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ประวัติความเป็นมา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๖ และ ๓๗ เพ่ือให๎การปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยก าหนดให๎มีเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ๑๗๕ เขต มีผลให๎จังหวัด
ปัตตานี มี ๒ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประกอบด๎วย สถานศึกษาที่ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๖ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง ปะนาเระ ยะหริ่ง สายบุรี กะพ๎อ และ ไม๎แกํน  

  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒ ประกอบด๎วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๖ อ าเภอ คือ อ าเภอหนองจิก โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ทุํงยางแดง และแมํลาน เมื่อวันที ่๑๔   
มีนาคม ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการได๎มีประกาศปรับปรุงแก๎ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม 
อีกเป็น ๑๗๙ เขต ท าให๎จังหวัดปัตตานี มี ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประกอบด๎วย สถานศึกษาที่ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปัตตานี  ปะนาเระ ยะหริ่ง และหนองจิก 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี  เขต ๒ ประกอบด๎วย สถานศึกษาที่ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่
การปกครอง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอโคกโพธิ์  มายอ  ยะรัง  และแมํลาน 

  ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๓ ประกอบด๎วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ 
 การปกครอง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอสายบุรี กะพ๎อ ไม๎แกํน และทํุงยางแดง 

 

 

http://www.pattani2.go.th/
mailto:eduptn2@hotmail.com
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 เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศแก๎ไขเปลี่ยนแปลงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีอยูํเดิม ๑๘๕ เขต เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต รวม ๒๒๕ เขต ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒  
จึงเปลี่ยนสถานะเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และมีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่เดิม คือ อ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอมายอ  อ าเภอยะรังและ
อ าเภอแมํลาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ประกอบด๎วย ๔ อ าเภอ  คือ อ าเภอ   
โคกโพธิ์  อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ และอ าเภอแมํลาน มีพ้ืนที่รวม ๘๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่
สํวนใหญํเป็นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี และมีแมํน้ าสายส าคัญ 
คือ แมํน้ าปัตตานี ประชากรสํวนใหญํ ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ ท าสวนยางพารา 
สวนผลไม๎ และการท านา ด๎วยระบบชลประทาน  
  ลักษณะพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม มีแมํน้ าปัตตานี  ซึ่งมีต๎นก าเนิดอยูํที่ อ าเภอเบตง จังหวัด 
ยะลา ไหลผํานเขตพ้ืนที่ในท๎องที่อ าเภอยะรังและอ าเภอหนองจิก พ้ืนที่สํวนน๎อย เป็นภูเขาอยูํทางตอนใต๎
ของอ าเภอโคกโพธิ์ อันเป็นสํวนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี มีพ้ืนที่ปุาไม๎ ๑๐๓ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร๎อยละ ๘.๗ ของพ้ืนที่ทั้งหมด อุณหภูมิอยูํระหวําง ๒๐-๓๕ องศาเซลเซียส มีฤดู ๒ ฤดู คือ ฤดูร๎อน 
อยูํระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและฤดูฝน ๒ ชํวง คือ ชํวงแรกอยูํระหวํางเดือนพฤษภาคม        
ถึงเดือนตุลาคม เป็นฝนที่ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ชํวงนี้มีฝนน๎อย ชํวงหลังอยูํระหวําง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นฝนที่ได๎รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชํวงนี้
ฝนตกหนัก น้ าอาจทํวมหรือหลาก ปริมาณน้ าฝนอยูํระหวําง ๒,๐๐๐  -  ๒,๕๐๐ มิลลิเมตรตํอปี มีชลประทาน
ขนาดใหญํ สามารถให๎น้ าแกํพ้ืนที่การเกษตรได ๎
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
 1. นายสุพจน์  ทองปรีชา  กรกฎาคม 2546 - มกราคม 2547 
 2. นายปกรณ์  เทพษร  กุมภาพันธ์ 2547 - มิถุนายน 2547 
 3. นายเชียร  ศรีเรือง  มิถุนายน 2547   - สิงหาคม 2549 
 4. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  พฤศจิกายน 2550 - ตุลาคม 2551 
 5. นายนพพร  มากคงแก๎ว ตุลาคม 2551 – ตุลาคม 2555 
 6. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล๎ว ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2559 
 7. นายนพพร  มากคงแก๎ว มีนาคม 2559 – ตุลาคม 2559 
 8 นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
 9. นายสะอาด  อุสมา  เมษายน 2562 - กันยายน 2564 
 10. นายณัทกร  แก๎วประชุม ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน 
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อาณาเขต                               

อ าเภอ 
ทิศเหนือ 
ติดต่อกับ 

 

ทิศใต้ติดต่อกับ 
ทิศตะวันออก 

ติดต่อกับ 
ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ 

โคกโพธิ ์ อ าเภอหนองจิก 
 

จังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา 

อ าเภอแมํลาน 
อ าเภอหนองจิก 

อําวไทย 
จังหวัดสงขลา 

ยะรัง อ าเภอเมือง อ าเภอแมํลาน 
จังหวัดยะลา 

อ าเภอมายอ 
อ าเภอยะหริ่ง 
อ าเภอทุํงยางแดง 

อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอแมํลาน 

มายอ อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอทุํงยางแดง อ าเภอทุํงยางแดง 
อ าเภอปะนาเระ 

อ าเภอยะรัง 

แม่ลาน อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอยะรัง 

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 
อ าเภอยะรัง 

อ าเภอโคกโพธิ์ 

 

แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อของอ าเภอในจังหวัด 
 

         
การคมนาคม  
 ปัตตานีอยูํหํางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ ๑,๐๕๕ กิโลเมตร หรือ ๑,๐๒๕ กิโลเมตร 
โดยทางรถไฟ (สถานีปัตตานี) การเดินทางไปได๎สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ดังนี้  
 - ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผํนดิน ๔ สาย คือ หมายเลข ๔๒ , ๔๓ ,๔๐๙, ๔๑๐ เชื่อมจังหวัด
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีทางหลวงจังหวัด ๕ เส๎นทาง คือ เส๎นทาง ๔๐๖๑,๔๑๕๗,๔๐๗๕, 
๔๐๙๒ และ ๔๐๖๐ 
 - ทางรถไฟ มีสถานีปัตตานี เป็นสถานีหลักของจังหวัด ตั้งอยูํในท๎องที่ อ าเภอโคกโพธิ์ หํางจาก 
ตัวจังหวัด ๒๙ กิโลเมตร 
 - ทางน้ า มีทําเทียบเรือชายฝั่งส าหรับขนสินค๎าทางทะเลระหวํางปัตตานี – กรุงเทพ และ
ปัตตานี - ตํางประเทศ สามารถขนถํายปลาได๎ ครั้งละประมาณ ๑๐๐ ล า พร๎อม ๆ กัน ตั้งอยูํในเขตอ าเภอ
เมืองปัตตานี จ านวน ๒ ทํา คือ ทําเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาและทําเทียบเรือ
ปัตตานี เป็นทําเทียบเรือน้ าลึก ซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอยํางมากเพราะมีเรือประมงจากจังหวัด
ตําง ๆ ทั้งในภาคใต๎และภาคกลางตอนลํางมากข้ึน ปลาและสัตว์น้ าตําง ๆ เพ่ือซื้อขายกันในแตํละวัน  
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 - ทางอากาศ ไมํมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ต๎องนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญํ แล๎ว
ตํอรถโดยสาร สายหาดใหญํ - ปัตตานี หรือใช๎บริการแท็กซ่ีจากทําอากาศยานหาดใหญํ ระยะทางจาก
หาดใหญํถึงปัตตาน ีประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร 
 ระยะทางจากจังหวัดไปยังอ าเภอต่าง ๆ 

อ าเภอเมือง - อ าเภอยะรัง     ระยะทาง  ๑๕  กิโลเมตร 
อ าเภอเมือง - อ าเภอโคกโพธิ์  ระยะทาง  ๒๙  กิโลเมตร 
อ าเภอเมือง - อ าเภอมายอ    ระยะทาง  ๒๙  กิโลเมตร 
อ าเภอเมือง - อ าเภอแมํลาน   ระยะทาง  ๕๓  กิโลเมตร  

 ระยะทางจากจังหวัดไปยังสถานีที่ใกล้เคียง 
 ปัตตานี - ยะลา        ระยะทาง  ๓๕  กิโลเมตร 
 ปัตตานี - นราธิวาส    ระยะทาง  ๙๒  กิโลเมตร 
 ปัตตานี - สงขลา       ระยะทาง  ๙๙  กิโลเมตร               
 ระยะทางจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปยังอ าเภอในเขตรับผิดชอบ 

อ าเภอโคกโพธิ์ - อ าเภอยะรัง     ระยะทาง  ๓๒.๖๐  กิโลเมตร 
อ าเภอโคกโพธิ์ - อ าเภอมายอ    ระยะทาง  ๔๕.๗๐  กิโลเมตร 

 อ าเภอโคกโพธิ์ - อ าเภอแมํลาน   ระยะทาง  ๒๕.๙๐  กิโลเมตร 
 

ประชากร 
 จ านวนประชากร ๔ อ าเภอ มีจ านวนทั้งสิ้น 241,794  คน จ าแนกเป็นเพศชาย 119,427  คน  
เพศหญิง 122,367 คน  แยกรายละเอียดเป็นรายอ าเภอ ได๎ดังนี้ 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
โคกโพธิ์ 33,485 35,183 68,668 
ยะรัง 47,269 47,508 94,777 
มายอ 30,131 30,815 60,946 
แม่ลาน 8,542 8,861 17,403 

รวม 119,427 122,367 241,794 
         ทีม่า : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี  ข๎อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑  แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ จ าแนกชายหญิง 
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หน่วยการปกครอง 
 จังหวัดปัตตานี แบํงหนวํยการปกครอง  ออกเป็น ๑๒  อ าเภอ   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต  ๒  มีเขตการปกครอง  ๔  อ าเภอ ดังนี้ 
 

อ าเภอ เน้ือที่ (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล 
โคกโพธิ์ 339.4 12 82 11 3 
ยะรัง 184 12 72 12 1 
มายอ 216.1 13 59 10 1 
แม่ลาน 89.2 3 22 3 - 

 

         ที่มา : ระบบสถติิทางทะเบียน  http://stat.dopa.go.th/   ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ ๒  แสดงข๎อมูลพื้นที่รายอ าเภอ 
 

 
การนับถือศาสนา 
 ประชากรสํวนใหญํในพื้นท่ี  4  อ าเภอ  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร๎อยละ 14.09  

นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อยละ 74.62 และนับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร๎อยละ 0.25  
จ าแนกเป็น   รายอ าเภอ  ดังนี้ 

 

อ าเภอ 
ศาสนา
พุทธ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ศาสนา
อิสลาม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ศาสนา 
อื่น ๆ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 

โคกโพธิ ์ 29,184 42.50 38,825 56.54 659 0.96 68,668 
ยะรัง 1,782 1.88 92,995 98.12 - - 94,777 
มายอ 902 1.48 60,032 98.50 12 0.02 60,946 
แม่ลาน 6,439 37.00 10,964 63.00 - - 17,403 

รวม 38,307 14.09 202,816 74.62 671 0.25 241,794 
                ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี   ข๎อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖3 
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แผนภูมิที่ ๓  แสดงจ านวนการนับถือศาสนาเป็นรายอ าเภอ 
 

ศาสนสถาน 
อ าเภอ วัด (แห่ง) มัสยิด (แห่ง) ส านักสงฆ์ (แห่ง) รวม (แห่ง) 

โคกโพธิ ์ 22 59 - 81 
ยะรัง 3 103 - 106 
มายอ 2 66 1 69 
แม่ลาน 4 17 1 22 

รวม 31 245 2 278 
                          ทีม่า : ระบบสถติิทางทะเบียน  http://stat.dopa.go.th/   ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๔  แสดงจ านวนศาสนสถานเป็นรายอ าเภอ 
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เศรษฐกิจ       

 อ าเภอโคกโพธิ์   ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพหลัก คือ ท านา ท าสวนยางพารา และ 
ท าสวนผลไม ๎ อาชีพเสริม คือ  เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก 
 อ าเภอยะรัง  ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  รับจ๎าง และค๎าขาย  
อาชีพเสริม  คือ  หัตถกรรมในครัวเรือน 
 อ าเภอมายอ  ประชากรสํวนใหญํประกอบหลัก คือ ท านา ท าสวนยางพารา และท าสวน
ผลไม ๎อาชีพเสริม คือ  ปศุสัตว์  รับจ๎างทั่วไป และค๎าขาย 
 อ าเภอแม่ลาน  ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (ท านา , ท าสวน  
เชํน สวนยางพารา เงาะ ลองกอง ทุเรียน มะพร๎าว ส๎มโอ,ท าไรํ)  อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ (แพะ แกะ 
วัว  เป็นต๎น) และ ท าประมงน้ าจืด 
 

ค าขวัญประจ าอ าเภอ        
 อ าเภอโคกโพธิ์   ศูนย์บริหารราชการงามสงํา บารมีหลวงปูุทวดวัดช๎างให๎ เมืองผลไม๎ดก น้ าตก 
ทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญํ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์ ประเพณีไทย  งานชักพระ 
 อ าเภอยะรัง  ยะรังเมืองเกํา นกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยี ทุเรียนดีหมอนทอง ลองกองหวาน
อรํอย 
 อ าเภอมายอ   มายอเมืองสงบ เคารพกฎหมายหลายหลายอาชีพ แหลํงผลิตบาติกสวย 
 อ าเภอแม่ลาน   ลองกองหวาน ชลประทานดี วิถีอ านวย พระนอนสวย รวยทุํงกว๎าง 
 

แหล่งท่องเที่ยว 
 อ าเภอโคกโพธิ์  

๑. อุทยานแหํงชาติน้ าตกทรายขาว  ตั้งอยูํหมูํที่ ๕ ต าบลทรายขาว หํางจากที่วําการอ าเภอ  
๗ กิโลเมตรเป็นน้ าตกที่สวยงามและ มีชื่อเสียงมากของจังหวัดปัตตานี 

๒. น้ าตกโผงโผง   ตั้งอยูํหมูํที่ ๘ ต าบลปากลํอ หํางจากที่วําการอ าเภอ ๒๙ กิโลเมตร 
๓. น้ าตกอรัญวาริน  ตั้งอยูํหมูํที่ ๕ ต าบลทุํงพลา หํางจากที่วําการอ าเภอ ๒๒ กิโลเมตร  
๔. พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ ๗  ตั้งอยูํที่หมูํที่ ๗ บ๎านโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ ติดอยูํกับ       

ที่ท าการไปรษณีย์โคกโพธิ์) เป็นพลับพลาที่ประทับเม่ือครั้งเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๗๒  ตามค ากราบบังคมทูล ของนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ และเยอรมัน  
กรมศิลปากรได๎ประกาศเป็นโบราณสถาน ตามพระราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ ๙๒ ตอนที่ ๑๓๖ เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 

๕. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช๎างให๎) ตั้งอยูํหมูํที่ ๒ ต าบลควนโนรี เป็นวัดซึ่งมีสถูปบรรจุอัฐิของ
สมเด็จหลวงพํอทวดเหยียบน้ าทะเลจืด (พระราชมุนีสามีรามคุณูปามาจารย์) และรูปปั้นของสมเด็จ
หลวงพํอทวด  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทย และตํางประเทศ  

๖. วัดทรายขาว ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ ต าบลทรายขาว เป็นวัดเกําแกํอดีตเคยมีเจ๎าอาวาสซึ่งเป็นที่
เคารพนับถือของชาวไทย และตํางชาติ คือ พระครูธรรมกิจโกศล (อาจารย์นอง ฯ) ซึ่งเป็นพระสงฆ์รุํนเดียว 
กับพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) อดีตเจ๎าอาวาสวัดช๎างให๎  
 ๗. วัดศรีมหาโพธิ์  ตั้งอยูํในเขตเทศบาลต าบลโคกโพธิ์ อดีตเจ๎าอาวาสซึ่งมรณภาพ คือ หลวงปูุแดง 
สุนทโร ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย กลําวกันวํา พระเครื่องและชานหมากของหลวงปูุแดง รุํน “ปาฏิหาริย์” 
หรือ “แชะ แชะ” นั้น เป็นที่รู๎จักกันเป็นอยํางดี หลวงปูุแดงเป็นพระสงฆ์ในรุํนเดียวกับ อาจารย์ทิม 
อดีตเจ๎าอาวาสวัดช๎างให๎ด๎วย  
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๘. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช๎างให๎ ตั้งอยูํหมูํที่ ๒ ต าบลทุํงพลา และหมูํที่ ๑ ต าบลนาประดูํ มีเนื้อที่
ประมาณ ๕๐ ไรํ เป็นศูนย์สร๎างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ืออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ๎าน และผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ รวมทั้งการจ าหนําย เผยแพรํผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ทั้งของจังหวัดปัตตานี และของภาคใต๎ มีพลับพลาที่
ประทับของสมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเสด็จ พระราชด าเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ 
 อ าเภอยะรัง 

ซากเมืองเกํา เป็นโบราณสถานที่มีคุณคําทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มีซากโบราณสถาน 
อยูํราว ๓๐ แหํง ในบริเวณพ้ืนที่กว๎าง ๑๐ ตารางกิโลเมตร ที่ต าบลยะรัง ต าบลปิตูมุดี และต าบลวัด มีอายุ
ประมาณ ๑,๔๐๐ ปีมาแล๎ว โบราณสถานแหํงนี้ สภาพทั่วไปมีความซับซ๎อนของอาคารปราสาทคูคลองที่ใช๎
ปูองกันข๎าศึก และบํงบอกถึงความเป็นอยูํของชนชาติไทยในศตวรรษท่ี ๑๒-๑๔  
 อ าเภอมายอ  

 เขาฤาษ ีตั้งอยูํหมูํที่ ๒ ต าบลมายอ หํางจากตัวอ าเภอประมาณ ๓ กม. เขาฤาษี เป็นภูเขาโขด
หินธรรมชาติ มีบํอน้ า กํอด๎วยอิฐกว๎าง ๒ ศอก ลึกประมาณ ๕ ศอก ถือวําเป็นบํอน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทาง
ราชการเคยน าไปใช๎ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล บนเขาฤาษีนี้ ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาฤาษี
แปลงสาสน์ มีการสร๎างโบสถ์ครอบบํอน้ าศักดิ์สิทธิ์แหํงนี้ ปัจจุบันยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวปัตตานี
และจังหวัดใกล๎เคียง 
 
การจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ใน ๔ อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ และอ าเภอแมํลาน โดยแบํงเป็น
กลุํมโรงเรียน 9 กลุํม ดังนี้ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

(115 โรงเรียน) 

อ าเภอโคกโพธิ์ 
(40 โรงเรียน) 

อ าเภอยะรัง 

(35 โรงเรียน) 
อ าเภอมายอ 

(29 โรงเรียน) 
อ าเภอแมํลาน 
(11 โรงเรียน) 

กลุํมดอกประดูํ 
(14โรงเรียน) 

กลุํมนาเกตุพัฒนา 

(12โรงเรียน) 

กลุํมรํมโพธิ์ 
(14โรงเรียน) 

กลุํมบราโอก๎าวหน๎า 

(12 โรงเรียน) 

กลุํมยะรัง 
(11 โรงเรียน) 

กลุํมอัมพวา 

(12 โรงเรียน) 

กลุํมกูวิง-ตรัง 
(15 โรงเรียน) 

กลุํมมายอพัฒนา 
(14 โรงเรียน) 

กลุํมแมํลาน 
(11 โรงเรียน) 
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จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามประเภทท่ีเปิดสอนและขนาด ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 115 100 
จ าแนกตามประเภทที่เปิดสอน 
- ประถมศึกษา 
- ขยายโอกาส 

