

 
24 มี.ค. 64 
 

 
สนามสอบ จำนวน 
9 สนามสอบ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
และสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

3.6 หลังดำเนินการสอบ NT    
   3.6.1 ตรวจขอสอบแบบเขียนตอบที่สนาม
สอบ 

24 - 25  
มี.ค. 64 

นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

   3.6.2 กรรมการตรวจขอสอบระบายคะแนน
ผลการทดสอบแบบเขียนตอบใกระดาษคำตอบ
ของนักเรียนรายบุคคล 

24 - 25  
มี.ค. 64 

นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

   3.6.3 จัดเก็บกระดาษคำตอบใสซองให
ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

24 - 25  
มี.ค. 64 

นักเรียนที่เขาสอบฯ คณะกรรมการฯ  
ระดับสนามสอบ 
ตามประกาศฯ 

   3.6.4 แตละสนามสอบนำสงกลองบรรจุซอง
กระดาษคำตอบไปยังศูนยสอบ 

25 มี.ค. 64 นักเรียนที่เขาสอบฯ หัวหนาสนามสอบ 

   3.6.5 นำสงกลองบรรจุซองกระดาษคำตอบ
ของแตละสนามสอบไปยัง สพฐ. 

29 มี.ค. -  
2 เม.ย. 64 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

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

 
20 เม.ย. 64 
 
 
5 พ.ค. 64 

 
นักเรียนที่เขาสอบฯ 
 
 
นักเรียนที่เขาสอบฯ 

 
สทศ.สพฐ. 
 
 
สทศ.สพฐ. 

4.2 วิเคราะหผลการสอบ  
   4.2.1 วิเคราะหผลการประเมนิดานการอาน 
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้น ป.1 

 
พ.ค. -  
ก.ย. 64 

 
โรงเรียนที่เขาสอบ
ฯ 
 

 
คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย/ 
ผูไดรับประโยชน 

ผูรับผิดชอบ 

   4.2.2 วิเคราะหผลการประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) นักเรียนชั้น ป.3 
4.3 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการทดสอบ 
 
 

พ.ค. -  
ก.ย. 64 

โรงเรียนทีเ่ขาสอบฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
ระดับศูนยสอบ  
ตามประกาศฯ 

5 อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน ที่เก่ียวของกับ
การนำผลการทดสอบฯ ไปใชพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู ผานระบบออนไลน 

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

6 จัดจางทำ/ผลิต สื่อการเรียนรูภาษาไทย  
ชั้น ป.1 

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

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access สถานศึกษาและสนามสอบ ดำเนินการบริหารการจัดสอบ

ในระบบ NT Access ไดทันตามระยะเวลาที่สวนกลาง
กำหนด 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ 
RT/NT ระดับศูนยสอบ และระดับสนามสอบ 

ศูนยสอบดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ
และระดับสนามสอบ ไดทันตามระยะเวลาที่สวนกลาง
กำหนด และครอบคลุมภาระงานตามคูมือการจัดสอบ 

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

โรงเรียนที่สมัครใจใหนักเรียนประเมินฯ จำนวน 26 แหง 
โดยแตละโรงเรียนเปนสนามสอบ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับสนามสอบภายในโรงเรียน ดำเนินการ
จัดสอบเปนไปตามคูมือการจัดสอบ และโปรงใส ไมมีปญหา
และอุปสรรคในการดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการระดับ
ศูนยตรวจเยี่ยมสนามสอบครบทุกสนามสอบ 

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

โรงเรียนที่สมัครใจใหนักเรียนประเมินฯ จำนวน 26 แหง 
โดยแตละโรงเรียนเปนสนามสอบ ศูนยสอบแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ดำเนินการจัดสอบเปนไป
ตามคูมือการจัดสอบ และโปรงใส ไมมีปญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการระดับศนูยตรวจ
เยี่ยมสนามสอบครบทุกสนามสอบ 



ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
5 รายงานผลการสอบ/วิเคราะหขอมูล ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอย โดยกลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผล ศธจ.สตูล หลังจากประกาศผลสอบ 