 
102 
13 

 
88.69 
11.30 

จ าแนกตามโรงเรยีนหลัก/สาขา 
- โรงเรียนหลัก 
- โรงเรียนสาขา 

 
๑๑๓ 

๒ 

 
๙๘.๒๖ 
๑.๗๔ 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรยีน 
- ขนาดที่ 1 (1-120 คน) 
- ขนาดที่ 2 (121-200 คน) 
- ขนาดที่ 3 (201-300 คน) 
- ขนาดที่ 4 (301-499 คน) 
- ขนาดที่ 5 (500-1,499 คน) 

 
45 
40 
17 
9 
4 

 
39.13 
34.78 
14.78 
7.83 
3.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 
 
 

จ านวนโรงเรียนและนักเรียนจ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษา 

ข้าราช 
การครู 

ก่อนประถม ประถม มัธยม รวมท้ังสิ้น 
ประ 
ถม 

ขยาย 
โอกาส 

รวม นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

โคกโพธิ์ 36 4 40 319 1,151 108 3,253 240 245 14 4,649 362 
ยะรัง 31 4 35 406 2,228 115 5,475 246 204 12 7,907 373 
มายอ 26 3 29 294 1,411 86 3,833 185 115 9 5,359 280 
แม่ลาน 9 2 11 92 425 33 1,192 73 166 7 1,873 113 

รวม 102 13 115 1,111 5,215 342 13753 744 730 42 19,698 1,128 
                                                                             ข๎อมลู ณ วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖4 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนโรงเรียนและนักเรียนจ าแนกรายอ าเภอ 
 
 

จ านวนนักเรียน จ าแนกรายช้ัน เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน 
 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 
อนุบาล ๑ 690 642 1,332 94 ๑:๑4 
อนุบาล ๒ 1,023 973 1,996 122 ๑:๑6 
อนุบาล ๓ 967 920 1,887 126 ๑:๑๕ 

รวม 2,680 2,535 5,215 342 ๑:๑5 
ป. ๑ 1,212 1,103 2,315 125 ๑:๑๙ 
ป. ๒ 1,127 1,105 2,232 122 ๑:๑๘ 
ป. ๓ 1,189 1,086 2,275 124 ๑:๑๘ 
ป. ๔ 1,182 1,155 2,337 126 ๑:๑๙ 
ป. ๕ 1,277 1,116 2,393 125 ๑:๑9 
ป. ๖ 1,134 1,067 2,201 122 ๑:๑8 

รวม 7,121 6,632 13,753 744 ๑:๑๘ 
ม.๑ 149 122 271 14 ๑:๑9 
ม. ๒ 121 111 232 14 ๑:๑๗ 
ม. ๓ 108 119 227 14 ๑:๑6 

รวม 378 352 730 42 ๑:๑7 
รวมท้ังสิ้น 10,179 9,519 19,698 1,128 ๑:๑๗ 

                                                                             ข๎อมลู ณ วันท่ี 25 มิถุนายน ๒๕๖4 
 

 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  7  แสดงจ านวนนกัเรียนจ าแนกรายชั้นและเพศ 
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 
 
 

 
กลุ่มโรงเรียน 

จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 

ประถม ขยายโอกาส รวม ก่อนประถม ประถม มัธยม นักเรียน ห้องเรียน 
ดอกประดู่ ๑๓ ๑ ๑๔ 376 1063 46 1,485 125 
นาเกตุพัฒนา ๑๐ ๒ ๑๒ 352 919 64 1,335 112 
ร่มโพธิ์ ๑๓ ๑ ๑๔ 423 1,271 135 1,829 125 
บราโอก้าวหน้า ๑๐ ๒ ๑๒ 615 1,387 86 2,088 113 
ยะรัง ๑๑ ๐ ๑๑ 799 2,117 ๐ 2,916 125 
อัมพวา ๑๐ ๒ ๑๒ 814 1,971 118 2,903 135 
กูวิง-ตรัง ๑๓ ๒ ๑๕ 641 1,546 84 2,271 136 
มายอพัฒนา ๑๓ ๑ ๑๔ 770 2,287 31 3,088 144 
แม่ลาน ๙ ๒ ๑๑ 425 1,192 166 1,783 113 

รวม ๑๐๒ ๑๓ ๑๑๕ 5,215 13,753 730 19,698 1,128 
                                                                             ข๎อมลู ณ วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖4 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 

แผนภูมิที่  ๘  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุํมโรงเรียน 
  

 
จ านวนครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
 

 
             ขนาดโรงเรียน 

จ านวน อัตรา 
โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน ครู : นร. ห้อง : นร. 

ขนาดที่ ๑ (นักเรียน  ๑–๑๒๐ คน) 45 3,784 250 394 1:15 1:10 
ขนาดที ่๒ (นักเรียน ๑๒๑–๒๐๐ คน) 40 6,088 404 364 1:15 1:17 
ขนาดที่ ๓ (นักเรียน ๒๐๑–๓๐๐ คน) 17 4,144 206 164 1:20 1:25 
ขนาดที่ ๔ (นักเรียน ๓๐๑–๔๙๙ คน) 9 3,267 156 127 1:21 1:26 
ขนาดที ่๕ (นักเรียน ๕๐๐–๑,๔๙๙ คน) 4 2,415 95 79 1:25 1:31 

รวมท้ังสิ้น 115 19,698 1,111 1128 1:18 1:17 
       ข๎อมูล  ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
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แผนภูมิที่ ๙  แสดงจ านวนครูตํอนักเรียน นักเรียนตํอห๎องเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
จ านวนการนับถือศาสนาของนักเรียน รายชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕64 

 
 

ระดับ 
ช้ัน 

นักเรียนท้ังหมด พุทธ อิสลาม คริสต์ ซิกข์ อื่น ๆ 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

อนุบาล ๑ 690 642 1,332 36 33 69 654 609 1,263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล ๒ 1,023 973 1,996 68 60 128 952 912 1,864 3 1 4 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล ๓ 967 920 1,887 69 55 124 895 963 1,758 3 2 5 0 0 0 0 0 0 

รวม 2,680 2,535 5,215 173 148 321 2,501 2,384 4,885 6 3 9 0 0 0 0 0 0 
ป.๑ 1,212 1,103 2,315 87 72 159 1,121 1,030 2,151 4 0 4 0 0 0 0 1 0 
ป.๒ 1,127 1,105 2,232 80 93 173 1,046 1,007 2,053 1 4 5 0 0 0 0 1 0 
ป.๓ 1,189 1,086 2,275 92 67 159 1,096 1,017 2,113 1 2 3 0 0 0 0 0 0 
ป.๔ 1,182 1,155 2,337 92 84 176 1,090 1,070 2,160 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
ป.๕ 1,277 1,116 2,393 87 55 142 1,188 1,061 2,249 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
ป.๖ 1,134 1,067 2,201 90 79 169 1,044 986 2,030 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

รวม 7,121 6,632 13,753 528 450 978 6,585 6,171 12,756 7 7 14 0 2 0 1 2 0 
ม.๑ 149 122 271 12 7 19 137 115 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม.๒ 121 111 232 16 12 28 108 99 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม.๓ 108 119 227 15 10 25 93 109 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 378 352 730 43 29 72 335 323 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมท้ังสิ้น 10,179 9,519 19,698 744 627 1,371 9,421 8,878 18,299 13 10 23 0 2 0 1 2 0 

       ข๎อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๐   แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามการนับถือศาสนา 
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามสัญชาติ 
 

 
 

ระดับช้ัน 
 

นักเรียนท้ังหมด 
 

ไทย 
 

กัมพูชา 
 

เมียนมา 
 

มาเลเซีย 
 

อินโดนีเซีย 
อื่น ๆ/ 

ไม่ปรากฎสัญชาติ 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

อนุบาล ๑ 690 642 1,332 689 639 1,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
อนุบาล ๒ 1,023 973 1,996 1,022 971 1,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
อนุบาล ๓ 967 920 1,887 967 917 1,885 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

รวม 2,680 2,535 5,215 2,678 2,528 5,206 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 5 7 
ป.๑ 1,212 1,103 2,315 1,208 1,095 2,303 1 3 4 2 2 4 1 1 2 0 1 1 0 1 1 
ป.๒ 1,127 1,105 2,232 1,122 1,104 2,226 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
ป.๓ 1,189 1,086 2,275 1,185 1,079 2,264 0 1 1 0 2 2 2 2 4 1 0 1 1 2 3 
ป.๔ 1,182 1,155 2,337 1,178 1,149 2,327 3 3 6 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
ป.๕ 1,277 1,116 2,393 1,273 1,113 2,386 3 1 4 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
ป.๖ 1,134 1,067 2,201 1,130 1,064 2,194 3 2 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

รวม 7,121 6,632 13,753 7,096 6,604 13,700 12 10 22 6 6 12 5 6 11 1 2 3 1 4 5 
ม.๑ 149 122 271 149 122 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม.๒ 121 111 232 121 110 231 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม.๓ 108 119 227 108 119 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 378 352 730 378 351 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมท้ังสิ้น 10,179 9,519 19,698 10,152 9,483 19,635 12 11 23 6 7 13 5 7 12 1 2 3 3 9 12 

       ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑๑   แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามสัญชาติ 
 
 

จ านวนนักเรียนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 
 
 

ประเภทความพิการ จ านวน(คน) ร้อยละ ประเภทความพิการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
การมองเห็น 8 0.04 การพูด, ภาษา 16 0.08 
การไดย๎ิน 8 0.04 พฤติกรรมอารมณ ์ 12 0.06 
สติปัญญา 64 0.32 ออทิสติก 14 0.07 
รํางกาย,สุขภาพ 29 0.15 พิการซ้ าซ๎อน 16 0.08 
การเรยีนรู ๎ 2,016 10.23 อื่น ๆ 0 0 

รวมนักเรียนพิการ      2,183  คน    คิดเป็นร้อยละ   11.05 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 19,698  คน 
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แผนภูมิที่ ๑๒  แสดงจ ำนวนนวนวกเรียนนวิกเำีจจ ำแนวเาำปรีเรทควนำป กิเำี 

 
จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกเพศ ระดับการศึกษา และประเภท 

 

ประเภทด้อยโอกาส ก่อนประถม ประถม ม.ต้น รวม ร้อยละ 
เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 
เด็กเรรํํอน 0 0 0 0 0 
เด็กท่ีถูกท าร๎ายทารุณ 0 0 0 0 0 
เด็กยากจน 4,364 11,410 597 16,371 96.83 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 
ก าพร๎า 16 58 4 78 0.46 
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 
ด๎อยโอกาสมากกวํา 1 รายการ 50 375 33 458 2.71 

รวมนักเรียนด้อยโอกาส 4,430 11,843 634 16,907 85.83 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 5,215 13,753 730 19,698 - 

% นักเรียนด้อยโอกาสเทียบระดับ
การศึกษา 

84.95 86.11 86.85 85.83 - 

      ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑๓จจแสดงจ ำนวนนวนวกเรียนนวด้อนโอเำส 
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จ านวนนักเรียนรายช้ัน เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

 

 
ชั้น 

ประชากรวัยเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละ
นักเรียน/
ประชากร อายุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๓ 1,923 1,817 3,740 690 642 1,332 35.61 
อนุบาล ๒ ๔ 1,929 1,907 3,836 1,023 973 1,996 52.03 
อนุบาล ๓ ๕ 2,041 1,895 3,936 967 920 1,887 47.94 

รวมก่อนประถมฯ  5,893 5,619 11,512 2,680 2,535 5,215 45.30 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖ 2,083 2,038 4,121 1,212 1,103 2,315 56.18 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๗ 2,141 1,967 4,108 1,127 1,105 2,232 54.33 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๘ 2,078 2,004 4,082 1,189 1,086 2,275 55.73 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙ 2,084 1,880 3,964 1,182 1,155 2,337 58.96 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐ 1,949 1,830 3,779 1,277 1,116 2,393 63.32 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑ 2,051 1,890 3,941 1,134 1,067 2,201 55.85 
รวมประถมศกึษา  12,386 11,609 23,995 7,121 6,632 13,753 57.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒ 2,047 1,855 3,902 149 122 271 6.95 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓ 1,872 1,882 3,755 121 111 232 6.18 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๔ 1,894 1,824 3,718 108 119 227 6.11 

รวมมัธยมศึกษา  5,813 5,561 11,374 378 352 730 6.42 
รวมท้ังสิ้น  24,092 22,789 46,881 10,179 9,519 19,698 42.02 

ที่มา  :  สถิติประชากรทางทะเบียนราษฎร์ http://stat.bora.dopa.go.th   ข๎อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖3 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๔  แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนตํอจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 และ ๒๕๖4 
 

ชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพ่ิม + 
ลด - ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๖๕๖ ๖๐๔ ๑,๒๖๐ 690 642 1,332 72 
อนุบาล ๒ ๙๐๒ ๘๕๕ ๑,๗๕๗ 1,023 973 1,996 239 
อนุบาล ๓ ๙๕๙ ๙๔๙ ๑,๙๐๘ 967 920 1,887 - 21 

รวมก่อนประถม ๒,๕๑๗ ๒,๔๐๘ ๔,๙๒๕ 2,680 2,535 5,215 290 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑,๑๗๗ ๑,๑๑๖ ๒,๒๙๓ 1,212 1,103 2,315 22 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑,๑๕๘ ๑,๐๔๔ ๒,๒๐๒ 1,127 1,105 2,232 30 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑,๑๓๑ ๑,๑๑๒ ๒,๒๔๓ 1,189 1,086 2,275 32 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑,๒๕๔ ๑,๐๙๒ ๒,๓๔๖ 1,182 1,155 2,337 - 9 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑,๑๓๐ ๑,๐๔๙ ๒,๑๗๙ 1,277 1,116 2,393 214 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑,๒๕๔ ๑,๑๒๕ ๒,๓๗๙ 1,134 1,067 2,201 - 178 
รวมประถมศกึษา ๗,๑๐๔ ๖,๕๓๘ ๑๓,๖๔๒ 7,121 6,632 13,753 111 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓๔ ๑๑๓ ๒๔๗ 149 122 271 24 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ 121 111 232 - 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๑ ๙๑ ๑๘๒ 108 119 227 45 

รวมมัธยมศึกษา ๓๔๐ ๓๒๕ ๖๖๕ 378 352 730 65 
รวมท้ังสิ้น ๙,๙๖๑ ๙,๒๗๑ ๑๙,๒๓๒ 10,179 9,519 19,698 466 

                        ข๎อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๑๕  แสดงอัตราการเข๎าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖3 และปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
อัตราการศึกษาต่อ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน)  

เข้าสอบ 
ปลายภาค 

 

จบการศกึษา ศึกษาต่อ ร้อยละ ไม่ศึกษาต่อ/
ประกอบอาชีพ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 2,338 2,338 2,338 100 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 179 179 175 2.23 4 

               ข๎อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 
 
 
        
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑๖ แสดงอัตราการศึกษาตํอในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุ รายชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 

ระดับ 
จ า

นว
นนั

กเ
รีย

น 
ต้น

ป ี

 สาเหตุ 
ร้อยละของ
นักเรียน 

ออกกลางคันต่อ 
นักเรียนต้นปี จ า

นว
น

นัก
เรีย

นอ
อก

กล
าง

คัน
ทั้ง

หม
ด 

มีป
ัญ

หา
ใน

กา
รป

รับ
ตัว

 

สม
รส

แล
้ว 

หา
เล

ียง
คร

อบ
คร

ัว 
 

อพ
ยพ

ตา
ม

ผู้ป
กค

รอ
ง 

 
ฐา

นะ
ยา

กจ
น 

มีป
ัญ

หา
คร

อบ
คร

ัว 

เจ
็บป

่วย
/

อุบ
ัติเ

หต
 ุ

อนุบาล ๑ 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล ๒ 1,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล ๓ 1,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมอนุบาล 4,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 2,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 2,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 2,243 2 2 0 0 0 0 0 0 0.09 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 2,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 2,179 1 1 0 0 0 0 0 0 0.04 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมประถมศึกษา 13,642 3 3 0 0 0 0 0 0 0.02 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 247 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 236 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 182 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
รวมมัธยมศึกษา 665 4 1 1 0 0 0 2 0 0.6 

รวมท้ังสิ้น 19,232 7 4 1 0 0 0 2 0 0.04 
       ข๎อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๑๗ แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ 
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อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2  และ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
+ เพ่ิม  
– ลด 

(ร้อยละ) 

จ านวน
นักเรียน
ต้นปี 

จ านวน
นักเรียนออก
กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน
ต้นปี 

จ านวน
นักเรียนออก

กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อนุบาล ๑ ๑,๐๕๒ - - 1,260 0 0 - 
อนุบาล ๒ ๑,๗๙๙ - - 1,757 0 0 - 
อนุบาล ๓ ๑,๘๘๑ - - 1,908 0 0 - 
รวมอนุบาล ๔,๗๓๒ - - 4,925 0 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒,๒๓๗ ๑ ๐.๐๔ 2,293 0 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒,๑๙๖ ๑ ๐.๐๕ 2,202 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒,๒๑๗ ๑ ๐.๐๕ 2,243 2 0.09 0.04 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒,๑๓๘ ๑ ๐.๐๕ 2,346 0 0 0 
ประถมศกึษาปีที่ ๕ ๒,๓๖๘ ๑ ๐.๔๐ 2,179 1 0.05 0.01 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒,๓๘๑ ๐ ๐ 2,379 0 0 - 
รวมประถมศึกษา ๑๓,๕๓๗ ๕ ๐.๐๔ 13,642 3 0.02 -0.02 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๖๘ ๐ ๐ 247 1 0.40 0.40 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๙๓ ๐ ๐ 236 2 0.85 0.85 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๗๗ ๐ ๐ 182 1 0.55 0.55 
รวมมัธยมศึกษา ๖๓๘ ๐ ๐ 665 4 0.60 0.60 

รวมท้ังสิ้น ๑๘,๙๐๗ ๕ ๐.๐๓ 19,232 7 0.04 0.01 
ข๎อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑๘   แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 และ ๒๕๖3 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖2 และ ๒๕๖3 

 

กลุ่มสาระวชิาหลัก/ 
ปีการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ผลต่าง ๒๕๖2 ๒๕๖3 ผลต่าง 

ภาษาไทย ๔๑.๗๕ 54.96 16.21 ๔๘.๖๗ 55.18 6.51 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๕๗ 38.87 11.23 ๓๑.๐๘ 34.14 3.06 

คณิตศาสตร ์ ๒๓.๓๓ 28.59 2.98 ๒๐.๕๒ 25.82 5.3 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๕๘ 37.64 9.04 ๒๙.๑๔ 30.17 1.03 

รวมเฉลี่ย ๓๐.๘๑ 40.02 9.21 ๓๒.๓๕ 36.33 3.98 
 
 

 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
แผนภูมิที่ ๑๙   แสดงผลคะแนน O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 



 

 

- 20 - 
 

 
ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖2 – ๒๕๖3 
 

ปีการศึกษา รวมเฉลี่ย ความสามารถเฉลี่ยรายด้าน 
ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

๒๕๖๒ 38.48 37.33 39.64 38.48 
2563 39.94 41.91 37.97 39.94 
เพ่ิม/ลด + 1.46 + 4.58 - 1.67 + 1.46 

3 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒๐ แสดงผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
(อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖2-๒๕๖3 

 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง ๒๕๖2 ๒๕๖3 
อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร ๕๔.๔๒ 46.84 - 7.58 
อัลหะดิษ ๓๒.๖๑ 49.79 17.18 
อัลอากีดะฮ ๔๙.๐๖ 46.66 - 2.40 
อัลฟิกฮ ๔๑.๕๘ 41.70 0.12 
อัตตารีค ๔๖.๔๖ 46.27 - 0.19 
อัลอัคลาค ๕๖.๘๙ 51.46 - 5.43 
ภาษาอาหรับ ๕๖.๗๘ 45.61 - 11.17 
ภาษามาลาย ู ๗๐.๗๖ 51.81 - 18.95 

คะแนนรวมเฉลี่ย ๕๑.๐๗ 47.52 - 3.55 
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แผนภูมิที่ ๒๑จจแสดงผลเำีคดสอบคำงเำีศึเษำีเดกบชำากด้ำนวอกสลำปศึเษำจ(I-NET) 
จจจจจจจจีเดกบอกสลำปศึเษำาอนวา้นวจ(อกบายดำอยนเห์) 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง 
(มูตาวัซซีเฏาะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3 

 
  

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
๒๕๖๒ 2563 

อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร ๓๓.๓๙ 47.17 9.16 
อัลหะดิษ ๓๘.๐๑ 47.14 8.71 
อัลอากีดะฮ ๓๘.๔๓ 55.15 - 2.31 
อัลฟิกฮ ๕๗.๔๖ 50.29 7.34 
อัตตารีค ๔๒.๙๕ 41.82 3.07 
อัลอัคลาค ๓๘.๗๕ 43.39 - 10.76 
ภาษาอาหรับ ๕๔.๑๕ 43.42 0.45 
ภาษามาลาย ู ๔๒.๙๗ 37.46 - 1.68 

คะแนนรวมเฉลี่ย ๓๙.๑๔ 45.73 1.75 

 

             
 

แผนภูมิที่ ๒๒จจแสดงข้อปูลผลเำีคดสอบคำงเำีศึเษำีเดกบชำากด้ำนวอกสลำปศึเษำจ(I-NET) 
จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจีเดกบอกสลำปศึเษำาอนวเลำงจ(ปูาำนกซซยรฏำเห์) 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  RT 

 
ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม 

2562 45.52 67.51 56.51 
2563 51.45 61.73 56.64 

พัฒนาการ + 5.90 - 5.78 +0.13 

 

      
 

แผนภูมิที่ 23  แสดงผลการประเมินความสามารถด๎านการอําน ปีการศึกษา 2562 
                              และปีการศึกษา 2563 
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การบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ รับผิดชอบโรงเรียนระดับประถม 

ศึกษาใน ๔ อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ อ าเภอแมํลาน มีอ านาจหน๎าที่ 
และกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 (ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน๎า ๑๓ – ๑๘, 
เลํม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน๎า ๒๗-๒๘) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายวําด๎วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
 ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎สอดคล๎อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต๎องการของ
ท๎องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
 ๓. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตํางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๘. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๙. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐. ประสาน สํงเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด๎านการศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ๑๒. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
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 การแบ่งส่วนราชการภายใน  
 

 ๑. กลุํมอ านวยการ 
 ๒. กลุํมนโยบายและแผน 
 ๓. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔. กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๕. กลุํมบริหารงานบุคคล 
   ๖. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗. กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๘. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 ๙. หนํวยตรวจสอบภายใน 
 ๑๐. กลุํมกฎหมายและคดี 
 

 อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงาน 
 

๑.  กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานชํวยอ านวยการ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํกิจการ ผลงาน และบริการข๎อมูลขําวสาร 
 (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน สํงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิใชํ
งานของสํวนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือ 
ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 ๒. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต๎องการของท๎องถิ่น 
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ๎งการจัดสรร
งบประมาณ 
 (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช๎จํายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
 (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย  
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 ๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน๎าที่
ดังตํอไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  (ค) ด าเนินการสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  (จ) สํงเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือ 
ที่ได๎รับมอบหมาย  
 

 ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
 (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให๎ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
 

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหนํง 
 (ข) สํงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์ และจัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แตํงตั้ง ย๎าย โอน และการลาออก
จากราชการของขา๎ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
การมอบหมายหน๎าที่ให๎ปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดท าขอ๎มูลระบบจํายตรง เงินเดือนและคําจ๎างประจ า 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตําง ๆ  
การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตตําง ๆ 
 (ซ) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าข๎อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร๎องทุกข์ และการด าเนินคดี
ของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
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 ๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
  (ก) ด าเนินการฝึกอบรมการพัฒนากํอนแตํงตั้ง 
  (ข) ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานสํงเสริม สนับสนุน และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตํอ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  
หรือตํางประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร๎างระบบเครือขํายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือ 
ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 ๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
 (ก) ประสาน สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกํอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา สํงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา สํงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา สํงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
 

 ๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ สํงเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) สํงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) สํงเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข๎อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน 
 (ง) ประสานและสํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สามารถจัดการศึกษาสอดคล๎องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 (จ) สํงเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎มีความสามารถพิเศษ 
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 (ฉ) สํงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 (ช) สํงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการใช๎สารเสพติด และสํงเสริมปูองกันแก๎ไขและ
คุ๎มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน สํงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) สํงเสริมแหลํงการเรียนรู๎ สิ่งแวดล๎อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและสํงเสริมสถานศึกษาให๎มีบทบาทในการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน   ให๎ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน๎าสํวนราชการ และมีอ านาจหน๎าที่
ดังตํอไปนี้ 

     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 

     (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ  
กับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 

     (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
     (จ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 
 

 ๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี  มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
      (ก) สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
      (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน  
      (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
      (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
      (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการร๎องทุกข์และการพิจารณาร๎องทุกข์  
      (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่  
      (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพํง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ             
      (ซ) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข๎อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย  
และงานคดีของรัฐ  
      (ญ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับ
มอบหมาย  
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ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 
 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

เพศ วุฒิการศึกษา ศาสนา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก พุทธ อิสลาม 

๑ ผู๎บริหารการศึกษา 
- ผอ.สพป.ปน.๒ 
- รอง ผอ.สพป.ปน.๒ 

 
1 
2 

 
0 
2 

 
1 
4 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
1 
4 

 
0 
0 

 
1 
3 

 
0 
1 

๒ ศึกษานิเทศก ์ 2 7 9 0 0 9 0 5 4 
๓ บุคลากร ๓๘ ค (๒) 5 33 38 1 32 5 0 25 13 
๔ ลูกจ๎างประจ า 5 0 5 4 1 0 0 5 0 
๕ ลูกจ๎างช่ัวคราว 2 1 3 3 0 0 0 1 2 

รวม 17 43 60 8 33 19 0 40 20 
   ที่มา :  กลุํมบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2  ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 
 - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

เพศ วุฒิการศึกษา ศาสนา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 
ป.
เอก 

พุทธ อิสลาม 

๑ ผู๎บริหารสถานศึกษา          
 *ผู๎อ านวยการโรงเรียน 60 47 107 0 7 100 0 39 68 
 *รองผู๎อ านวยการ

โรงเรียน 
4 12 16 0 0 16 0 3 13 

๒ ข๎าราชการครู 170 791 961 0 811 149 1 283 678 
๓ ลูกจ๎างประจ า 31 0 31 31 0 0 0 8 23 
๔ พนักงานราชการ          
 - ครูผู๎สอน 79 294 373 0 366 7 0 77 296 
 - ครูพี่เลี้ยง 3 8 11 1 10 0 0 3 8 
๕ ลูกจา๎งช่ัวคราว          
 - ธุรการโรงเรียน 20 94 114 9 103 2 0 35 79 
 - พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 49 56 13 42 1 0 12 44 
 - วิทยากรสอนศาสนา 81 59 140 18 116 6 0 0 140 
 - ครูผู๎ทรงคุณคําฯ  1 4 5 0 5 0 0 2 3 
 - บุคลากรวิทย-์คณิตฯ 1 6 7 0 7 0 0 2 5 
 - ครูวิกฤต 1 7 8 0 8 0 0 0 8 
 - นักการภารโรง 51 11 62 54 8 0 0 18 44 
 - รปภ. 86 8 94 85 9 0 0 9 85 
 รวม 595 1,390 1,985 211 1,492 281 1 491 1,494 

               ที่มา :  กลุํมบริหารงานบุคคล สพป.ปตัตานี เขต 2  ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
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  - ข้าราชการครูจ าแนกตามเพศ รายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ โคกโพธ์ิ 35 230 265 
๒ ยะรัง 67 292 359 
๓ มายอ 51 207 258 
๔ แมํลาน 17 62 79 

รวม 170 791 961 
    ที่มา :  กลุํมบรหิารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2  ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 

                         
 

แผนภูมิที่ 24  แสดงข๎าราชการครูจ าแนกตามเพศ รายอ าเภอ 
 
 
 - ข้าราชการครูจ าแนกตามศาสนา 
 

ที่ 
กลุ่ม 

โรงเรียน 
อ าเภอ 

ผู้บริหารโรงเรียน ศาสนา ข้าราชการคร ู ศาสนา รวมทั้งสิ้น ศาสนา 
ชาย หญิง รวม พุทธ อิส 

ลาม 
ชาย หญิง รวม พุทธ อิส 

ลาม 
ชาย หญิง รวม พุทธ อิส 

ลาม 
๑ ดอกประดู ํ โคกโพธิ ์ 6 7 13 10 3 9 81 90 54 36 15 88 103 64 39 
๒ นาเกตุพัฒนา โคกโพธิ ์ 6 7 13 7 6 14 62 76 44 32 20 69 89 51 38 
๓ รํมโพธิ ์ โคกโพธิ ์ 9 5 14 12 2 12 87 99 62 37 21 92 113 74 39 
๔ บราโอก๎าวหน๎า ยะรัง 6 6 12 0 12 23 79 102 0 102 29 85 114 0 114 
๕ ยะรัง ยะรัง 9 7 16 0 16 21 110 131 5 126 30 117 147 5 142 
๖ อัมพวา ยะรัง 7 7 14 4 10 23 104 127 18 109 30 111 141 22 119 
๗ กูวิง-ตรัง มายอ 10 5 15 0 15 23 93 116 15 101 33 98 131 15 116 
๘ มายอพัฒนา มายอ 8 8 16 2 14 28 113 141 31 110 36 121 157 33 124 
๙ แมํลาน แมํลาน 3 7 10 7 3 17 62 79 54 25 20 69 89 61 28 

รวมทั้งสิ้น 64 59 123 42 81 170 791 961 283 678 234 850 1,084 325 1,084 
   ที่มา :  กลุํมบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2  ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
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- เปรียบเทียบอัตราก าลังครู ปีการศึกษา ๒๕๖4 และ ๒๕๖5 
 

ปีการศึกษา 
ตามเกณฑ์  

ก.ค.ศ. 
จ. ๑๘ 

จ านวนครู 
ขาด-เกิน 

๒๕๖4 1,053 1,038 -15 
๒๕๖5 1,239 1,095 -144 

  ที่มา :  กลุํมบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2  ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบอัตราก าลังครู ปีการศึกษา 2564 และ 2565 

 
 

 - ข้าราชการครูจ าแนกตามวิชาเอก 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน อ าเภอ 

จ านวนครูแยกตามวิชาเอก 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

คณิ
ตศ
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ตร

์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ 

กา
รป

ระ
ถม

ศึก
ษา

 

กา
รศ

ึกษ
าป

ฐม
วัย

 

อื่น
 ๆ

 
๑ ดอกประดู ํ โคกโพธ์ิ 10 13 6 11 3 6 16 8 13 
๒ นาเกตุพัฒนา โคกโพธ์ิ 8 3 5 8 2 10 17 10 13 
๓ รํมโพธิ ์ โคกโพธ์ิ 5 8 2 8 1 2 4 4 3 
๔ บราโอก๎าวหน๎า ยะรัง 10 16 14 12 3 9 15 11 8 
๕ ยะรัง ยะรัง 19 20 21 10 11 4 10 17 16 
๖ อัมพวา ยะรัง 20 19 22 7 6 8 8 14 19 
๗ กูวิง-ตรัง มายอ 20 14 9 12 8 8 15 9 12 
๘ มายอพัฒนา มายอ 19 16 16 14 14 9 19 17 16 
๙ แมํลาน แมํลาน 11 10 6 6 5 4 9 14 14 

รวม 122 119 101 88 53 60 113 104 114 
                 ที่มา :  กลุํมบริหารงานบุคคล สพป.ปตัตานี เขต 2  ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 (ไมรํวมผู๎บริหาร) 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 

การวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แบบ C-PEST 
 

ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. ด๎านพฤติกรรม
ของผู๎รับบริการ 
(Customer 
Behaviors : C) 

๑. กลุํมผู๎รับบริการ
โดยตรง 

ประชาชน/ผู๎ปกครองสํวนใหญํ 
พึงพอใจที่ได๎รับขําวสารความ
เคลื่อนไหวด๎านการศึกษาอยําง
ครบถ๎วน หลากหลายชํองทาง 
รวมถึงสถานศึกษา จัดการศึกษาดี
มีคุณภาพ สํงผลให๎ประชาชน/
ผู๎ปกครองให๎การยอมรับ มั่นใจ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา จึงสํงเด็ก 
เข๎าเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. ชุมชนรอบสถานศึกษา
สํวนหนึ่งมีสภาพเป็นแหลํง
อบายมุขเอ้ือตํอการแพรํ
ระบาดของยาเสพติด 
๒. เด็กไทยมีสุขภาพ
อนามัยไมํได๎มาตรฐาน 
 
 
 

๒. กลุํมคูํแขํงและ 
การแขํงขัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวนมาก กระจายอยูํ 
ทุกต าบล เกือบทุกหมูํบ๎าน 
สํงผลให๎ สามารถให๎บริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให๎
ประชากรวัยเรียนได๎อยําง
ทั่วถึง เทําเทียมครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 
 

๑. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ 
ก าหนดให๎รัฐ เอกชนและ
ท๎องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษา 
การคมนาคมที่สะดวก 
แนวโน๎มประชากรลดลง 
สํงผลให๎ มีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
อยํางตํอเนื่อง 
๒. สถานศึกษาเอกชน
สํวนหนึ่งมีความพร๎อมใน
การบริการรถรับสํง
นักเรียน เอ้ือตํอความ
สะดวกของผู๎ปกครอง 
สํงผลให๎ผู๎ปกครองสํงบุตร
หลานเข๎าเรียน 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๓. การมีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษา 

ผู๎ปกครอง ชุมชนและทุกภาค
สํวน เห็นความส าคัญของการ
จัดการศึกษาและการกิจกรรม
ทางศาสนา การอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ผู๎ปกครองและชุมชนขาด
ความตระหนักในการให๎
ความส าคัญของการจัด
การศึกษา โดยถือวําการ
จัดการศึกษาเป็นหน๎าที่
ของสถานศึกษาฝุายเดียว 

๒. ด๎านการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
legal Factors : P) 
 

๑. นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาล 
 

๑. รัฐมีโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตํอนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
๒. รัฐจัดสวัสดิการทางด๎าน
การศึกษาและด๎านสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 
๓. รัฐบาลสํงเสริมให๎ประชาชน 
มีงานท ามีรายได๎ 
๔. รัฐสํงเสริมการแลกเปลี่ยน
ภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ 

นโยบายการรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่นักเรียนมี
แนวโน๎มลดลง และมีครู
ไมํครบตามเกณฑ์ สํงผล
กระทบตํอความรู๎สึกของ
ชุมชนและเกิดข๎อขัดแย๎ง
กับชุมชน ผู๎ปกครองที่ไมํ
เข๎าใจถึงเหตุผลที่แท๎จริง 

๒. นโยบายการศึกษา
ของหนํวยงาน 
ต๎นสังกัด 

๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก 
บริหารจัดการเป็นกลุํม
เครือขําย ใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
ชํวยเหลือกัน สามารถคงอยูํได๎
ด๎วยตนเอง สํงผลให๎ การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ ใช๎
อัตราก าลังให๎เกิดประโยชน์ขึ้น 

๑. ความไมํตํอเนื่องของ
นโยบาย 
๒. มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
บํอยสํงผลให๎เกิดความ 
ไมํชัดเจนในการปฏิบัติ 

๒. นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ด๎านเพ่ิม
โอกาสได๎ก าหนดเปูาหมาย
รวม ให๎คนไทยทุกคนมีโอกาส
และสามารถเข๎าถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไมํน๎อย
กวํา ๑๕ ปี อยํางเทําเทียมกัน 
สํงผลให๎ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสาน สํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎
ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่
รับผิดชอบได๎รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง 

หนํวยงานการศึกษาไมํมี
เอกภาพ มีความหลากหลาย
การปฏิบัติ 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๓. ระเบียบกฎหมายและ
ข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎อง
ในการบริหารจัดการ 
(การบริหารวิชาการ   
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงาน
ทั่วไป) 

พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ 
ก าหนดให๎สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
สํงผลให๎สถานศึกษาสามารถ
จัดการศกึษาได๎สอดคล๎องกับ
สภาพผู๎เรียนและสามารถลด
อัตราการออกกลางคัน 

๑. พ.ร.บ.ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ก าหนดให๎ครู 
ผู๎บริหารสถานศึกษาผู๎บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์
มีวิทยฐานะ ไมํครอบคลุม
กลุํมบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๘ ค (๒) สํงผลให๎ 
เกิดความไมํเทําเทียมกัน 
ขาดขวัญก าลังใจ มี
ผลกระทบตํอการพัฒนา
งานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
๒. พ.ร.บ.ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ก าหนดให๎การ
เลื่อนให๎มีวิทยฐานะและ 
ไมํสอดคล๎องกับสภาพจริง
สํงผลให๎ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางสํวนไมํมี
คุณภาพ 
๓. รัฐบาลก าหนดให๎
จํายเงินอุดหนุนรายหัวที่
เทํากันสํงผลให๎ มีปัจจัย
สนับสนุนนักเรียนด๎อย
โอกาสไมํเพียงพอ 

๓. ด๎านเศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors : E) 
 

งบประมาณ/ 
การสนับสนุน
งบประมาณ 
ของรัฐบาล 

รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์
ของการศึกษา สํงผลให๎  
จัดเงินเพิ่มให๎ตามโครงการ  
ตําง ๆ  

๑. รายได๎ผู๎ปกครอง
คํอนข๎างต่ า สํวนใหญํ
ประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรม สํงผลให๎
ผู๎ปกครอง ไมํสามารถ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักเรียนได๎ 
อยํางเต็มที่ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสนับ
สนับงบประมาณในการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
คํอนข๎างน๎อย 



 

 

- 34 - 
 

ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๔. ด๎านสังคมและ
วัฒนธรรม  
(Social – cultural 
Factors : S) 

๑. จ านวนประชากรและ
โครงสร๎างประชากร
กลุํมเปูาหมาย 

 แนวโน๎มประชากรวัยเรียน
ลดลง  สํงผลให๎ นักเรียน
ลดลง จึงมีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 

๒. สภาพของชุมชน 
ครัวเรือนกลุํมเปูาหมาย 

 สถานการณ์ความไมํสงบใน
พ้ืนที ่เป็นอุปสรรคตํอการ
จัดท าการเรียนการสอน 

๓. คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน  
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ 
คํานิยมและวัฒนธรรม 

๑. สภาพสังคมเป็นสังคม
เกษตรกรรม สํงผลให๎ 
สามารถขยายแนวคิดการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจาก
สถานศึกษาสูํชุมชนได๎
สอดคล๎องกับวิถีชีวิต 
๒. วิถีชีวิตมีลักษณะคล๎ายคลึง
เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อันดี 
๓. ประชาชนเครํงครัดในการ
ประกอบศาสนกิจ 

๑. สถาบันครอบครัวยัง
ไมํเข๎มแข็ง 
๒. ผู๎ปกครองย๎ายถิ่นฐาน 
การประกอบอาชีพ 
๓. ความแตกตํางทาง
ภาษา 
๔. ประชากรสํวนใหญํ 
มีรายได๎ต่ า 
๕. ปัญหายาเสพติด 
๖. ความรํวมมือของ
เครือขํายการจัด
การศึกษามีน๎อย 

4. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ๎านที่หลากหลาย สํงผล
ให๎ โรงเรียนสามารถใช๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ /เป็นครูให๎
ความรู๎/ เป็นแบบอยํางการ
เรียนรู๎ การด ารงชีวิตที่
สอดคล๎องกับท๎องถิ่นและ
ความเป็นชาติไทย 

 

๕. ด๎านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors : T) 

๑. ความก๎าวหน๎าและ
ความเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านเทคโนโลยี 

๑. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  
สํงผลให๎ สามารถเป็นสื่อ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองได๎ตามความสนใจ 