     
  13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 13.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เขารับ
การประเมินดานการอาน (Reading Test : RT) ประจำปการศกึษา 256๓ จำนวน   1,๒๖๙   คน  
  13.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
เขารับการประเมนิความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปการศึกษา 256๓  
จำนวน   1,๒๒๖   คน     
     13.2 เชิงคณุภาพ 
 13.2.1  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ท่ีรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ไดรับการประเมนิโดยการบริหารจัดการสอบของศนูยสอบผานระบบ NT Access และการ
บริหารจัดการสอบ อยางมีประสิทธิภาพ 
  13.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศกึษาภาคบังคับ ดวยขอสอบมาตรฐานจาก
สวนกลาง (สพฐ.) 
 13.2.3 โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั นำผลการประเมนิไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
 

  
การประชุมฯ คณะกรรมการระดับศูนยสอบ การประชุมชี้แจงฯ คณะกรรมการระดับสนามสอบ 



  
การจัดสอบการอาน ป.1 การจัดสอบ NT ป.3 

 
บรรยากาศ การรับ-สง ขอสอบและกระดาษคำตอบ ณ ศูนยสอบ ศธจ.สตูล 

 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

166,000 ๑๐๑,๐๕๗ - 82,757 - ๑๘,๓๐๐ 
 
แหลงงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศกึษายั่งยืน กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูในสถานศกึษาเอกชน รายการคาใชจายโครงการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค  
 สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลตอการจัดกิจกรรมในโครงการ 
     16.2 แนวทางแกไข  
 ปรับรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณฯ และบรรลุตามเปาหมายหลักของโครงการฯ 
 



17. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
นำผลการประเมนิฯ ไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศ ติดตามพรอมทั้งรวม

พัฒนาเพ่ือยกระดับคณุภาพของผูเรียน 
 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
  นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล รับการประเมนิคณุภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และนำผลการประเมนิไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 
๑9. ผูรายงาน นายวัชรพงศ  ละอองรัตน  ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการ ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนิเทศฯ 
     โทรศัพท 086 - 2997668 โทรสาร 074-772167 E–mail : peosatun123@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 3๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหนวยงาน   สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
2. ชื่อโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

       กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดใหสถานศึกษามีหนาที่จัดสาระของหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนให
เปนคนดี ความรู ความสามารถ มีคุณภาพชีวิติท่ีดี อยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและขบวนการ
ลูกเสือเปนมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศกึษาธิการไดยึดถือเปนแนวทางการดำเนินการอยาง
ตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  มีวัตถุประสงคในการดำเนินงาน
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจการลูกเสือ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศกึษา โดยกำหนดใหมีการนิเทศการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา  
                  เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาใน
จังหวัดสตูล ใหสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  สามารถเปน
โรงเรียนตนแบบลูกเสือระดับจังหวัดได จึงไดจัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ขึ้น6. 
วัตถุประสงค 

      ๑.  เพื่อรับทราบวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศกึษา      
                 ๒.  เพ่ีอใหผูบริหาร บังคับบัญชาลูกเสือ ไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ชวยเหลือแนะนำ แกไข 
                     ปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนลูกเสือ       
                 ๓. เพ่ือรวบรวมขอมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการสงเสริมพัฒนา 
                     กิจกรรมลูกเสือใหสามารถเปนแบบอยางตนแบบดานลูกเสือ ระดับจังหวัด 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สตูล) แล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ 
โรง 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  
ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาสตูล ,สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สตูล) แล สำนักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ โรง 
9. ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2564 
10. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล  
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศและผูเกี่ยวของ เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการนิเทศฯ 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดการนิเทศสถานศึกษา ทุกสังกัด ผานระบบออนไลน Google Meet จำนวน 

80 โรง 
กิจกรรมที่ 3 รายงานผล สรุปผล 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สตูล) แล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน ๗ 
โรง      

13.2 เชิงคุณภาพ 
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ที่เขารับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจมีทักษะ สามารถเสนอแนะ  

ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 

ภาพ ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

10,000 10,000 - - - 10,000 
แหลงงบประมาณ กสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

เนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพรระดับไปทั่วทุกพ้ืนที่ 
ทุกอำเภอในจังหวัดสตูล สงผลใหการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนิเทศใหม เปนนิเทศผานระบบออนไลน Google Meet ทำใหไมสามารถเห็นสภาพจริงในสถานศึกษา 
และอาจจะไมครอบคลุมถึงกระบวนการนิเทศ      
17. แผนที่จะดำเนินการตอไป 

ดำเนินการติดตาม  โรงเรียนที่รับการนิเทศ 
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18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

๑.  ผูบริหาร บังคับบัญชาลูกเสือทราบวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา      
           2. มีขอมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา เพื่อประกอบการสงเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือให
สามารถเปนแบบอยางตนแบบดานลูกเสือ ระดับจังหวัด 
๑9. ผูรายงาน  นางสาววรัญญาภรณ  หลีหนุด         ตำแหนง  เจาหนาที่ธุรการ 
     โทรศัพท 074 - 772165   โทรสาร  074 – 772167  E–mail : scouts.satun@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 

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



รายงานผลการดำเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
****************************** 

 
1. ชื่อหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       
 

2. ชื่อโครงการ  รณรงคปองกันยาเสพติด ประจำป 2564                                                     . 
 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ      ยังไมสิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแลว 
 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  ขอที่ 1 ดานความม่ันคง 
    4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง 
    4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ดานที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร......การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ......) 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....การปองกันและปราบปรามยาเสพติด....) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.............2...........) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ............2........) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  

4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 



 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ........................................................................................) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง 

แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2564 โดยอางถึง

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่มุงเนนแนวทางดำเนินงานตอเนื่อง ตาม

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เปาหมายเพื่อลดผลกระทบและ

ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากปญหายาเสพติดในสังคม โดยการแกไขปญหายาเสพติดแบบองครวมในทุก

มิติ ตั้งแตตนทาง (ดานการสกัดกั้น ปราบปราม) กลางทาง (ดานปองกัน) และปลายทาง (ดานบำบัดรักษา) ใหเกิด

ประสิทธ ิภาพสูงสุดภายใตแนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยเนนขับเคลื ่อนนโยบายใน

กลุมเปาหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ป เปนลำดับแรกสุด ควบคูการสงเสริมใหเกิดการดำเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องในชวงวัยอื่นๆ ดวยมาตรการที่เหมาะสมกับชวงวัยและบริบทพื้นที่ (สรางการ

รับรู สรางภูมิคุมกัน และสรางพื้นที ่ปลอดภัย) โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนรวมสำคัญในการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดในประชากรกลุมเสี่ยงสูง เพื่อตัดวงจรการแพรระบาดรายใหม โดยดำเนินการมาอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจุบัน ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกลาว มุงเนนใหบุคลากรทางการศึกษา ใชเปนกรอบการ



ดำเนินงาน ซึ่งประกอบไปดวย 5 มาตรการ คือ (1) มาตรการสรางการรับรู (2) มาตรการสรางภูมิคุมกัน (3) 

มาตรการสรางพื้นที ่ปลอดภัยในสถานศึกษา (4) มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา และ (5) 

มาตรการอำนวยการ  
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งเปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ตระหนักและเห็น

ความสำคัญในการนำนโยบายชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในพื้นที่ เพ่ือดำเนินการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสตูล สูการเปน “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” จึงได

จัดทำโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจำป 2564 ขึ้น เพื่อสรางการรับรู ความตระหนักไมยุงเกี่ยวกับ      

ยาเสพติด ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

6. วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางการรับรู ความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 

 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 

7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มนีักเรียน/นักศึกษา รวมกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด โดยกลุมเปาหมายที่
เปนนักเรียน/นักศึกษา สงผลงานเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ทั้ง 2 กิจกรรม คือ 1). กิจกรรมประกวดการเขียน
เรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน และ 
2). ประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ กศน. 