๑. ความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีสามารถสื่อสาร 
ได๎อยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ 
นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม 
ที่ไมํพึงประสงค์ได๎ 
๒. ขาดการสนับสนุน
อุปกรณ์เทคโนโลยีจาก
หนํวยงานต๎นสังกัดและ
ผู๎ปกครอง 

๒. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  
สํงผลให๎ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการบริหารได๎ 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

3. ผู๎ปกครองมีฐานะ
ยากจนขาดทักษะและ
โอกาส ในการสนับสนุน
ด๎านเทคโนโลยี ให๎กับ
นักเรียน 

 
 

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ McKinsey ๗S) 
 

 

ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้าง 
(Structure : S๑) 

๑. การจัดโครงสร๎าง
การบริหารของ
หนํวยงาน 

โครงสร๎างการบริหารงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นระบบสามารถบริหาร 
จัดการได๎มาตรฐาน เนื่องจาก 
ด าเนินงานตามระเบียบ  
กฎหมายก าหนด 

 

๒. การก าหนด 
บทบาทหน๎าที่ความ 
รับผิดชอบและ 
มาตรฐานของ 
หนํวยงาน 

๑. มีการก าหนดบทบาท  
อ านาจหน๎าที่มอบหมายงาน
บุคลากรทุกระดับชัดเจน โดย
จัดบุคลากรให๎ปฏิบัติงานได๎
ตรงความรู๎ความสามารถและ
สมรรถนะของต าแหนํงหน๎าที่ 
สอดคล๎องกับระเบียบก าหนด 

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ มีปริมาณงานและ
มีภารกิจตามนโยบายใน
เขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต๎
มากกวําเขตพ้ืนที่ปกติ 

 ๒. จัดแบํงหนํวยภายใน  
ให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎างการ 
แบํงสํวนราชการ ภายใน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กคศ.ไมํได๎ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังตามโครงสร๎าง
ที่ก าหนดใหมํ 

๒. กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
(Strategy : S๒) 

๑. การก าหนด
ทิศทางของ
หนํวยงาน 

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบท
ของหนํวยงาน โดยใช๎
กระบวนการมีสํวนรํวมและ
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล๎อมภายนอกและภายใน
ด๎วยเทคนิค SWOT ที่สอด 
คล๎องกับบริบทและสภาพจริง
ของหนํวยงาน 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๒. การก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม 

มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมที่สอดคล๎องกับกลยุทธ์  
จุดเน๎นเปูาประสงค์และบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
เนื่องจากมีกระบวนการ 
วางแผนอยํางเป็นระบบและ 
มีสํวนรวํมของผู๎มีสํวนได๎สวํนเสีย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมแตํ
งบประมาณที่ได๎รับ  
ไมํสอดรับกับโครงการ/
กิจกรรมที่วางไว๎ 

๓. ระบบใน 
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
(System : S๓) 

๓. การถํายทอด 
กลยุทธ์ไปสูํการ 
ปฏิบัติในระดับ 
กลุํมและระดับ 
บุคคล 

มีการถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํการ 
ปฏิบัติทั้งในระดับกลุํมและ 
ระดับบุคคล ได๎อยํางทั่วถึง   
เนื่องจากใช๎กระบวนการ 
วิธีการและชํองทางที่หลากหลาย 

ระบบการบริหารจัดการ
ข๎อมูล สารสนเทศ  
ขาดความเชื่อมโยงและ
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการระหวํางกลุํมงาน  

๒. ระบบด๎าน
งบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงิน และ
พัสดุ 

๑. มีระบบการเบิกจําย
งบประมาณท่ีถูกต๎อง รวดเร็ว  
๒. การจัดสรรงบประมาณ  
มีความเป็นธรรม โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ 
๓. มีการระดมทรัพยากรจาก 
ทุกภาคสํวนให๎มีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษา 

การใช๎จํายงบประมาณบาง
โครงการไมํแล๎วเสร็จตาม
ปฏิทินที่ก าหนด 
 
 

๓. ระบบการติดตํอ 
สื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. มีระบบการติดตํอสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. มีระบบการติดตํอสื่อสาร
กับกลุํมโรงเรียน โรงเรียนและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
หลากหลายชํองทาง 

บุคลากรขาดทักษะการใช๎
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
และการจัดการเรียน 
การสอน 
 

๔. ระบบการ
ติดตามประเมินผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการติดตามประเมินผลที่เป็น
เครื่องมือส าหรับการบริหารที่
ตํอเนื่อง มีข๎อมูลส าหรับการ
วางแผน  
 
 
 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดระบบการ
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประมวลผลข๎อมูลได๎ทัน
ตํอความต๎องการ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

   ๒. กลุํมงานภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดการ 
วางแผนการรายงานผล
การด าเนินงานที่เป็น
ระบบ 

๔. แบบแผน 
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ  
(Style : S๔) 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะผู๎น า ความ 
สามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๑. ผู๎อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีประสิทธิภาพได๎
มาตรฐาน เนื่องจากผู๎อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู๎น า 
ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒. บุคลากรสํวนใหญํใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดการตามภารกิจส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได๎รับ
มอบหมาย มีประสิทธิภาพ  
ได๎มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เนื่องจาก บุคลากรทุกระดับ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะ
ผู๎น า และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 

 

๒. การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ  
ให๎บุคลากรได๎ใช๎
ศักยภาพที่มีอยูํ
ปฏิบัติงานอยําง
เต็มที่ 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา บริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน 
เนื่องจาก ผู๎อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได๎กระจาย
อ านาจตัดสินใจ ให๎บุคลากรได๎
ใช๎ศักยภาพที่มีอยูํปฏิบัติงาน
อยํางเต็มความรู๎ความสามารถ
และสมรรถนะที่ก าหนด 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๓. การใช๎รูปแบบ
บริหารจัดการที่
เหมาะสมในการ
บริหารงาน 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได๎ใช๎รูปแบบ
บริหารจัดการที่เหมาะสม  
ในการบริหารงาน บริหาร
จัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีประสิทธิภาพ 
ได๎มาตรฐาน เนื่องจาก 
ผู๎อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีทักษะ
การสั่งการ การควบคุม  
การจูงใจ สะท๎อนถึง
วัฒนธรรมหนํวยงาน 

 

๔. การคิดค๎น
ระบบงานและ
เทคนิค การบริหาร
เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานมุํงสูํ
วิสัยทัศน์ 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที
การศึกษา จัดการภารกิจที่
ได๎รับมอบหมายอยํางเต็ม
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ได๎
มาตรฐาน ท างานเป็นทีม และ
มีคํานิยมเพ่ือให๎การปฏิบัติงาน
มุํงผลสัมฤทธิ์ สูํวิสัยทัศน์ 

 

๕. บุคลากร/สมาชิก 
ในหน่วยงาน 
(Staff : SS) 
 

๑. จ านวนบุคลากร
มีเพียงพอเหมาะสม
กับความต๎องการ
ของหนํวยงาน 

๑. บุคลากรสํวนใหญํใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดการภารกิจที่ได๎รับ
มอบหมายอยํางครบถ๎วน  
ตามบทบาทหน๎าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด มีประสิทธิภาพ 
ได๎มาตรฐาน เนื่องจาก บุคลากร
มีความรู๎ ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานและจัดท า
แผนพัฒนาตนเองเพ่ือให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎
ผลส าเร็จสอดคล๎องกับ
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
 
 

บุคลากรกลุํมนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 
ไมํครบตามกรอบ
อัตราก าลัง 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๒. บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู๎ ความ 
สามารถ ตรงกับ 
งานที่รบัผิดชอบ  

๑. บุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู๎ความสามารถมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และมีวัฒนธรรมการท างาน 
ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ภายใต๎หลัก
ธรรมาภิบาล 
๒. บุคลากรทางการศึกษา  
มีความรัก ความสามัคคี 
ท างานเป็นทีมและเข๎าใจ 
บริบทของพ้ืนที่ 

 

๓.ระบบการสรรหา
และคัดเลือกการ
ฝึกอบรม 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
เนื่องจาก ด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 

๑. บุคลากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาตนเอง
หรือได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานในหน๎าที่น๎อย 

 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการพัฒนาบุคลากร 
สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของหนํวยงานและตนเอง 
เนื่องจากมีแผนพัฒนา
บุคลากรระยะสั้นและระยะ
ยาว เน๎นการสํงเสริมให๎พัฒนา
ตนเองและบุคลากรทุกระดับ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

๒. บุคลากรทางการศึกษา 
ได๎รับการสํงเสริมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามสายงานน๎อย 

๖. ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของ
หน่วยงาน 
(Skills : S๖) 

๑. บุคลากรมีความรู๎ 
ความสามารถ และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรสํวนใหญํใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดการภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย
อยํางครบถ๎วนตามบทบาท
หน๎าที่ ตามที่กฎหมายก าหนด  
มีประสิทธิภาพได๎ มาตรฐาน  
เนื่องจาก บุคลากรมีความรู๎ 
ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ  จัดท าแผน 
พัฒนาตนเอง เพ่ือให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎ผลส าเร็จ 
สอดคล๎องกับสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู๎ 
ความสามารถเฉพาะด๎าน 
ICT และด๎านการกํอสร๎าง 
เนื่องจาก ไมํมีกรอบ
อัตราก าลังเฉพาะ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๗. คา่นิยมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
หน่วยงาน 
(Shared Values 
: S๗) 

๑. คํานิยมและ
บรรทัดฐานที่ยืดถือ
รํวมกัน 

บุคลากรสํวนใหญํ ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีคํานิยม “รักษาความเป็น
ไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมา 
ภิบาล สานความรํวมมือ”
รํวมกัน ท างานมํุงผลสัมฤทธิ์ 
โปรํงใส ตรวจสอบได๎  

 

๒. วิธีการปฏิบัติ
ของบุคลากรและ
ผู๎บริหารภายใน
หนํวยงานหรืออาจ
เรียกวําวัฒนธรรม
หนํวยงาน 

บุคลากรสํวนใหญํในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามี
วัฒนธรรมในการท างาน 
“เป็นทีม” เนื่องจากมี
กระบวนการสํงเสริมและ
พัฒนาทีมงานอยํางตํอเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓ 
 

 

ทิศทางการพัฒนา 

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 

 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 หลักการส าคัญ   

๑. น๎อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเป็นหลักในการ
บริหารประเทศ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๔. บูรณาการการท างานระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาตําง ๆ 

ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน และท าให๎ประชาชนคนไทย  
มีความม่ันคง อยูํดีมีสุข 

วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศ 
“มุํงม่ันให๎ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วในศตวรรษที่ ๒๑” 
 โดยรัฐบาลได๎ก าหนด 

 นโยบายหลัก  
 ๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    

    ๑.๑ สืบสาน รักษา ตํอยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นหลักส าคัญ 

    ๑.๒ ตํอยอดการด าเนินการของหนํวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ  

    ๑.๓ สร๎างความตระหนักรู๎ เผยแพรํ และปลูกฝังให๎ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  

๒. การสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
    ๒.๑ รักษาและปูองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
    ๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูม ิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี

สํวนรํวมท าประโยชน์ให๎ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผํระหวํางกันของประชาชน 

    ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
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    ๒.๔ สร๎างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแตํระดับชุมชน 
    ๒.๕ แก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางจริงจังทั้งระบบ  
๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๓.๑ สํงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ  
    ๓.๒ ปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด๎านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสํวนรํวมท าประโยชน์ให๎ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี  
    ๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให๎มีความเข๎มแข็ง  
    ๓.๔ สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎าน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ์ และชาวตํางชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุสังคมที่อยูํรํวมกัน  

๔. การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
    ๔.๑ สร๎างบทบาทท่ีสร๎างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  
    ๔.๒ เสริมสร๎างความเป็นปึกแผํนของอาเซียน  
    ๔.๓ สํงเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
    ๔.๔ สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านความมั่นคง  
    ๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขํงขันของไทย 
    ๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให๎เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองตํอ 
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร๎างรายได๎ภาครัฐ  
๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  
๕.๑.๕ สร๎างแพลตฟอร์มเพ่ือใช๎ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

    ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 

เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให๎สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

หรือแนวโน๎มการค๎าโลก  
๕.๒.๓ สร๎างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของประกอบการรายใหมํ  
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพในการ 

สนับสนุนผู๎ประกอบการ  
    ๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 

๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค๎าเกษตรและรายได๎ให๎กับเกษตรกรในสินค๎าเกษตร 
ส าคัญ อาท ิข๎าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ๎อย และข๎าวโพดโดยผํานเครื่องมือและมาตรการ 
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไมํเป็นภาระกับงบประมาณแผํนดินเกินสมควร  

๕.๓.๒ ลดต๎นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไมํกํอให๎เกิดภาระ 
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ  
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๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุํนใหมํ  
๕.๓.๔ สํงเสริมการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าเกษตร 
๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อยให๎สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ในที่ดินท ากิน  

แหลํงเงินทุน โครงสร๎างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตตําง ๆ  
๕.๓.๖ สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําเป็นพืชเศรษฐกิจ  
๕.๓.๗ สํงเสริมการท า ปศุสัตว์ให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให๎เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของ 

การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให๎มีความสมบูรณ์อยํางตํอเนื่อง  
    ๕.๔ พัฒนาภาคการทํองเที่ยว 

๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลํงทํองเที่ยว 
๕.๔.๒ ดึงดูดนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได๎สูง  
๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการทํองเที่ยว  
๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวอยํางเข๎มงวด 
๕.๔.๕ สํงเสริมให๎เกิดการกระจายรายได๎จากธุรกิจทํองเที่ยวสูํชุมชน  

    ๕.๕ พัฒนาการค๎าการลงทุนเพ่ือมุํงสูํการเป็นชาติการค๎า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
๕.๕.๑ สํงเสริมการค๎าชายแดนและแก๎ไขปัญหาสินค๎าชายแดน 
๕.๕.๒ สํงเสริมธุรกิจการค๎าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข๎ามพรมแดน  
๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข๎าสํงออกสินค๎าบริเวณดํานชายแดน  

    ๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมให๎ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและ 

สามารถรองรับการขนสํงและการเดินทางตํอเนื่องหลายรูปแบบได๎อยํางไร๎รอยตํอ  
๕.๖.๒ แก๎ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง  
๕.๖.๓ เสริมสร๎างความมั่นคงทางด๎านพลังงานให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎  
๕.๖.๔ ยกระดับโครงขํายระบบไฟฟูาและพลังงานให๎มีความทันสมัย ทัว่ถึง เพียงพอ  

มั่นคง และมีเสถียรภาพ  
๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา  
๕.๖.๖ แก๎ปัญหาระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย 

    ๕.๗ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านดิจิทัลและการมุํงสูํการเป็นประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข๎าใช๎วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของ 

ชาติให๎เกิดประโยชน์แกํประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยี
สื่อสารไร๎สายในระบบ ๕G  

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค๎า การน าเข๎าสํงออก  
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล  

๕.๗.๓ สํงเสริมการค๎าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
    ๕.๘ พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศที่เอ้ือตํอการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

๕.๘.๒ สร๎างระบบจัดการข๎อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพ  
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๕.๘.๓ เสริมสร๎างการใช๎ประโยชน์จากโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่มีอยูํให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห๎องปฏิบัติการต๎นแบบที่เป็นโครงสร๎างพื้นฐาน 
ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต๎นน้ า 

    ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมํ 
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมํ  
๕.๙.๒ เรํงรัดพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมทั้งในภาคการ 

ผลิตและบริการให๎สามารถแขํงขันได๎  
๕.๙.๓ สํงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาด 

ยํอมยุคใหม ํ 
๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข๎ามาชํวยบํมเพาะผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาด 

ยํอมยุคใหมํของไทย  
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูํภูมิภาค 
    ๖.๑ สํงเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยํางตํอเนื่อง 
๖.๑.๒ สํงเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต๎และการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต๎  
๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหํงใหมํในภูมิภาค  
๖.๑.๔ เรํงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยํางตํอเนื่อง  

    ๖.๒ สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนําอยูํทั่วประเทศ 
๗. การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก 
    ๗.๑ สํงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๗.๑.๑ สร๎างมูลคําเพ่ิมธุรกิจชุมชนผํานอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
๗.๑.๒ สนับสนุนความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผํานเทคโนโลยี  
๗.๑.๓ สร๎างโอกาสและสํงเสริมการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัยและบริการ 

ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน  
๗.๑.๔ สํงเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร๎างงานในชุมชน 
๗.๑.๕ สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  

    ๗.๒ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
๗.๒.๑ สร๎างผู๎น าชุมชน ยกยํองปราชญ์ชาวบ๎าน  
๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน  

สาธารณสุขชุมชน ปุาชุมชน ไม๎มีคํา ทํองเที่ยวชุมชน และสํงเสริมการขยายตลาดออกสูํตํางประเทศ  
๗.๒.๓ แก๎ไขปัญหาที่อยูํอาศัย ที่ดนิท ากิน สร๎างชุมชนที่นําอยูํ 
๗.๒.๔ สร๎างพลังในชุมชน  
๗.๒.๕ สร๎างเครือขํายชุมชนที่เข๎มแข็ง  

    ๗.๓ สํงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการชํวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  
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๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชํวงวัย 
    ๘.๑ สํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๘.๑.๑ จัดให๎มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยํางตํอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให๎มีโอกาส 
พัฒนาตามศักยภาพ  

๘.๑.๒ สํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    ๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหมํ 

๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู๎และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก 
ชํวงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  

๘.๒.๒  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู๎เรียน 
    ๘.๓  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม  ๔.๐  
    ๘.๔ ดึงดูดคนเกํงจากท่ัวโลกเข๎ามารํวมท างานกับคนไทยและสํงเสริมผู๎มีความสามารถสูง  
    ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๘.๕.๑ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน  
๘.๕.๒ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
๘.๕.๓ สร๎างเครือขํายการท าวิจัยระหวํางภาคสํวนตําง ๆ  

    ๘.๖ สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะทุกชํวงวัย 
๘.๖.๑ มุํงเน๎นการพัฒนาโรงเรียนควบคูํกับการพัฒนาครู 
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล  
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชํวงวัย  
๘.๖.๕ สํงเสริมหลักคิดที่ถูกต๎อง  

    ๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
    ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม ํและแพทย์แผนไทย 
    ๙.๒ สํงเสริมการปูองกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพ 
    ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู๎อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน(อสม.)  
    ๙.๔ สร๎างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด๎านการศึกษา สุขภาพการมีงานท าที่เหมาะสม 

กับประชากรทุกกลุํม  
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน 
      ๑๐.๑ ปกปูอง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา  
      ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด๎านการถือครองที่ดิน 
      ๑๐.๓ สํงเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหลํงน้ าชุมชน และทะเล 
      ๑๐.๔ สร๎างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแรํ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน  
      ๑๐.๕ แก๎ไขปัญหาก๏าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      ๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
      ๑๐.๗ พัฒนากลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
      ๑๐.๘ แก๎ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอยํางเป็นระบบ  
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๑๑. การปฏิรูปการบฃริหารจัดการภาครัฐ 
      ๑๑.๑ พัฒนาโครงสร๎างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมํ 
      ๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญตํอการประกอบ

ธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให๎เป็นระบบดิจิทัล 
      ๑๑.๓ พัฒนาระบบข๎อมูลขนาดใหญํในการบริหารราชการแผํนดิน 
      ๑๑.๔ เปิดเผยข๎อมูลภาครัฐสูํสาธารณะ  
      ๑๑.๕ สํงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
      ๑๑.๖ พัฒนากลไกให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ 

การตรวจสอบภาครัฐ  
      ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือตํอการท าธุรกิจและการใช๎ชีวิตประจ าวัน 

    ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการ การอ านวยความสะดวก  
ต๎นทุนคําใช๎จําย กฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ของภาครัฐ  

    ๑๑.๗.๒ สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐจัดให๎มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ ์หรือนวัตกรรมใหมํภายใต๎การก ากับดูแลของหนํวยงาน  

    ๑๑.๗.๓ สํงเสริมการแขํงขันทางการค๎าที่เสรีและเป็นธรรม 
      ๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น และสํงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให๎บริการสาธารณะ  
๑๒. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
      ๑๒.๑ แก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      ๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน  
๑. การแก๎ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
๔. การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูํอนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  
๙. การแก๎ไขปัญหายาเสพติดและสร๎างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต๎ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล๎งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให๎มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก๎ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 - ๒๕๘๐) 
 

 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง  
 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข๎มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุํนประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศ
รายได๎สูง ความเหลื่อมล๎าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวน (Inclusive Growth) มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆ ทั้งในตลาดโลกและ
ตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการ
สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูน 
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํงการผลิต 
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การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น   ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎อง
กับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อม มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยําง
ยั่งยืน และให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ  ๖ ด๎าน ได๎แก ํ  
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    
  ๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  ๑.๒ การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง 
  ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ 
  ๑.๔ การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
  ๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ๒.๑ มหาอ านาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปรรูป) 
  ๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการ
แพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการ
ขนสํง และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ) 
  ๒.๓ แมํเหล็กการทํองเที่ยวระดับโลก (ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม ทํองเที่ยว
เชิงธุรกิจ ทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทํองเที่ยวส าราญทางน้ า 
ทํองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ) 
  ๒.๔ โครงสร๎างพ้ืนฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก (เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมไร๎รอยตํอ เพ่ิม
พ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหมํ รักษาและเสริมสร๎างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค สร๎างพลวัตทางกฎหมาย 
  ๒.๕ สร๎างนักรบเศรษฐกิจยุคใหมํ (สร๎างผู๎ประกอบการอัจฉริยะ สร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการ
ทางการเงิน สร๎างโอกาสเข๎าถึงตลาด สร๎างโอกาสเข๎าถึงข๎อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 
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 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  ๓.๑ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)   
  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต  
  ๓.๓ การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม  
  ๓.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence)  
  ๓.๕ การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด๎าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
  ๓.๖ การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  ๓.๗ การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎าง
ความเป็นธรรมในสังคมตั้งอยูํบนหลักการและพ้ืนฐานส าคัญคือการสร๎างสังคมคุณภาพสังคมในทุก ๆ ด๎านไป
พร๎อมกัน โดยไมํทอดทิ้งใครไว๎เบื้องหลัง ประกอบด๎วย การสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Socio-economic Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
  ๔.๓ การเสริมสร๎างพลังทางสังคม  
  ๔.๔  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๑ สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  ๕.๒ สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  ๕.๓ สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
  ๕.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  ๕.๕ พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
  ๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ๖.๑ ภาครัฐที่ยึดประช าชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการา และให๎บริการอยําง
สะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
  ๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  ๖.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว๎าง สํงเสริมให๎ประช าชนและทุกภาคสํวน
มีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
  ๖.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
  ๖.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุํงม่ันและเป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
  ๖.๖ ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสํวนรํวมตํอต๎าน
การทุจริต 
  ๖.๗ ภาครัฐดูแลให๎มีการปฏิบัติตามและบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด 
  ๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประช าชนโดยเสมอภาคมีความ
เป็นกลาง นําเชื่อถือ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
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ความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ 
 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
๓ ระดับ ได๎แกํ  
 แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช๎เป็นกรอบในการจัดท า
แผนตําง ๆ ให๎สอดคล๎องและบรูณาการกัน  
 แผนระดับที่ ๒ ได๎แกํ แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  
 แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ 
๒ ให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญาระหวํางประเทศ ซึ่งแผนระดับที่ ๑ และ ๒ เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติเสนอ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎ศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล๎องเชื่อมโยง ระหวํางแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กับแผน ทั้ง ๓ ระดับ ดังนี้  
 

 - ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑)  
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  ๑.๑ เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๑.๓ การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีวิสัยทัศน์ คือ การสร๎างคุณภาพทุนมนุษย์สูํสังคม อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติด๎าน
การพัฒนาและเสริมสร๎างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนที่
หลากหลาย ทั้งในระดับตําง ๆ ตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ผู๎เรียนพิการ ผู๎เรียนด๎อยโอกาส ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ และเสริมสร๎างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตําง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู๎ด๎านวิชาการ ทักษะอ าชีพ ทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ๒.๑ เปูาหมาย สร๎างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
  ๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  ๒.๓ การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีการสร๎างความเสมอภาคทางการศึกษา ด๎วยการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ได๎แกํ  
   ๑) คําจัดการเรียนการสอน  
   ๒) คําหนังสือเรียน  
   ๓) คําอุปกรณ์การเรียน  
   ๔) คําเครื่องแบบนักเรียน  
   ๕) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
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   ซ่ึงการสนับสนุนคําใช๎จํายดังกลําว เป็นการสร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงบริการ
การศึกษา ส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อยและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ทั่วประเทศ รวมทั้งการสร๎างโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได๎แกํ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่
เกาะแกํง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข๎างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให๎ได๎รับ
โอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา โดยการสํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร๎างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า ในการเข๎าถึง
บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  ๓.๑ เปูาหมาย บ๎านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง  
  ๓.๓ การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ให๎การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกลําว สอดคล๎องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให๎
เกิดความสมานฉันท์ และรู๎รักสามัคคี มีความเข๎าใจ ซ่ึงกันและกัน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎เรียนได๎รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง บุคลากร
ทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษาเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันยาเสพติดในกลุํมเด็กและเยาวชน
มิให๎เป็นผู๎เสพรายใหมํ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชํวยเหลือกลุํมเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา  
ยาเสพติด สร๎างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูํสังคม เสริมสร๎างมาตรฐานในการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาในกลุํมเปูาหมาย ซึ่งจะสํงผลให๎ประเทศไทยมีความม่ันคง ในระยะยาวตํอไป  
 

 - แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๑.๑ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู๎ 
   ๑.๑.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
   เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก๎ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่ ๒ คนไทยได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ
ให๎บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให๎
ผู๎เรียนทุกระดับและทุกกลุํม ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางทั่วถึง พร๎อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน๎มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล๎องกับการพัฒนา 
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ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด๎านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช๎หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตร
สถาบันโคเซ็น) ในการสร๎างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 
 ๑.๑.๒ แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา
โรงเรียนให๎มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก๎ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให๎บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ให๎ผู๎เรียนทุกระดับและทุกกลุํม ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางทั่วถึง พร๎อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ทีพั่ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน๎มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล๎องกับการพัฒนา
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครู 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร๎างโอกาสให๎นักเรียนเข๎าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให๎โรงเรียนมีความพร๎อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพ มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการสํงเสริมการเรียนรู๎ ด๎วยการสํงเสริมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ทั้ง
อาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ และวัสดุอุปกรณ์ ด๎านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม 
และด๎านการมีสํวนรํวมของเอกชน บ๎าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู๎เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ของชุมชน 
 ๑.๑.๓ แผนยํอยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู  
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข๎อมูลเพื่อการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการสํงตํอการพัฒนาให๎เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ
ให๎บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให๎ผู๎เรียน 
ทุกระดับและทุกกลุํม ทั้งผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา ผู๎เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู๎เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู๎เรียนพิการ ผู๎เรียนด๎อยโอกาส ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึง  พร๎อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
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จัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน๎มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล๎องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน 
สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑การสํงเสริมให๎มีการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู๎มีความสามารถ
พิเศษด๎านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด๎านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช๎หลักสูตร
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร๎างวิศวกรปฏิบัติการ 
และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
 ๑.๒ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
 ๑.๒.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล ทั้งด๎านรํางกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู๎เรียนตั้งแตํ 
ระดับกํอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.๒.๒ แผนยํอยการพัฒนาเด็กตั้งแตํชํวงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกํอนประถมศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอยํางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข๎าถึงบริการ
ที่มคีุณภาพมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ
ให๎บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากํอนประถมศึกษาในพ้ืนที่
การด าเนินโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย 
 ๑.๒.๓ แผนยํอยการพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน 
 แนวทางการพัฒนา การสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ๎วน 
รู๎จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให๎
บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การสํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ๎างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสํงเสริมนิสัยรักการอําน การพัฒนาระบบ    
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร๎าง
เสริมสมรรถนะผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตํอและการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
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 ๑.๓ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 ๑.๓.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได๎รับการคุ๎มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ 
 ๑.๓.๒ แผนยํอยมาตรการแบบเจาะจงกลุํมเปูาหมายเพ่ือแก๎ปัญหาเฉพาะกลุํม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให๎มีระบบสนับสนุนชํวยเหลือผู๎เรียน โดยเฉพาะผู๎ที่ต๎องการความ
ชํวยเหลือเป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให๎ความชํวยเหลือกลุํมเปูาหมายที่
ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษได๎ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนคําใช๎จําย       
ในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ      
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส 
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนรํวม สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่ พิเศษ 
ได๎แกํ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแกํง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข๎างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
สํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๑.๔ ประเด็นความมั่นคง 
 ๑.๔.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํงเสริมการจัด
การศึกษา ให๎เกิดความสมานฉันท์ อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และ
แก๎ไขปัญหาชํวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให๎กลับตัวและกลับคืนสูํสังคม 
 ๑.๔.๒ แผนยํอยการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให๎เกิดความสมานฉันท์ และรู๎รักสามัคคี มีความ
เข๎าใจซึ่งกันและกัน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันปูองกันยา
เสพติดในกลุํมเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชํวยเหลือกลุํมเด็กและเยาวชนที่
มีปัญหายาเสพติด สร๎างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูํสังคม เสริมสร๎างมาตรฐานใน
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาในกลุํมเปูาหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 ๑) ภาคใต๎มีความสงบสุขรํมเย็น 
 ๒) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน ได๎รับการแก๎ไขจนไมํสํงผลกระทบตํอการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต๎    
ใหก๎ารจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกลําวสอดคล๎องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให๎เกิดความสมานฉันท์ 
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และรู๎รักสามัคคี มีความเข๎าใจซึ่งกันและกัน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎เรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษา 
มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันปูองกันยาเสพติดในกลุํมเด็กและเยาวชนมิให๎เป็น   
ผู๎เสพรายใหมํ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชํวยเหลือกลุํมเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด 
สร๎างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูํสังคม เสริมสร๎างมาตรฐานในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาในกลุํมเปูาหมาย ซึ่งจะสํงผลให๎ประเทศไทยมีความม่ันคงตํอไป 
 ๑.๕ ประเด็นการปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
 ๑.๕.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํงเสริมให๎นักเรียน 
ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติ สร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร๎าง
เครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรม 
 ๑.๕.๒ แผนยํอยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํงเสริมให๎มี    
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดีแกํ
ผู๎เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข๎าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการสํงเสริม
ให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิดอยํางมี
เหตุผล ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติและสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ท าความดี อีกทั้งสร๎างเครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรม โดยขอความรํวมมือจากหนํวยงาน และองค์กร
ที่ท างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรม 
 ๑.๖ ประเด็นการตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑.๖.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํงเสริมการจัดการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑.๖.๒ แผนยํอยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํงเสริมให๎มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู๎น า
เยาวชนตํอต๎านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร๎างเครือขํายและการมีสํวนรํวมในการตํอต๎านการ
ทุจริตและพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริตและปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๒. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ๒.๑ เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกํอนวัยเรียน 
 ๒.๑.๑ ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยได๎รับ
การพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให๎สมกับวัย 
 ๒.๑.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
กํอนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา        
ให๎นักเรียนในระดับกํอนประถมศึกษา 
 ๒.๒ เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ๒.๒.๑ ประเด็น 
 ๑) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
 ๒) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ๓) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่หํางไกล หรือสถานศึกษา ที่ต๎อง
มีการยกระดับคุณภาพอยํางเรํงดํวน 
 ๒.๒.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 ๑) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความ
พิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรํวม เพ่ือให๎เด็กพิการได๎รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ 
 ๒) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให๎เด็ก
ด๎อยโอกาสได๎รับการศึกษา 
 ๓) การสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔) การสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได๎แกํ โรงเรียนพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแกํง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข๎างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๕) การสํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๒.๒.๓ เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให๎นักเรียนในระดับกํอนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๓ เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ 
 ๒.๓.๑ ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
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 ๒.๓.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศและพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความพร๎อมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๔ เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๔.๑ ประเด็น 
 ๑) การปรับหลักสูตร พร๎อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ๒) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 ๓) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู๎เรียน 
 ๔) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.๔.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 ๑) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนและประชาชนได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยําง
ทั่วถึง พร๎อมทัง้มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
 ๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
การจ๎างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่
หลากหลาย รวมถึงแนวโน๎มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล๎องกับการพัฒนาของประเทศ 
 ๓) การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ปูองกันยาเสพติดในกลุํมเด็กและเยาวชนมิให๎เป็นผู๎เสพรายใหมํ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 
ดูแล ชํวยเหลือกลุํมเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร๎างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการ
คืนเด็กดีสูํสังคม เสริมสร๎างมาตรฐานในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาในกลุํมเปูาหมาย ซึ่งจะสํงผลให๎
ประเทศไทยมีความมั่นคง 
 ๔) การเสริมสร๎างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให๎ นักเรียน ครู 
ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติและสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 
อีกทั้งสร๎างเครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรม โดยขอความรํวมมือจากหนํวยงาน และองค์กรที่
ท างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรม 
 ๒.๕ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎โดยการผลิกโฉมด๎วยระบบดิจิทัล 
 ๒.๕.๑ ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัลผํานแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัล
แหํงชาติ 
 ๒.๕.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพื่อสํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๓. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๑ เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง 
 ๓.๑.๑ ประเด็นการเรํงสร๎างการรับรู๎และจิตส านึกของประชาชนในการตํอต๎านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยความรํวมมือระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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 ๓.๑.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู๎น าเยาวชนตํอต๎านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร๎างเครือขํายและการมีสํวนรํวมในการตํอต๎านการทุจริตและพัฒนาผู๎บริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ที่ ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คํานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจน
เป็นคนเกํงท่ีมีทักษะความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 ที่ ๑.๒ เพ่ือให๎คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรม 
ในการเข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ 
 ที่ ๑.๓ เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎าง 
ความเข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากข้ึน  
สร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 ที่ ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎ 
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ที่ ๑.๕ เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และ 
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 ๔.๒ เปูาหมายรวม 
 ที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 ที่ ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข๎มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม กลุํมท่ีมีรายได๎ต่ าสุด ร๎อยละ ๔๐ มีรายได๎เพ่ิมขึ้นอยํางน๎อย
ร๎อยละ ๑๕ 
 ที่ ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนสํงไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือ
สัดสํวนของขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและ
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ที่ ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ์
ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และความคิดใน
สังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํง
สินค๎าและค๎ามนุษย์ลดลง มีความพร๎อมที่ปกปูองประชาชนจากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการก าหนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสํง 
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โลจิสติกส์ หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลคําการลงทุนและการสํงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 ที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
กระจายอ านาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได๎ดีกวําลดลง เพ่ิมการใช๎ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงํายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช๎จําย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว๎างขึ้น และดัชนีการรับรู๎การทุจริตดีขึ้น 
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู๎ความสามารถและปรับตัวได๎ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  ๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๔.๓.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนไทยสํวนใหญํมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓.๒ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎  
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓.๓ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 ๔.๓.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยสํงเสริมให๎มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แกํผู๎เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔.๓.๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษะความรู๎ และความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากํอนประถมศึกษา
ในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ๎างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสํงเสริมนิสัยรักการอําน การพัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร๎างเสริม
สมรรถนะผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตํอ และการมีงานท า การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา  
  ๔.๓.๖ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครู สํงเสริม
ให๎มีการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
พัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด๎านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมโดยใช๎หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) 
ในการสร๎างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
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 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๔.๔.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ของกลุํม
คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตํางกัน และแก๎ไขปัญหาความยากจน 
 ๔.๔.๒ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 
 ๔.๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ ๔๐ ที่มี
รายได๎ต่ าสุดให๎สามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสํงเสริมให๎มีการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน ๕ 
รายการ ได๎แกํ คําจัดการเรียนการสอน คําหนังสือเรียน คําอุปกรณ์การเรียน คําเครื่องแบบนักเรียน 
และคํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 ๔.๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็ก 
และเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยไมํถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว 
พ้ืนที่ และสภาพรํางกาย โดยการสํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร๎างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแกํง 
 ๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 ๔.๕.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๏าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  
ความตระหนัก และการมีสํวนรํวมของประชาชน และภาคสํวนตํางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร๎างความม่ันคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
 ๔.๖.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให๎เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
 ๔.๖.๒ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้น 
 ๔.๖.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให๎เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพรํและพัฒนา และด าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ 
 ๔.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ๔.๗.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎สูงขึ้น 
 ๔.๗.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให๎คนไทยไมํโกง 
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 ๕. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม ั่นคงแห่งชาติ 
 ๕.๑ นโยบายความมั่นคงแหํงชาติที่ ๓ ปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ 
 ๕.๑.๑ แผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ รองรับนโยบายที่ ๗ ประเด็นการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 ๕.๑.๒ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
 ๕.๑.๓ ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ที่ศึกษา
ตํอสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 ๕.๑.๔ กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และ
เสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ โดยเรํงแก๎ปัญหาพ้ืนฐานที่สํงผลกระทบตํอการศึกษาของเยาวชนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 ๕.๒ นโยบายความมั่นคงแหํงชาติที่ ๘ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและภูมิค๎ุมกันความมั่นคงภายใน 
 ๕.๒.๑ แผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๐ ประเด็นการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
 ๕.๒.๒ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพรํระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 ๕.๒.๓ ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕.๒.๔ กลยุทธ์ รณรงค์ให๎เด็ก เยาวชน ผู๎ใช๎แรงงาน และประชากรกลุํมเสี่ยง ตระหนัก
รู๎ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวน 
 ๕.๓ นโยบายความม่ันคงแหํงชาติที่ ๙ เสริมสร๎างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 ๕.๓.๑ แผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๑ ประเด็นการ
เสริมสร๎างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 ๕.๓.๒ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หนํวยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก๎ไขการทุจริต 
และประชาชนไมํเพิกเฉยตํอการทุจริตของหนํวยงานภาครัฐ 
 ๕.๓.๓ ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู๎การทุจริตของประเทศไทย 
 ๕.๓.๔ กลยุทธ์ รณรงค์ให๎ความรู๎แกํทุกภาคสํวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร๎างคํานิยมตํอต๎าน 
และปฏิเสธการทุจริต 
 

แผนระดับท่ี ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 ๑. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๑ เรื่องท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ๑.๒ เรื่องที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ 
ในการแขํงขันของประเทศ 
 ๑.๓ เรื่องท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 ๑.๔ เรื่องท่ี ๔ การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา 
 ๑.๕ เรื่องท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 
 

 ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนา และ
เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
การพัฒนาเด็กตั้งแตํชํวงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการสํงเสริมศักยภาพวัยผู๎สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู๎ 
ทีต่อบสนอง ตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และ
ประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข๎อง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 - หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

1. สร๎าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไว๎วางใจ” ให๎กับสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งเด็กและ
ผู๎ปกครอง โดยทุกหนํวยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได๎ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปรํงใส 
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู๎เรียนเป็นเปูาหมายแหํงการพัฒนา 
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