 

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ นักเรียน/นักศึกษา กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมโครงการรณรงคปองกัน     
ยาเสพติด มคีวามตระหนักรูถึงพิษภัยยาเสพติด 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   
     8.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
           8.2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
            

9. ระยะเวลาดำเนินการ   เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564  
 

10. สถานที่ดำเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมเปาหมาย/ 

ผูไดรับประโยชน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประกวดการเขียนเรียงความ ใน

หัวขอ “อยูบานอยางไรให

ปลอดภัยจากยาเสพติด” 

กันยายน – 

พฤศจิกายน 2564 

นักเรียน/นักศึกษา ใน

พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนา

การศึกษา 

2 ประกวดโปสเตอรรณรงค

ตอตานยาเสพติด 

กันยายน – 

พฤศจิกายน 2564 

นักเรียน/นักศึกษา ใน

พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนา

การศึกษา 

3 สรุปรายงานผลโครงการ พฤศจิกายน 2564 หนวยงาน/สถานศกึษา กลุมพัฒนา

การศึกษา 

 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไดจัดทำโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประจำป 2564 ทามกลาง
การแพรระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หวังเพ่ือสรางการรับรู ความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ในขณะ

ที่นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาสวนใหญอยูภายในบาน โดยดำเนินการประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ไป
ยังหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และมีนักเรียน นักศึกษาใหความสนใจ สงใบสมัครพรอมผลงานเขารวม
กิจกรรม 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 สถานศกึษา ครอบคลุมทุก
สังกัด ในพื้นที่จังหวัดสตูล 
               3. กิจกรรมประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ 
กศน. มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 14 ราย ครอบคลุมทกุสังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 

 จากการเก็บขอมูล การรับรูและความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด จากผูเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ทุกคน
รับรู รับทราบ ตื่นตัว และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ดังตัวอยางความคิดเห็น ตอไปนี้ 

 

 เด็กชายกรวิชญ  เบ็ญกาเส็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานกาลูบี สังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล “ยาเสพติดทำใหรางกายผอมไมมีแรง และทำใหสุขภาพไมแข็งแรง เรียนไมได” 



เด็กหญิงฟาเดียร  งะสมัน นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 โรงเรียนบานทาพยอม สังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล “ยาเสพติดเปนภัยรายทำลายสุขภาพ ขาดสติ ทำสิ่งตางๆโดยขาดความย้ังคดิ ทำ
ใหพอแมเสียใจ และเปนภัยตอสังคม” 
 

เด็กชายจิรภทร ตั้งหลุน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจงหัว สังกัด สำนักงานการศกึษาเอกชน
จังหวัดสตูล “ผมคิดวาพิษภัยของยาเสพติดมีผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก และเมื่อเสพเขาไปแลวก็จะใหโทษตอ
อวัยวะตางๆ ของรางกาย จะทำลายประสาท สมอง และมีจิตใจฟุงซาน ทำใหรางกายทรุดโทรม และผลที่ตามมาก็
คือ หมดอนาคตและเสียการเรียน” 
 

 เด็กหญิงกัญญารัตน  จิตตแปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกำแพงวิทยา สังกัด สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล “อยากใหหมดไปจากโลกนี้ เนื่องจากยาเสพติดทำลายสุขภาพ และ
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจครอบครัว” 
 

 นางสาวปาริฉัตร  ยองหิ้น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
“เหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา ทำใหรางกายทรุดโทรม ระบบตางๆ เปลี่ยนแปลงไป...มีโอกาสเสียชีวิต เพราะฉะนั้นเรา
ตองหลีกเลี่ยงยาเสพติด เพ่ืออนาคตที่สดใสของตัวเราเอง” 
 

 นางสาวสุภาภรณ  ยาบา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค สังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล “พิษภัยของยาเสพติดไมไดสงผลเสียตอตัวเองอยางเดียว แตยังสงผลไปถึง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” 
 

 นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ไดมีโอกาสเขารวมโครงการฯ ใหขอมูลวารูสึกดีใจ ที่ไดมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมโครงการฯ กิจกรรมโครงการนี้ จึงเปนกิจกรรมที่มีคุณคา สรางความตระหนักรู และกระแสพิษภัยของ
ยาเสพติด เปนการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดที่ดีอีกชองทางหนึ่ง ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผูเรียนสวนใหญใชชีวิตอยูกับครอบครัวและสังคม 
 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
      

 13.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ มีนักเรียน/นักศึกษา รวมกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด โดยกลุมเปาหมาย
ที่เปนนักเรียน/นักศึกษา สงผลงานเขารวมกิจกรรมโครงการฯ ทั้ง 2 กิจกรรม คือ 1). กิจกรรมประกวดการเขียน
เรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” ระดับประถมศึกษา มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 
27 ราย และมัธยมศึกษาตอนตน มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 11 ราย และ 2). ประกวดโปสเตอรรณรงคตอตาน
ยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ กศน. มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 14 ราย  
                           

                            13.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ นักเรียน/นักศึกษา กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมโครงการรณรงคปองกัน     
ยาเสพติด ทกุคนมีความตระหนักรูถึงพิษภัยยาเสพติด  
 
 
 
 



14. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

62,000 - - - - 13,450 
 

แหลงงบประมาณ   งบรายจายอื่น โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อการปองกันและแกไขปญหา     
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

15. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     15.1 ปญหา อุปสรรค 
     - ไมมี - 

     15.2 แนวทางแกไข 
    - ไมมี - 

16. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
  1. เพ่ิมความเขมขนมาตรการอำนวยการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
            2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศกึษาคิดคนนวัตกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสภาวะการ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

17. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 นักเรียน/นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัยและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด มีภูมคิุมกัน สังคมมีพื้นที่ปลอดภัย และ

โนมเขาสู “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”  
 

๑8. ผูรายงาน.....นายธีระยุทธ  ชาตรี.....ตำแหนง.......นักวิชาการศึกษา......... 
     โทรศัพท   080 458 4299   โทรสาร................................ E–mail: try.52@hotmail.com 
 

19. รายงาน ณ วันท่ี ...15.. เดือน ....พฤศจิกายน...พ.ศ. ......2564...... 
-------------------------------------- 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

1. ภาพกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน         2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 

นักเรียน/นักศึกษา                                                นักเรียน/นักศึกษา    

                 

หมายเหตุ : กิจกรรมพิธีมอบโลรางวัลและเกียรติบัตร จากผูวาราชการจังหวัดสตูล จะจัดมอบในที่ประชุม

คณะกรรมการศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ในเดือนธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 



2. ผลงานนักเรียน 

2.1 รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 ประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” 

ระดับประถมศึกษา 

เด็กหญิงภาสินี  เมืองปาน นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

 



2.4 รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 ประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวขอ “อยูบานอยางไรใหปลอดภัยจากยาเสพติด” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

นางสาวธันชนก  พรหมวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทุงหวาวรวิทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

   



2.8 รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 ประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา และ กศน. 
 
นายณัฐวุฒิ  โตะแปเราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

                   

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

2. ชื่อโครงการ พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64        ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ                สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทำเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