2. ให๎ทุกหนํวยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน 
รํวมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างาน 
ที่จะท าให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ผู๎เรียน และประชาชน กลับมาให๎ความไว๎วางใจใน
การท างานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสํวนเสริมในเรื่องความโปรํงใส ทั้งในเชิงกระบวนการ
ท างาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคสํวนตําง ๆ 

3. สนับสนุนให๎ผู๎ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด๎วยความรับผิดชอบ ตํอตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให๎ความส าคัญกับการประสานความรํวมมือจากทุกภาคสํวน  
โดยผํานกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ตํอการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ดังนี้ 

- นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ให๎ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกระดับการศึกษาให๎มีความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะ ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให๎มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให๎ครูและอาจารย์ได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะ 
ทั้งด๎านการจัดการเรียนรู๎ด๎วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช๎สื่อทันสมัย 
และมีความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู๎เรียน 
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3. การปฏิรูปการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัล ผํานแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัลแหํงชาติ (NDLP) 
และการสํงเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให๎มีหนํวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัลแหํงชาติ ที่สามารถน าไปใช๎ในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย และเข๎าถึง
แหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางกว๎างขวางผํานระบบออนไลน์ และการน าฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษา มาใช๎
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสํงเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระและคลํองตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ใช๎จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแหํงชาติที่ได๎รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให๎
มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร๎างหนํวยงานให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน
ให๎มีคุณภาพ สถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระและคลํองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎
จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร๎อมจัดทดสอบวัด
ความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให๎
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได๎รับการปรับปรุง
ให๎ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได๎อยํางเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให๎ทั่วถึงทุกกลุํมเปูาหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรํวมมือทุกภาคสํวน เพ่ือให๎การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามี
ความเป็นธรรมและสร๎างโอกาสให๎กลุํมเปูาหมายได๎เข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุํมอื่น ๆ 
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได๎อยํางทั่วถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแหํงชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ๎างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สูํการปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช๎กรอบคุณวุฒิแหํงชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช๎กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด๎วยธนาคารหนํวยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ๎างอิงอาเซียนได๎ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให๎ได๎รับการดูแลและพัฒนากํอนเข๎ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
รํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให๎สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูํการปฏิบัติเป็น
รูปธรรม โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และมีการติดตามความก๎าวหน๎าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพ่ือให๎ผู๎จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได๎ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสํวนชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในเวทีโลกได๎ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด๎วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให๎สถาบันการศึกษาทุกแหํงน านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช๎ในการจัดการศึกษาผํานระบบดิจิทัล 

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา  
และผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ 
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา และผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
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12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู๎ตลอด 
ชีวิตและการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษาและผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
  

 - นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick  Win) 
1. ความปลอดภัยของผู๎เรียน โดยจัดให๎มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ชํวยเหลือนักเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มีความสุข และได๎รับการปกปูอง
คุ๎มครองความปลอดภัยทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ รวมถึงการสร๎างทักษะให๎ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การดูแลตนเองจากภัยอันตรายตําง ๆ ทํามกลางสภาพแวดล๎อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุํงเน๎นการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ 
ผู๎เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดสมรรถนะที่ต๎องการ 

3. ฐานขอ๎มูล Big Data มุํงพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบและไมํซ้ าซ๎อน เพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ๎วน สมบูรณ์ ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางแท๎จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ 
แตํละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด๎วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล๎องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สํงเสริมการจัดการศึกษาที่เน๎นพัฒนาทักษะอาชีพของผู๎เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างอาชีพและรายได๎ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกชํวงวัย ให๎มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแตํละชํวงวัยได๎รับการศึกษาตามความต๎องการอยํางมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแตํวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร๎อม
ในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎ที่มี
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอยํางมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเทําเทียมกับผู๎อ่ืนในสังคม สามารถชํวยเหลือตนเอง และมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
 

- การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 1. ให๎สํวนราชการ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข๎างต๎น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 
 2. ให๎คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ค าแนะน า แก๎ไข
ในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการท างานรํวมกันทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

- 65 - 
 

 3. ให๎มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร สูํการปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน๎าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล 
ในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

 4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงาน ให๎คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการบริหารจัดการในการแก๎ไขปัญหาและข๎อขัดข๎อง พร๎อมทั้งรายงานตํอคณะ
กรรมการฯ ตามข๎อ 2 

5. ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน๎าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนแล๎ว  
หากมีความสอดคล๎องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 ข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎อง
เรํงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรม 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 ตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด๎าน
การศึกษา ก าหนดให๎มีการพัฒนาเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัยให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุก
ด๎าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนทุกกลุํมวัยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิและ
หน๎าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎
เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้ 
 1. ด๎านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด๎านโอกาส 
     2.1 สนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรํางกกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎สมกับวัย 
     2.2 ด าเนินการให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาตํอ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ สูํความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
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     2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน
ไมํให๎ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อยํางเทําเทียมกัน 
     2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด๎านคุณภาพ 
     3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
     3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขัน และการเลือกศึกษานตํอเพ่ือการมีงานท า 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในและ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุลทุกด๎าน 
สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียนทุกระดับ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถใน
การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด๎านประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎อง
กับบริบทของพ้ืนที ่
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 
     4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563  
นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
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 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ให๎ผู๎เรียน 
มีโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถ
แก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุการเรียนรู๎ 
และเป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิและหน๎าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนํวยหนึ่งในหนํวยงานของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎ก าหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2565 ซึ่งประกอบด๎วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์  สูํสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหมํ 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 4. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร๎างขีดความสามารถ 
ในการแขํงขัน 
 5. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
 6. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด๎านภาษา
และการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิ
และหน๎าที่อยํางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู๎เรียนทุกชํวงวัย ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล๎องกับศักยภาพ ให๎เป็นผู๎มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
สามารถวางแผนในการศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยูํในสังคม
อยํางมีความสุข 
 3. ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได๎รับการดูแลความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหมํ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี 
 4. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ ความรู๎ 
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบาย
ด๎านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด๎านปัญญาประดิษฐ์ 
 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบใช๎งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ ๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎รับ 

การดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ  
โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหมํ รวมถึงการจัด สภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี  
 ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริม
สนับสนุนในการ สร๎างภูมิค๎ุมกันพร๎อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม แบบใหมํทุกรูปแบบ  

ร๎อยละ 85 

2 ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได๎รับการ
พัฒนา  การจัดการศึกษาตามบริบท  

ร๎อยละ 80 

 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา 
1 สร๎างความตระหนัก ความรู๎ ความเข๎าใจแกํครู บุคลากร ทางการศึกษา ให๎สามารถ

วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัย
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให๎สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ และโรคอุบัติซ้ า รองรับ
วิถีชีวิตใหมํ (New Normal)  

2 สํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ รู๎จักวิธีการ ปูองกันและแก๎ไข เกี่ยวกับภัย
คุกคาม ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหมํ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัย  
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
3 พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่มุํงเสริมสร๎างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียน 

เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า   
4 สํงเสริม พัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลและด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง ที่น าไปสูํ Digital Life & 

Learning รวมถึงความพร๎อมของครูผู๎สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความ
ปลอดภัย เมื่อต๎องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

5 สํงเสริมให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อม และสร๎างระบบนิเวศน์ การเรียนรู๎5 ที่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา ให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุํน และมีความสุขในสถานศึกษา 

6 เสริมสร๎างแนวทางการปูองกันและแก๎ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ได๎อยํางทันทํวงที 
เชํน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกท่ีไมํเหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล๎งรังแกผู๎อ่ืน
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การลํวงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความ
รํวมมือจากภาคีเครือขําย 

7 พัฒนาระบบและรูปแบบการปูองกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เสริมสร๎างสวัสดิการให๎ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความ
ไมํสงบ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย   
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางเสมอภาค
จนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 3. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ    
 4. เด็กกลุํมเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลํน และเด็กออกกลางคัน ได๎รับ 
การชํวยเหลือ ให๎ได๎รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 5. เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 

  ตัวช้ีวัด  
ที ่ ตัวช้ีวัด 

 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย  

ปี 2565 
1 อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ร๎อยละ 70 
2 จ านวนผู๎เรียนที่เป็นผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสเข๎าถึงบริการ

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาทีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับ นักเรียนยากจน 

ร๎อยละ 20 
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 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา 
1 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอยํางเสมอภาค โดยการค๎นหา เฝูาระวัง 

ติดตาม และชํวยเหลือเด็กปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ทุกคน ให๎ได๎รับการดูแลและสํงเสริม
พัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหํงชาติ    

2 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคการเข๎าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพให๎แกํประชากร
วัยเรียนทุกคนอยํางตํอเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู๎เรียน ความถนัด 
และศักยภาพของแตํละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ  

3 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาด าเนินการค๎นหา เฝูาระวัง ติดตาม และประสานชํวยเหลือ 
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่อยูํนอกระบบการศึกษาให๎เข๎าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพของแตํละบุคคล และสนับสนุนให๎มีข๎อมูล 
องค์ความรู๎ และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จ าเป็นในการปูองกันนักเรียนออกจากระบบ
การศึกษา 

4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู๎ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ การวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
และเด็กด๎อยโอกาส สพฐ. 

5 สํงเสริม พัฒนาการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างโอกาส ทางการศึกษา 
6 ระดมการมีสํวนรํวมของสังคมอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 1. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิ
และหน๎าที่ อยํางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 2. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล๎องกับศักยภาพ ให๎เป็นผู๎มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21    
 3. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง   
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู๎ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร๎อม          
ทั้งทางด๎านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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 ตัวช้ีวัด  
ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย  

ปี 2565 
1 ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะ และ

ทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ร๎อยละ 80 

 
2 ร๎อยละของผู๎เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ร๎อยละ 

 
80 

3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  90 
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ร๎อยละ 41.33 

5 ร๎อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ได๎รับการพัฒนาและยกระดับความรู๎ 
ภาษาอังกฤษโดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร๎อยละ 90 

6 ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ได๎รับ การเตรียมความพร๎อม (ด๎านการอําน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ร๎อยละ   70 

7 ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา 

ร๎อยละ 10 

8 ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

ร๎อยละ 10 

9 จ านวนสถานศึกษาที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนา ความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 
 

 
 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน๎อมน า 
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สูํการปฏิบัติ 

2 พัฒนาผู๎เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
3 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขัน เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
4 สํงเสริม พัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลและด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ที่น าไปสูํ Digital Life & 

Learning 
5 ด าเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู๎เรยีน เพื่อพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ

ศักยภาพและสํงเสริมขีดความสามารถ ตามศักยภาพ 
คุณภาพคร ู
6 สํงเสริมให๎ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู๎ รูปแบบ Active Learning /  

Co-creation ให๎กับผู๎เรียนในทุกระดับชั้น 
7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอนสูํการเรียนรู๎

ฐานสมรรถนะ มีความรู๎ความสามารถ ในการสร๎างสรรค์และใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี
ความรู๎ และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหมํ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมือ
อาชีพ 

8 สํงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยําง
ตํอเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล สํงเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง  
ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
9 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร

สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency 
Building , Creative Education    

10 สํงเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู๎ (Assessment for Learning)  
ที่สอดคล๎องกับสภาพบริบท ของสถานศึกษา โดยให๎มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เชํน  
การทดสอบด๎วยข๎อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต๎น  

11 เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอยํางยั่งยืน ในการจัดการเรียนรวม 
12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู๎เรียน 

รวมทั้งด าเนินการให๎มี การขยายผล 
13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผํานแพลตฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
14 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาตํอด๎านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า

ตามความต๎องการ และความถนัดของผู๎เรียน 
15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแหํงชาติ 
16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษา

ตามอัธยาศัย ให๎สอดคล๎องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ 
บริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา และ
การสอนงานของครูพี่เลี้ยง ในสถานศึกษา  

17 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ เป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสูํความเป็นเลิศ 
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 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา     
มีการน าระบบข๎อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ   
 2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีความคลํองตัวและเอ้ือตํอ
การบริหาร และการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา     
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา     
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 

 ตัวช้ีวัด  
ที ่ ตัวช้ีวัด 

 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย  

ปี 2565 
1 ร๎อยละของหนํวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหาร

จัดการที่เป็นดิจิทัล  
ร๎อยละ 

 
80 

2 สัดสํวนของเวลาที่ครูใช๎เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่
เกี่ยวข๎อง กับการเรียนการสอนตํองานอ่ืน ๆ  

สัดสํวน 
 

3 : 2 

3 ร๎อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขต
พ้ืนที่ พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได๎รับการ
พัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร๎อยละ 80 

4 ร๎อยละของหนํวยงานที่ผํานเกณฑ์การประเมิน ITA ร๎อยละ 50 
 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลาง (Big Data) ของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต๎องการ ที่แตกตํางของนักเรียน และผู๎รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนา
ระบบฐานข๎อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็น
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต๎องการ ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุํมได๎ โดยสามารถเชื่อมโยง
กับ ฐานข๎อมูลกลางของหนํวยงานอ่ืน ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 

2 พัฒนาและจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประชาชน และผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย ได๎มีการเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางสะดวก 

3 สํงเสริม การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการบริหารจัดการให๎มี ประสิทธิภาพทุกระดับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
4 สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการ จัดการเรียนการสอนได๎

อยํางมีคุณภาพ 



 

 

- 74 - 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
5 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทุกด๎านให๎มีความพร๎อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
6 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่

สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที 
7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให๎ผู๎เรียนได๎มี โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
8 สํงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะและพ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียน

ในโครงการพระราชด าริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็นต๎น 

9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคลํองตัวในการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และสํงเสริมให๎สถานศึกษา มีความเข๎มแข็งในระบบ
ประกันคุณภาพ 

การบริหารงบประมาณ 
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด๎านการศึกษาในการขับเคลื่อน นโยบาย ตามความ

ต๎องการและจ าเป็นของผู๎เรียนและสถานศึกษา ในบริบทของแตํละพ้ืนที่ และกระจายอ านาจ
การบริหาร และงบประมาณไปสูํส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรม
ที่ด าเนินการจากสํวนกลาง เน๎นก ากับทิศทาง และติดตามประเมินผล 

12 สนับสนุนให๎มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให๎เหมาะสม 
การบริหารงานบุคคล 
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
14 พัฒนาบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด๎านการวางกลยุทธ์องค์กร 

การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร๎างสุข ในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด๎านความเชื่อมโยงจากนโยบายสูํการปฏิบัติ วัฒนธรรมการให๎บริการ และ
การสร๎างเครือขํายการท างาน และให๎มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ มาตรฐานต าแหนํง และวิทย
ฐานะ พัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ มาตรฐาน
ต าแหนํงและวิทยฐานะ 

15 บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูที่ไมํใชํการสอนและบริหารอัตราก าลัง
ในส านักงานทุกระดับ ให๎สอดคล๎องกับภารกิจ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

16 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปรํงใส ในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
(ITA) โดยให๎บุคลากร ในหนํวยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสูํการปฏิบัติ อยํางเป็น
รูปธรรมอยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง 

17 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
18 บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ 

Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
19 สํงเสริมการมีสํวนรํวม และจัดการศึกษารํวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพิ่มบทบาท และกรอบภารกิจที่ตอบสนองตํอนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น 

 



 

 

- 75 - 
 

๑. ความมั่นคง 

๒. การสรา้งความ 

สามารถในการแขง่ขัน 

 

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบาย คณะกรรมการ 
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. ด๎านความปลอดภัย 

๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน  
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

๔. การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทา่เทยีมทางการศึกษา 

๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

๖. การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบ
บริหารจดัการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาต ิ

๕. การสรา้งการเติบโตบน
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

๑. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

๓. การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อยา่งยั่งยืน 

๔. การเติบโตที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕. การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 
๖. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

 

๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

2. ด๎านโอกาส 

3. ด๎านคุณภาพ 

4. ด๎านประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 
 
  

 วิสัยทัศน ์
 
 “สร้างโอกาส ความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
 

 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 ๑. สร้างโอกาส ความเสมอภาค หมายถึง การจัดการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียน ได๎รับโอกาส
ทางการศึกษาอยํางทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ  
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี เกํง มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด๎านภาษาและการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๓. พื้นฐานความเป็นไทย  หมายถึง  การจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ เห็นคุณคํา รํวมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง 
 

 พันธกิจ 
 

1. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 

2. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

4. จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได๎รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

5. จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  

6. พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด๎านภาษา
และการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
 
 
 
 



 

 

- 77 - 
 

 เป้าประสงค ์
 

 1. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกชํวงวัย มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 
และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางท่ัวถึงและเสมอภาค 
 3. ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได๎รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหมํ  
(NEW Normal)  
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบาย
ด๎านดิจิทัล และนโยบายด๎านปัญญาประดิษฐ์ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา มีการพัฒนา
สื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีกา
รายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวน 
 6. ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 7. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ ความรู๎ 
ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 8. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน 
 
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 1. พัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. จัดท าแผนพัฒนาครูปฐมวัย 
     2. สํงเสริมให๎ครูสร๎าง/ใช๎นวัตกรรมการสอนเพ่ือแก๎ปัญหา/พัฒนาเด็กปฐมวัย 
     3. ก ากับ ติดตามและสะท๎อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย 
     4. น าผลการพัฒนาไปใช๎และปรับปรุง 

     เป้าหมายความส าเร็จ 
    1. เด็กปฐมวัยผํานการประเมินระดับ 3 ร๎อยละ 90 ของการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
     2. ครปูฐมวัยมีนวัตกรรม/รปูแบบการจดัประสบการณ์ตามบริบทของสถานศึกษาที่เป็นเลศิ 
    3. ผู๎บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการระดับปฐมวัยตามบริบทของสถานศึกษา 

     4. สถานศึกษามีห๎องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
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 2. การอ่านออกเขียนได้ 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. จัดท าแผนพัฒนาการอํานออกเขียนได๎  
    2. สํงเสริมให๎ครูสร๎าง/ใช๎นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียน 
    3. ก ากับ ติดตามและสะท๎อนผลการแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียนตามแผนพัฒนา 

     4. น าผลการพัฒนาไปใช๎และปรับปรุง 
     เป้าหมายความส าเร็จ 

    1. ร๎อยละ 80% ของนักเรียนแตํละชั้นอํานออกเขียนได๎ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ในแตํละระดับชั้น 

    2. ครูมีนวัตกรรม/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียน 
    3. ผู๎บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการแก๎ปัญหา/พัฒนาการอํานออกเขียนได๎ 

     4. มีเวทีสร๎างศักยภาพนักเรียนระดับสถานศึกษา 
 3. การสอน Active Learning 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. ก าหนดแผนพัฒนาครู 
    2. สํงเสริมให๎ครูเข๎ารับการพัฒนาโดยหนํวยงานต๎นสังกัด ภายนอกและสถานศึกษา 
    3. สํงเสริมให๎ครูสร๎าง/ใช๎นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียนด๎วยเทคนิคตําง ๆ 

     4. ก ากับ นิเทศ ติดตามและสะท๎อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎เป็นรายบุคคล 
     เป้าหมายความส าเร็จ 

    1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น (O-NET,I-NET,NT และ RT)  
    2. ครูมี Best Practice /นวัตกรรม/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน Active Learning  
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้นร๎อยละ 5 (O-NET, 

I-NET,NT,RT) 
     4. สถานศึกษามีห๎องเรียนคุณภาพทุกระดับชั้น 
 4. การวัดและประเมินผล 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
    2. สํงเสริมการน าระเบียบการวัดและประเมินผลไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ 
    3. ครูสร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแตํละ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
     4. ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
     เป้าหมายความส าเร็จ 