สังคมไทย 
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
ปจจุบันองคความรูในศาสตรตางๆ พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่นำมาซึ่งการทำลายรูปแบบกระบวนการทำงานเดิม และกอเกิดรูปแบบกระบวนการทำงานวิถีใหมที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งแพลตฟอรมดิจิทัลก็เปนหนึ่งในองคความรูใหมที่เขามาปฏิวัติและแกไขปญหาที่เกิดจาก
การทำงานเหลานั้น ดังเชนปญหาที่เกิดจากการดำเนินงานในระบบสารบรรณของหนวยงานที่  ผูปฏิบัติจะตองรอ
ใหผูบริหารผานแฟมนำเสนองานสงผลใหเกิดความลาชา หรือหากผูปฏิบัติพิมพขอความผิดก็ตองแกไขใหมสงผลให
ใชกระดาษอยางสิ้นเปลือง ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ และ ขอ 6 วรรค 1 ได
กำหนดนิยามคำวา งานสารบรรณ หมายความวา งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทำ การรับ 
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย และ ขอ 6 วรรค 4 ไดกำหนดนิยามคำวา ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ขอ 6 วรรค 5 ไดกำหนดนิยามคำวา สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหนวยงาน
อื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือใน
ตางประเทศ และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย      ซึ่งจากขอความขางตน  ไดกำหนดใหหนวยงาน
ราชการทุกหนวยงานดำเนินการตามระเบียบนี้ และอนุญาตใหใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการดำเนินงานสารบรรณ
ได ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลซึ่งเปนหนึ่งในสวนราชการสวนภูมิภาค  จึงตองยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกลาว อยางเครงครัด และในสภาวการณปจจุบันที่มปีญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงจำตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสถานะการณรุนแรงจนไมสามารถมาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลไดอยางปกติ นั้น 
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 จากความสำคัญของการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงไดจัดทำโครงการ
พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื ่อใหบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สามารถปฏิบัติงานราชการในสวนของงานสารบรรณไดทุกที่ ทุกเวลา ลดการใช
กระดาษ เตรียมความพรอมเพื่อรับมือการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีชองทางในการสื่อสาร
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ไดอยางทันทวงที ในทุกสถานการณ 

6. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีแพลตฟอรมดิจิทัลที่สามารถใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ จำนวนไมนอยกวา 2 ระบบ 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

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

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

9. ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาสที่ 2 :  เดือน มกราคม 2564   -  เดือน มีนาคม 2564     

10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ สถานประกอบการของเอกชน  

11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหความ

ตองการและปญหาในการใชงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (my office) และ
เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

ม.ค. 
2564 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กลุมอำนวยการ 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือติดตองาน และ
รายงานการประชุม (หลักสูตรออนไลน) 

ส.ค. 
2564 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กลุมอำนวยการ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
3 จัดหาและเชาบริการพื้นที่ในการจัดเก็บ

ขอมูลบริการคลาวด (cloud computing) 
จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ป 

ส.ค. 
2564 

พ้ืนที่จัดเก็บขอมูลในระบบ
คลาวด  จำนวน 1 ระบบ 
ระยะเวลา 1 ป 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

กลุมอำนวยการ 

4 การจางผลิตสื่อวีดีทัศน พรอมเสียง และ
ขอความบรรยายประกอบวีดีทัศนสำหรับ
ประชาสัมพันธและแนะนำสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ก.ย. 
2564 

วีดีทัศน จำนวน 1 ชุด กลุมพัฒนาการศึกษา 
กลุมอำนวยการ 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแนวปฏิบัติในการทำงานสารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

2. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีความรูความเขาใจในระเบียบงานสารบรรณ และสามารถ
ปฏิบัติงานโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดในทุกที่ทุกเวลา มีการใชปริมาณกระดาษนอยลง 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บขอมูลผานบริการคลาวด (cloud computing) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีสื่อวีดีทัศน พรอมเสียง และขอความบรรยายประกอบวีดีทัศนสำหรับ

ประชาสัมพันธและแนะนำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีแนวปฏิบัติในการทำงาน
สารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

จำนวน 1 ชิ้นงาน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บขอมูล
บริการคลาวด (cloud computing) ระยะเวลา 1 ป 

จำนวน 1 ระบบ 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีสื่อวีดีทัศน พรอมเสียง 
และขอความบรรยายประกอบวีดีทัศนสำหรับประชาสัมพันธและ
แนะนำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

จำนวน 1 ชิ้นงาน 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ี
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

90,000 60,380 6,380 - 24,000 30,000 
แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศกึษาธิการไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงาน คาสาธารณูปโภค รายการคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหการดำเนินการตามโครงการไมเปนไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวในโครงการฯ  
     16.2 แนวทางแกไข 