    1. ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผล ร๎อยละ 100 
    2. สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตามระเบียบวัดและประเมินผลทุกกลุํมสาระ 

การเรียนรู๎ 
     3. สถานศึกษามีคลังข๎อสอบวัดและประเมินผล 
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 5. กระบวนการ PLC 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ก าหนดแผนและปฏิทินการ PLC 
     2. ขับเคลื่อนคุณภาพการสอนด๎วยกิจกรรม PLC 
     3. ก ากับ ติดตาม และสะท๎อนผลการจัดการศึกษา 
     4. สรุปผลและน าผลไปใช๎ปรับปรุง/พัฒนา 
     เป้าหมายความส าเร็จ 

    1. ร๎อยละ 100 ของครูมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา/พัฒนา พร๎อมทั้งวางรูปแบบรํวมกัน 
    2. ผู๎บริหารมีรูปแบบการบริหารจัดการในการแก๎ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาสูํความเป็น

เลิศทางวิชาชีพ 
     3. รางวัลพระราชทานระดับสถานศึกษา 

6. การนิเทศ 360 องศา 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดท าแผนนิเทศภายใน/ปฏิทินนิเทศชั้นเรียน 
    2. นิเทศชั้นเรียนครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้น 
    3. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎/สะท๎อนผลและน าไปใช๎ 
    เป้าหมายความส าเร็จ 
    1. ร๎อยละ 80 ของครูมีการเปลี่ยนแปลงการสอน Active Learning 
    2. ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นผู๎น าทางวิชาการ 
    3. ผู๎บริหารมีรูปแบบการนิเทศภายใน 

 

 
มาตรการ/ตัวชี้วัด 
 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง
และเสมอภาค 
 

มาตรการ   ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 
1. สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชากรวัย
เรียนทุกคน ได๎รับโอกาสทางการศึกษา
อยํางทั่วถึง และเสมอภาค 

1. ร๎อยละของประชากรวัยเรียน
ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเสมอภาค 

100 

2. สนับสนุนสถานศึกษา เพื่อสร๎างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ให๎กับผู๎เรียน ตามความต๎องการจ าเป็น 

2. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการ
จดัสรรงบประมาณสนับสนุนทุก
ประเภทตามความต๎องการจ าเป็น 

100 

3. สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเรํงรัด 
ติดตาม ผู๎เรียนที่ด๎อยโอกาส เด็กกลุํม
เสี่ยง ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็น
พิเศษ ได๎รับการบริการด๎านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
ตรงตามความต๎องการ 
 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เป็นผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสเข๎าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจ าเป็น 
  

100 
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มาตรการ   ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 
 4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับเงิน

อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

20 
 

4. สํงเสริม สนับสนุน เรํงรัด ให๎
สถานศกึษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนและแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

5. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนและแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

100 

 

 เป้าประสงค์ที่ 2  ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
5. สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัด
การศึกษาให๎ผู๎เรียนมีหลักคิดที่ถูกต๎อง  
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของสังคม 

6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรม
ทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาตยิึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

100 

6. สํงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช๎กระบวนการลูกเสือ  
เนตรนารี 
7. สํงเสริมให๎สถานน๎อมน าพระบรม 
ราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน า 
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

115 โรง 

 

 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกชํวงวัย 
มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาตํอ
เพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
8. สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู๎เรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศ 
เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะในระดับตําง ๆ 

8. ร๎อยละชองผู๎เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่
สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

40 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
9. สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนา
ผู๎เรียนระดับปฐมวัยให๎มีความพร๎อม 
ทั้ง 4 ด๎านเหมาะสมกับวัย 

9. ร๎อยละของผู๎เรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

80 
 

 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได๎รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า รองรับ
วิถีชีวิตใหมํ (NEW Normal) 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
10. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษา
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบสามารถ
ปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า 
รองรับวิถีชีวิตใหมํ (NEW Normal) 

10. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมที่สํงเสริมสนับสนุนในการ
สร๎างภูมิค๎ุมกันพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามแบบใหมํทุกรูปแบบ 

85 
 

11. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือ
กับภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติ
ซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหมํ (NEW Normal) 

100 
 

12. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการจัด
การศึกษาตามบริบท 

80 
 

 

 เป้าประสงค์ที่ 5 ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
11. สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ให๎ตอบสนองตํอ
ความต๎องการของผู๎เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

13. ร๎อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
ให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียน
และบริบทของพ้ืนที่สอดคล๎องกับทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

100 

14. ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

90 
 

15. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนา
ให๎มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

80  
 

16. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

10 
 

12. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษา 
จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผุ๎เรียนได๎เรียนรู๎ผําน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

17. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู๎
ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

100 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
13. สํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให๎มี
การจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 

18. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

100 

 

 เป้าประสงค์ที่ 6 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  
มีสมรรถนะ ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
14 สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community 
: PLC)  

19. ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community : PLC)  

100 

15. สํงเสริม และพัฒนาครูให๎ออกแบบ
การเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ให๎
สอดคล๎องกับการวัดประเมินผลที่เน๎น
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)  

20. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนา
ให๎ออกแบบการเรียนรู๎ การจัดการ
เรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัด
ประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) ผํานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง(Active Learning) 

100 

16. สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให๎มี
ความรู๎ ทักษะด๎าน Digital Literacy, 
Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 

21. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ทักษะด๎าน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy 
ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 

100 

17. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครพัูฒนา
ตนเองผํานระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training 

22. ร๎อยละของครูที่สามารถพัฒนา
ตนเองผํานระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training 

100 

18. สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎บริหารครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเอง ให๎เป็นมืออาชีพ ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยง
นโยบายด๎านดิจิทัล และนโยบายด๎าน
ปัญญาประดิษฐ์ 

23. ร๎อยละของผู๎บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สามารถ
พัฒนาตนเอง ให๎เป็นมืออาชีพ ผําน
ระบบ Digital Technology 

50 

24. ร๎อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ได๎รับการพัฒนายกระดับความรู๎
ภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการพัฒนา
ทางด๎านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

90 
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 เป้าประสงค์ที่ 7 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยง
นโยบายด๎านดิจิทัล และนโยบายด๎านปัญญาประดิษฐ์ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
19. สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล๎อม ให๎สอดคล๎องกับหลัก 
Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable 
Development : EESD) 

25. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดล๎อม ให๎สอดคล๎องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable 
Development : EESD) 

50 

20. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดท า Road 
Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว
ทางการด าเนินการให๎องค์ความรู๎และ
สร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
21. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดท าคูํมือและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE 
และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  

26. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และบูรณาการใน
แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน 

100 

22. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และบูรณา
การในแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยําง
ตํอเนื่องและยั่งยืน 
  
 เป้าประสงค์ที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา 
มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
มีการรายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมี 
สํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
23. ยกยํองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มี 
นวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์ 

27. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม
หรืองานวิจัยเชิงประจักษ์ 

40 

24. สถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหาร
วิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ 
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎าน
การบริหารงานทั่วไป 
 

28. สถานศึกษาได๎รับการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยําง
เป็นอิสระ  
 

100 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
25. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาให๎เป็นหนํวยงานที่มี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

29. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการ 
ที่เป็นดิจิทัล 

80 
 

26. สํงเสริม สนับสนุนส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช๎ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
27. ก ากับ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

30. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีความโปรํงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

28. สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ที่มุํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใส 
ในการท างานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  
(ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) 

31. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผําน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ระดับดีข้ึนไป 
 

29. สร๎างระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง 
 

32. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง 

100 

30. สร๎างจิตส านึกให๎บุคลากรทุกคน 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รักษ์ความเป็นไทย  
ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
สานความรํวมมือ 

33. ร๎อยละของความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ 

80 

31.  เรํงรัดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหํง  
มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา น าไปสูํการวิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

34. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแหํง มีระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาสถานศึกษา น าไปสูํการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

100 

 



 

 

- 85 - 
 

กลยุทธ์  
 

 ๑. สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ๒. สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

 ค่านิยม 
  

“ รักษ์ความเป็นไทย   ใจบริการ   ยึดหลักธรรมาภิบาล   สานความรํวมมือ “ 
 

ค านิยาม 
รักษ์ความเป็นไทย  หมายถึง  การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ตามสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
 ใจบริการ  หมายถึง  ยิ้มแย๎มแจํมใส ทักทาย ให๎เกียรติซึ่งกันและกัน  ให๎ความเคารพผู๎อาวุโส  
การอ านวยความสะดวก ให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยความกระตือรือร๎นและเต็มใจ 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด๎วยความเสมอภาค โปรํงใส 
ถูกต๎องเป็นธรรม และตรวจสอบได๎ 
 สานความรํวมมือ หมายถึง การรํวมรับรู๎ รํวมคิด รํวมท า ระหวํางหนํวยงานทางการศึกษากับ
ชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 

 ๑. สร๎างความตระหนักแกํครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ให๎สามารถปฏิบัติงานด๎านการศึกษา อยํางมีคุณภาพและตามมาตรฐาน 
 ๒. ผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎ความรํวมมือ สนับสนุน สํงเสริมการจัด
การศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนได๎รับการศึกษาทุกคน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๓. น าเทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อมัลติมิเดีย มาใช๎กับกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาอยํางทั่วถึง ตํอเนื่องมีประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง 
 

 ภาพแห่งความส าเร็จ 
 

 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียน 
ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  และมีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ผู๎เรียนเป็นคนดี เกํง มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ ใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand ๔.๐ ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับ
การพัฒนาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพผู๎เรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณคํา รํวมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม ด าเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ 
 
- การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
  

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
๑ ค่าสาธารณูปโภค   

 คําไฟฟูา ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 คําน้ าประปา ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 คําโทรศัพท์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ 
 คําขยะ   ๓,๖๐๐.๐๐ 
 คําไปรษณีย์ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 รวมข้อ ๑ ๗๑๘,๖๐๐.๐๐ 

๒ คําวัสดุส านักงาน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ คําน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ คําซํอมแซมยานพาหนะ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕ คําซํอมแซมครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ คําตอบแทนใช๎สอย ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ คําถํายเอกสาร ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ คําจ๎างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ ๖๓,๐๐๐.๐๐ 

๙ คําเชําพื้นที่บริการ ๖๕,๐๐๐.๐๐ 
 10 คําก าจัดปลวก ๒๔,๐๐๐.๐๐ 

๑1 คําใช๎จํายตามโครงการ ๒,500,000.๐๐ 

๑2 ส ารองจํายกรณีเรํงดํวนและนโยบาย 519,670.00 

รวม ข้อ ๒-๑2 ๔,๒๘๑,๔๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
- จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ 3 211,350.00  
๒   6 113,380.00  
๓ 14 1,281,810.00  
๔ 14 893,460.00  

รวม 37 2,500,000.00  
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แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

๑ วันส าคัญทางลูกเสือ 56,950.00 1 7 8 - - - 1 11 12 ฮัมดัน/ 
สํงเสริมฯ 

2 รักษาความปลอดภัยครู บุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา 

90,000.00 1 3 3 - 1 3 1 1 12 ฮุสเซน/
อ านวยการ 

3 โรงเรียนนําอยูํ 
 

64,400.00 1 2 4 5 - - 5 11 12 อุบลวรรณ/
สํงเสริมฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 1 211,350.00           
4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางการ
เรียนรู๎  

15,000.00 2 1 2 - 3 4 4 12 12 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

5 ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8,600.00 2 1 2 - - - 3 12 12 มารีย๏ะ/ 
สํงเสริมฯ 

6 ติดตามผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข 
 

16,000.00 
ใช๎เงิน สพฐ. 
17,000.00 
33,000.00) 

2 1 2 - - - 1 11 12 สาวิตร/ี 
สํงเสริมฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

7 ติดตามชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหา
เด็กออกกลางคันให๎กลับเข๎าสูํระบบ
การศึกษา  

2,900.00 2 1 2 - - - 1 11 12 สาวิตร/ี 
สํงเสริมฯ 

8 แนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรผู๎ส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

14,380.00 2 1 1 - - - 3 12 12 พรรณวดี/ 
สํงเสริมฯ 

9 พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

56,500.00 2 3 3 - - - 3 12 12 มารณีี/ 
สํงเสริมฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 2 113,380.00           
10 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อ

รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2565 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

15,000.00 3 5 6 - - - 3 12 12 ยุวารี/ 
สํงเสริมฯ 

11 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเพื่อการรองรับศตวรรษ
ที่ 21  

33,600.00 3 6 7 - - - 3 12 12 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

12 พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให๎มี 
ทักษะการจัดการเรียนรู๎ในทักษะ 
ศตวรรษที่ 21 

15,150.00 3 6 7 3 3 - 3 12 12 กอมารีย๏ะ/ 
นิเทศฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

13 พัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรูส๎ูํ
ห๎องเรียนคณุภาพ 

120,000.00 3 5 6 - 3 3 3 12 12 กอมารีย๏ะ/ 
นิเทศฯ 

14 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา (I-NET)  
ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์
การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา 2019 

50,050.00 3 5 6 4 - - 3 12 12 ซัลมา/ 
นิเทศฯ 

15 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community)  ชุมชนการเรียนรู ๎
ทางวิชาชีพ 

20,000.00 3 6 7 5 - - 3 12 12 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

16 พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู๎อ านวยการสถานศึกษาท่ีได๎รับการ
บรรจุแตํงตั้งใหมํ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

287,600.00 3 6 7 - - - 3 12 12 อภิญญา/ 
บุคคลฯ 

17 พัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษา 
สูํมืออาชีพ เพื่อการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพใน 
ศตวรรษที่ 21   
 

534,240.00 3 6 7 - - - 3 12 12 อดินันต์/ 
บุคคลฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

18 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 

12,000.00 3 6 7 - - - 3 12 12 ณัฐกิตต/์ 
นิเทศฯ 

19 คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher  
Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ  
2565 

51,950.00 3 6 7 - - - 6 11 12 อดินันต์/ 
บุคคล 

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
ประชุม ทางไกลผํานระบบออนไลน์ 

5,000.00 3 6 7 - - - 3 12 12 ศักดิ์ชาย/ 
แผน 

21 การพัฒนาการอํานออกเขียนได ๎ 45,690.00 3 5 6 2 - - 3 12 12 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 

22 พัฒนารูปแบบการจดักิจกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

46,530.00 3 5 5 1 3 3 3 12 12 กอมารีย๏ะ/ 
นิเทศฯ 

23 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด๎าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ใน
สถานศึกษา 

45,000.00 3 6 6 4 3 3 3 12 12 กอมารีย๏ะ/ 
นิเทศฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,281,810.00           
24 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และการจดักิจกรรม
คํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  
ประจ าปี 2565 

18,150.00 4 4 5 - - - 6 11 12 ฮัมดัน/ 
สํงเสริมฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

25 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 32,000.00 4 7 8 - - - 6 11 12 หยาดฟูา/ 
นิเทศฯ 

26 ประชุมเสริมสรา๎งความรูด๎๎าน
กฎหมายและวินัยของข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

15,550.00 4 4 5 - - - 3 12 12 อรวรรณ/ 
บุคคลฯ 

27 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

17,870.00 4 4 5 - 1 2 6 11 12 ชํอผกา/ 
แผน 

28 สร๎างการรับรูด๎๎วยการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก  

50,000.00 4 4 5 - - - 6 20 12 รุสลี / 
อ านวยการ 

29 ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและผู๎อ านวยการกลุมํ/หนวํย 

100,000.00 4 4 5 - - - 6 20 12 ดนุวัติ/ 
อ านวยการ 

30 สร๎างความเข๎มแข็งระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

45,000.00 4 4 5 - - - 6 11 12 ฐิตา/นิเทศฯ 

31 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2565 
 

82,000.00 4 4 5 - - - 6 11 12 อภญิญา/
บุคคล 

32 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานด๎านการเงิน
บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 

55,000.00 4 4 5 - 1 1 6 11 12 รัชรินทร์/ 
ตรวจสอบฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

33 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าข๎อมูล 
สารสนเทศระบบบรหิารทรัพยากร 
บุคคล (HRMS) เพื่อสนับสนุน 
ฐานข๎อมูล Big Data   

107,820.00 4 4 5 - - - 6 11 12 อดินันต์/ 
บุคคล 

34 เสรมิสร๎างความเขม๎แข็งระบบบรหิาร
จัดการ แบบมสีํวนรํวมขององค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

160,800.00 4 4 5 6 1/2 3/5 6 11 12 นาอีม๏ะ/ 
นิเทศฯ 

35 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการ
เรียนรู๎วิธีการ “Active Learning” 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํ
คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก
ศาสตร์พระราชา             

41,470.00 4 4 5 3 - - 6 11 12 ซัลมา/ 
นิเทศฯ 

37  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ปัตตานี 
เขต 2 

55,000.00 4 4 5 - - - 6 11 12 ฮุสเซน/ 
อ านวยการ 

37 นิเทศติดตามการพัฒนาคณุภาพของ
โรงเรียน 

112,800.00 4 4 
 

5 6 1 1 6 11 12 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 4 893,460.00           
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.00           
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
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โครงการ      วันส าคัญทางลูกเสือ  
กลยุทธ์ที่ 1     สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
พันธกิจข้อที่ 7      จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 

     การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ข้อที่ 8  ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

     ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎อง 
     ตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  
     จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความ 
     เป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน 

จุดเน้นที่      - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด๎านความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  -   
  ตัวบ่งชี้ท่ี     - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮัมดัน  ยานาย    เบอร์โทรศัพท์  089 - 2969548 
กลุ่ม   สํงเสริมการจัดการศึกษา   
............................................................................................................................. ................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงสํงเสริม สร๎างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี  
มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ฝึกให๎เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี สร๎างความสามัคคี 
บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎อื่น ชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า มีความเห็นอก 
เห็นใจ สามารถชํวยเหลือ ผู๎อ่ืนได๎ และสามารถด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยยึดหลักการ
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักปฏิบัติ 

วันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ได๎ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น โดย 
ทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จึงได๎ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม 
ของทุกปี เป็นวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ ซึ่งได๎จัดให๎มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ 
เพ่ือแสดงความเคารพและกลําวทบทวนค าปฏิญาณตํอองค์พระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ  
เพ่ือประกาศความเป็นลูกเสืออยํางแท๎จริงประกอบกับ 

วันวชิราวธุ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ 
อยํางมากมายมหาศาลตํอประเทศชาติ ทั้งในด๎านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือปุาและลูกเสือ 
รวมทั้งด๎านศิลปวัฒนธรรม และด๎านวรรณคดีเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวสวรรคต 
ทางการจึงก าหนดให๎วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทําน ผู๎ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ทรงกํอตั้ง 
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กองลูกเสือขึ้น เพ่ือฝึกให๎เยาวชนมีความเข๎มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได๎พระราชทานคติพจน์
ให๎แกํคณะลูกเสือวํา “เสียชีพอยําเสียสัตย์” และดังพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ และ 
ความดีมีไชย ที่แสดงให๎เห็นวําพระองค์ทรงให๎ความส าคัญกับบทบาทและหน๎าที่ของลูกเสือ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญของวันส าคัญ 
ทางลูกเสือดังกลําว จึงก าหนดจัดท าโครงการวันส าคัญทางลูกเสือข้ึน เพ่ือให๎ลูกเสือ เนตรนารี 
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของวันวชิราวุธและวันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ ได๎น๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และเพ่ือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแดํองค์ พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแดํ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.2 เพ่ือน๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.3 เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแดํองค์พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.4 เพ่ือทบทวนค าปฏิญาณและการสวนสนามของลูกเสือ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ  
                  - ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด  
จ านวน 225 คน  ดังนี้ 
          1. สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 จ านวน 9 กลุํมโรงเรียน  กลุํมโรงเรียนละ 2 หมูํ 
กองละ 10 คน จ านวน 180 คน 
          2. สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 2 กอง กองละ 10 คน จ านวน 20 คน 