เมื่อสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโนมดีขึ้นจะดำเนินการใหเปนไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวในโครงการฯ   

17. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
 -            
              

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 -            
              

๑9. ผูรายงาน   นายชยวัฒน  ภูขะโร    ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ   
     โทรศัพท  085 – 1149915   โทรสาร - E–mail :  Jobchayawat@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 30  เดือน     กันยายน   พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

สตูล ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชา 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทำเครือ่งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (โปรดระบุดาน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

 

 

แบบฟอรม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

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

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

บุคลากรในสำนักงานเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงานไปสูความสำเร็จทั้งดาน

คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตนอกจากบุคลากรจะตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและ

ประสบการณในการทำงานแลว ยอมตองประกอบไปดวยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คานิยม และบุคลิกภาพ

อันพึงประสงคเพ่ือเปนตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนงหนาที่ และบทบาทของตน บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่

โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความ

ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ยอม

นำพาสำนักงานไปสูความสำเร็จและเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงจัดโครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคณุธรรม และจริยธรรม 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชา ประจำป
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งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสำนักงานสามารถนำมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน ตามภารกิจของสำนักงานตอไป 

8. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในสำนักงาน 

 2. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมของบุคลากรใหยึดม่ันในความซื่อสัตย มีกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน
การปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางการดำเนินงาน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 3. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ ทำงานใหกับ
บุคลากร ใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 4. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ใหมีความโปรงใส และเปนธรรม 
สรางภูมิคุมกันการทุจริต 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เขารวมกิจกรรมตามโครงการ เกิน
กวารอยละ 80 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ และมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคลอง กับวัตถุประสงคของโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

10. กลุมเปาหมายโครงการ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลทุกคน จำนวน 29 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ สงิหาคม -กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

1. จัดกิจกรรมใหความรู ดานวินัยแกขาราชการ ในวาระการประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 2. จัดอบรม และศึกษาดูงานเพื่อใหความรู สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม 
 3. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ เพ่ือเปนการสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่รูรัก
สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ/แบงปน และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดี มีคุณธรรม อยูรวมกันใน
สังคมอยางผาสุก เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม การบำเพ็ญประโยชนทำความสะอาดสถานที่ ชุมชน 
ตางๆ เปนตน 
 4. สงเสริมขาราชการรวมพิธีทางศาสนา และวันสำคัญตางๆ 
 5. จัดทำแผนปาย สื่อ ประชาสัมพันธรณรงคสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
1. มีการเพ่ิมความรูดานวินัยใหแกขาราชการในการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. จัดกิจกรรมอบรมออนไลนใหความรู สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
3. มีการเขารวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานที่กับหนวยงานตางๆ 
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4. มีการเขารวมพิธีทางศาสนา และวันสำคัญตางๆ 
5. จัดทำแผนปาย สื่อ ประชาสัมพันธรณรงคสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ  80 29 24 82.76 
     
เชิงคุณภาพ  80 29 24 82.76 
     

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

งบประมาณท่ีไดรับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

37,000.00 37000    37000 
แหลงงบประมาณ ..................................................................................................................................................... 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรม 

ศึกษาดูงานและจัดอบรมตามปกติได 
      18.2 แนวทางแกไข 

ใชวิธีการจัดอบรมแบบออนไลน แทนการจัดอบรมแบบปกติ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการตอไป 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถนำองคความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในการทำงานและการ 

ดำรงชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีภูมิตานทานสามารถปฏิบัติราชการอยางซื่อสัตยสุจริต 

สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือบรรลุเปาหมายของหนวยงานได อันจะนำมาซึ่งประโยชนสุขของประชาชน  

21. ผูรายงาน  นางสาวเดือน โพธิรัตน   ตำแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
     โทรศัพท  080-5466399   โทรสาร.............-...................e–mail : 123pothirat@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันท่ี .......30..... เดือน ......กันยายน..........พ.ศ. ..........2564............ 

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

ขอความอนุเคราะหสงรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
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