         3. สังกัด สพม. จ านวน 1 หมู ํกองละ 10 คน จ านวน 10 คน 
         - คณะกรรมการด าเนินงานและแขกผู๎มีเกียรติ จ านวน   15 คน 

        กิจกรรมที ่2 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
         - ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด
จ านวน 840 คน  ดังนี้ 
          1. สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 จ านวน 9 กลุํมโรงเรียน กลุํมโรงเรียนละ 2 กอง  
กองละ 40 คน จ านวน 720 คน 
          2. สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 1 กอง กองละ 40 คนจ านวน 40 คน 
                   3. สังกัด สพม. จ านวน 1 กอง กองละ 40 คน จ านวน  40 คน 
         4. สังกัด อปท. จ านวน 1 กอง กองละ 40 คน จ านวน 40 คน 
                   5. คณะกรรมการด าเนินงานและแขกผู๎มีเกียรติ จ านวน  40 คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
       ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎น๎อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ น๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว         
พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ได๎รํวมทบทวนค าปฏิญาณ ตลอดจนได๎บ าเพ็ญประโยชน์ถวาย
เป็นราชสักการะแดํองค์พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
3 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน 

ที่เกี่ยวข๎อง 
พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 

4 จัดงานวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 
2564 

คณะท างาน 

5 สรุปผลการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
   

    กิจกรรมที่ 2 วันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน พฤษภาคม 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 
3 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง 
มิถุนายน 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 

4 จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ 1 กรกฎาคม 2565 คณะท างาน 
5 สรุปผลการด าเนินงาน กรกฎาคม 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ ที่เข๎า  
 รํวมงานได๎น๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความ 
 จงรักภักดี แดํพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎ 
 พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือที่เข๎า 
 รํวมงานได๎น๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ 
 มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 3. ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ ที่เข๎า 
 รํวมงานได๎รํวมทบทวนค าปฏิญาณ ตลอดจนได๎บ าเพ็ญประโยชน์ถวาย 
 เป็นราชสักการะแดํองค์พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

 
1,065 คน 

 
 
 

225 คน 
 
 

840 คน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
 ร๎อยละของลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ  
 ที่เข๎ารํวมงานมีความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดี  
 แดํพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิด   
 ลูกเสือไทย 

 
100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานที่ห๎องประชุมขุนคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7. งบประมาณ  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 56,950 บาท  

(เงินห๎าหมื่นหกพันเก๎าร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. วันวชิราวุธ (25 พ.ย.2564) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 15 คน x 2 มื้อ) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน 
(120 บาท x 15 คน x 1 มื้อ) 

1,800 - 1,800 - 

คําเอกสารประกอบการประชุม 
(20 บาท x 15 ชุด) 

300 - 300 - 

รวมกิจกรรมที่ 1.1 3,150 - 3,150  
1.2 จัดงานวันวชิราวุธ     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 60 คน x 1 มื้อ) 

2,100  2,100  

คําวัสดุ/อุปกรณ์ 2,000  - 2,000 
คําไวนิล 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1.2  6,100 - 2,100 4,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 9,250 - 5,250 4,000 

2. วันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ   
(1 ก.ค. 2565 ) 

    

2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (30 คนx 35 บาทx 2 มื้อ) 

2,100 - 2,100 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน 
(30 คนx 120 บาท x 1 มื้อ) 

3,600 
 

- 3,600 
 

- 

คําเอกสารประกอบการประชุม 
(30 ชุด x 15 บาท) 

450 - 450 
 

- 

รวมกิจกรรมที่ 2.1 6,150 - 6,150 - 
2.2 จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหํงชาติ 

    

คําตอบแทนวงดุริยางค์ 3,000 3,000 - - 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(880 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

30,800 
 

- 30,800 
 

- 

คําวัสดุ/อุปกรณ์ 4,750 - - 4,750 
คําไวนิล 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2.2 40,550 3,000 30,800 6,750 
รวมกิจกรรมที่ 2 46,700 3,000 36,500 7,200 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 
- คําเอกสารรายงานผล  
(200 บาท x 5 เลํม) 

 
1,000 

  
1,000 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 1,000 - 1000 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 56,950 3,000 42,750 12,200 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ขาดความพร๎อมเพรียงในการประกอบพิธีกรรมตํางๆ 
       2. คณะท างานที่รับผิดชอบและกลุํมเปูาหมายไมํสามารถเข๎ารํวมประชุม/รํวมงานได๎
ครบทุกคน 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. วางแผนจัดเวลาการประชุมให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบลํวงหน๎า 
      2. กํอนเริ่มพิธีกรรมควรซักซ๎อมความเข๎าใจให๎ชัดเจนกํอนเริ่มพิธีกรรมตําง 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นผู๎มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และได๎ปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
 
  
                             (ลงชือ่).......................................ผู๎เสนอโครงการ 
                                        (นายฮัมดัน   ยานาย) 
                                    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
  

 
 
            (ลงชื่อ).......................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
พันธกิจข้อที่ 3  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได๎รับความ 
  ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ข้อที่ 3  ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได๎รับการดูแลความ 
     ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติ 
                           ใหมํ โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหมํ (NEW Normal)  
จุดเน้นที่ .- 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด๎านความมั่นคง 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 1  ความมั่นคง 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร 
         และการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮุสเซ็น   เบ็ญฮาวัน  เบอร์โทรศัพท์  088-3234803 
กลุ่ม  อ านวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เป็นหนํวยงานทางการศึกษา 
มีหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให๎มีการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพแตํจาก
เหตุการณ์ความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ท าให๎เกิดความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย์สินอยําง
มากมาย ทั้งสํวนตัวของบุคลากรและภาครัฐ โดยไมํมีทีทําวําเหตุการณ์ตําง ๆ ดังกลําวจะยุติลงในเวลา
อันใกล๎นี้ 
 กลุํมอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญ
ของการรักษาความปลอดภัยแกํครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรการการักษาความปลอดภัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะชํวย
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงโดยสิ้นเชิง 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือก าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบ การรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือเสริมสร๎างขวัญ ก าลังใจให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

2.4 เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
ตําง ๆ เชํน หนํวยก าลังในพ้ืนที่ ต ารวจ ทหาร อส. ชรบ. ผูน๎ าท๎องถิ่น เป็นต๎น 
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3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   

       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2 ทุกคน 

       2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
จ านวน 115 โรงเรียน 

       3. กองก าลัง 3 ฝุาย ต ารวจ ทหาร อส. ชรบ. ผู๎น าท๎องถิ่น 
      3.2  เชิงคุณภาพ   

       1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย 
ที่ชัดเจน จากความรํวมมือของทุกภาคสํวนและกองก าลังความมั่นคงในพ้ืนที่ 

       2. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีขวัญก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ในพ้ืนที่ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กํอนเปิดภาค
เรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

พฤศจิกายน 2564 ฮุสเซ็น  เบญฮาวัน / 
คณะท างาน 

2 ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กํอนเปิดภาค
เรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

มีนาคม 2565 ฮุสเซ็น  เบญฮาวัน / 
คณะท างาน 

 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปรมิาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา 
มีแผนรักษาความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน 

 
115 โรง           
1 แหํง 

เชิงคุณภภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีการบริหาร
จัดการแบบมีสํวนรํวม 
2. ร๎อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
3. ร๎อยละของสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน  
4. ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ในพื้นที่ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โรงเรียนใน
สังกัดและอ าเภอที่เก่ียวข๎อง 
 



 

 

- 103 - 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 90,000 บาท  
(เงินเก๎าหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและบุคลากรทางการศึกษา 
กํอนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 (ผู๎อ านวยการโรงเรียน, กองก าลัง
สามฝุาย จ านวน 115+25 =140 คน) 

    

-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(.140 คน x .1 มื้อ x 35บาท ) 

4,900 - 4,900  

รวมกิจกรรมที่ 1 4,900 - 4,900  
2. ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและบุคลากรทางการศึกษากํอน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

    

- อ าเภอโคกโพธิ์ (บุคลากรทุกคน, 
กองก าลังสามฝุาย 588+10=598 คน)                                     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม                         
(598 คน x 35 บาท x 1 มือ)                                                                                

 
 
 

20,930 

 
 
 
- 

 
 
 

20,930 

 
 
 
- 

- อ าเภอยะรัง (บุคลากรทุกคน, 
กองก าลังสามฝุาย 776+10=786 คน)                                     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม                         
(786 คน x 35 บาท x 1 มือ)                                                                                

 
 
 

27,510 

 
 
 
- 

 
 
 

27,510 

 
 
 
- 

- อ าเภอมายอ (บุคลากรทุกคน, 
กองก าลังสามฝุาย 532+10=542 คน)                                     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม                         
(542 คน x 35 บาท x 1 มือ)                                                                                

 
 
 

18,790 

 
 
 
- 

 
 
 

18,970 

 
 
 
- 

- อ าเภอแมํลาน (บุคลากรทุกคน, 
กองก าลังสามฝุาย 171+10=181 คน)                                     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม                         
(181 คน x 35 บาท x 1 มือ)                                                                                

 
 
 

6,335 

 
 
 
- 

 
 
 

6,335 

 
 
 
- 

- คําวัสดุ 11,535 - - 11,535 
รวมกิจกรรมที่ 2 85,100 - 73,745 11,535 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 - 78,645 11,535 

    ขอถัวจํายทุกรายการ   

 
 



 

 

- 104 - 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         - ไมํมี - 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         - ไมํมี  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

เขต 2 ทุกคน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทุกโรงมีความ

ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาทุกแหํงมีการ

จัดท ามาตรการรักษาความปลอดภัย 
9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

 
                
     (ลงชื่อ) .............................................. ผู๎เสนอโครงการ 

                                   (นายฮุสเซ็น  เบ็ญฮาวัน)         
                                        พนักงานราชการ 
                   
 

     (ลงชื่อ)............................................... ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
                    รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
 

 
 
                (ลงชื่อ)................................................ ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 
                         (ลงชื่อ).................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   โรงเรียนนําอยู ํ
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
พันธกิจข้อที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญา 
            ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  
  Development Goals: SDGs) 
เป้าประสงค์ข้อที่ 4  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  
       Development Goals: SDGs) และเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
       สิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให๎ทันตํอการ 
       เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด๎านดิจิทัล และนโยบายด๎าน 
                          ปัญญาประดิษฐ์ 
จุดเน้นที่ 5 กระบวนการ PLC 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5  ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่ 12  ด๎านการศึกษา    

มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี          - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ  เบอร์โทรศัพท์  089-414-2926 

กลุ่ม    สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เน๎นการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา ภายใต๎วิสัยทัศน์ 
“สร๎างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา บนพ้ืนฐานความเป็นไทย”และก าหนดจุดเน๎นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 10 จุดเน๎น “จุดเน๎นที่ 3 โรงเรียนนําอยูํ” เป็นจุดเน๎นที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สํงเสริมให๎นักเรียนอยากเรียนรู๎ และจะสํงผลตํอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํอไป   

ดังนั้น เพ่ือให๎การสํงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด าเนินการอยํางตํอเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดท าโครงการโรงเรียนนําอยู ํ

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎โรงเรียนในสังกัดทุกโรงพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอก
ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 
 2.2 เพ่ือประเมินโรงเรียนนําอยูํตามขนาดโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
                1. ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนนําอยูํ จ านวน 25 คน  
                2. ประเมินโรงเรียนนําอยูํ ตามขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง และใหญํ กลุํมโรงเรียนละ  
3 โรง  จ านวน 9 กลุํมโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 โรง         
       3. ประชุมสรุปผลการประเมินโรงเรียนนําอยูํ จ านวน 25 คน  
     3.2 เชิงคุณภาพ 

                โรงเรียนพัฒนาพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
ของนักเรียน 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการประเมิน มกราคม 2565 อุบลวรรณ ธรรมโชติ 
2 ประเมินโรงเรียนนําอยูํ กุมภาพันธ์ 2565 อุบลวรรณ ธรรมโชติและ

คณะกรรมการประเมิน 
3 ประชุมสรุปผลการประเมิน

โรงเรียนนําอยูํ 
มีนาคม 2565 อุบลวรรณ ธรรมโชติและ

คณะกรรมการประเมิน 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

มีโรงเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกโรงเรียนนําอยูํขนาดเล็ก กลาง ใหญํ ขนาดละ 3 รางวัล 
 

9 โรง 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของโรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ของนักเรียน 

 
100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

           โรงเรียน และห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 

 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  64,400 บาท   
(เงินหกหมื่นสี่พันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x 2 มื้อ × 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

คําอาหารกลางวัน  
(25 คน x  1 มื้อ × 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,750 - 4,750 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประเมินโรงเรียนนําอยูํเชิงประจักษ ์     
คําตอบแทน  
(15 คน x 120 บาท x 9 วัน) 

16,200 - 16,200 - 

คําพาหนะ  
(15 คน x 200 บาท x 9 วัน) 

27,000 - 27,000 - 

คําวัสดุ  4,230 - - 4,230 
รวมกิจกรรมที่ 2 47,430 - 43,200 4,230 

3. ประชุมสรุปผลการประเมิน 
โรงเรียนนําอยู ํ

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x 2 มือ้ × 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

คําอาหารกลางวัน   
(25 คน x  1 มื้อ × 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 4,750 - 4,750 - 
4. คําเกียรติบัตรและโลํรางวัล 
กรอบเกียรติบัตร  
(27 อัน × 110 บาท)  
โลํรางวัล (3 อัน × 1,500 บาท)  

 
2,970 

 
4,500 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
2,970 

 
4,500 

รวมกิจกรรมที่ 4 7,470 - - 7,470 
รวมเงินทั้งสิ้น 64,400 - 52,700 11,700 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

                 กรรมการไมํสามารถออกประเมินได๎ครบทุกโรงเรียน เนื่องจากติดภารกิจ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       ให๎คณะกรรมการแตํละคณะก าหนดปฏิทินออกประเมินรํวมกัน แตํต๎องอยูํภายในห๎วง
ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน
และสามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํโรงเรียนอื่น ๆ 
 

                                 (ลงชื่อ)...................................ผู๎เสนอโครงการ                    
                  (นางสาวอุบลวรรณ  ธรรมโชติ) 
          เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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                                 (ลงชื่อ)................................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ                             
                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

            (ลงชื่อ)..............................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                         (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

 
 
 
                                (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                       (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๒  
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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โครงการ         พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎  
กลยุทธ์ที่ 2  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ 

          ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงและเสมอภาค
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน  
         ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชัรฟุดดีน หะยี เบอร์โทรศัพท์ 084-6338795 
กลุ่ม                   กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 หมวดที่ 1 มาตราที่ 5 ได๎ให๎
สิทธิคนพิการทางการศึกษาโดยให๎ได๎รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การทดสอบทางการศึกษา การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนในการจัดการเรียนรํวม ที่เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู๎และนักเรียนพิการแตํละประเภท แตํละบุคคลโดยมีโครงสร๎างหลักสูตรเป็นการ
จัดชั้นเรียนที่ผนวกนักเรียนทีมีความต๎องการพิเศษเข๎าเรียนกับนักเรียนในชั้นปกติและมีครูประจ าชั้น
ด าเนินการจัดกิจกรรมหลากหลายวิธีเพ่ือพัฒนานักเรียนพิเศษเหลํานั้นเรียนรํวมกับนักเรียนปกติได๎
อยํางมีประสิทธิผลให๎มากที่สุดตลอดจนสํงเสริมสนับสนุนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตํางระหวํางบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาความต๎องการเป็นการให๎
โอกาสแกํผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและประสบผลส าเร็จในการเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรํวมมีความจ า
เป็นมากท่ีสุดส าหรับนักเรียนเหลํานี้ เพ่ือให๎นักเรียนเหลํานี้สามารถเข๎าถึงการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการเพ่ือสร๎างความ
เข๎มแข็งในการจัดการเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับการเรียนรู๎
และสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎นักเรียนเหลํานี้เรียนได๎อยํางดีมีคุณภาพกอปรการเสริมสร๎างพัฒนา
ครูที่รับผิดชอบนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ให๎มีความรู๎ในด๎านจิตวิทยาเด็กเหลําเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุเปูาหมายนักเรียนเรียนได๎อยํางมีความสุขและตรงตามพัฒนาการนักเรียนเหลํานี้
ได๎ในที่สุด ตลอดจนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนและครูที่รับผิดชอบ
นักเรียนเหลํานี้ให๎มีคุณภาพตํอไปซึ่งเป็นการเสริมสร๎างบรรยากาศทางการศึกษาให๎กับนักเรียนกลุํมนี้
ให๎มีเจตคติท่ีดีตํอการศึกษาในกลุํมสาระตําง ๆ  อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและครูที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนได๎ตรงตามพัฒนาการ ศักยภาพของนักเรียนได๎ในที่สุด 
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2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดโอกาสทางการศึกษาที่นอกเหนือจากการเรียนใน
โรงเรียนให๎กับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎   ตลอดจนเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎
โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีเหลํานี้ ได๎มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
        2.2 เพ่ือให๎โรงเรียนได๎มีฐานข๎อมูลของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ที่เป็น
ปัจจุบันและถูกต๎อง 
         2.3 เพ่ือให๎มีแนวทางในการชํวยเหลือครูที่รับผิดชอบนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ ในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรํวมกับนักเรียนปกติให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นักเรียน
สามารถเรียนรํวมกันได๎อยํางไมํเป็นปัญหาได๎ในท่ีสุด 
 

3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ  
             1. น าเสนอผลงาน กิจกรรมการเรียนรู๎เสริมสร๎างเจตคติที่ดีโดยเสริมความรู๎เชิงปฏิบัติการ
ให๎กับนักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎ ให๎มากที่สุดโดยวิทยากรการอบรมใช๎กระบวนการให๎ความรู๎
แบบกัลยาณมิตรจ านวน 20  คน กับกลุํมโรงเรียนเปูาหมายที่เวียนกันทุก ๆ ปี 
             2. ชํวยเหลือนิเทศให๎กับโรงเรียนที่มีนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ที่จัดการเรียนรํวมกับ
นักเรียนปกติ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. นักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ได๎รับการเสริมสร๎างเจตคติที่ดีโดยการเสริมความรู๎
เชิงปฏิบัติการด๎วยวิทยากรการอบรมที่ใช๎กระบวนการให๎ความรู๎แบบกัลยาณมิตรท าให๎มีเจตคติที่ดีตํอ
การเรียนในโรงเรียนรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ในที่สุด 
                 2. โรงเรียนมีฐานข๎อมูลของนักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎ที่เป็นปัจจุบันและถูกต๎อง 
                 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีแนวทางในการนิเทศชํวยเหลือครู นักเรียน ในการจัดการเรียน
รํวมระหวํางนักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎และนักเรียนปกติให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตํอไป 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 น าเสนอผลงาน กิจกรรมเสริมสร๎างเจตคติท่ีดี

โดยเสริมความรู๎เชิงปฏิบัติการให๎กับนักเรียนที่
บกพรํองทางการเรียนรู๎ฯ จ านวน 20 คน  

ธันวาคม 2564-
พฤษภาคม 2565 

 

ชัรฟุดดีน หะยี 
และคณะ 

2 นิเทศติดตามให๎ความชํวยเหลือโรงเรียน กันยายน – ตุลาคม 
2565 

ชัรฟุดดีน หะยี 
และคณะ 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนาเจตคติ สามารถอยูํรํวมกับ
นักเรียนปกติได๎ 

 
20  คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของนักเรียนกลุํมเปูาหมายในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได๎รับการพัฒนา
เจตคติที่ดีในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
2. ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศติดตาม ชํวยเหลือ มีแนวทางจัดการเรียน
การสอนและจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ 

 
100 

 
 

100 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
ห๎องประชุมศูนย์เครือขํายการเรียนรู๎ในโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย ห๎องประชุมกลุํมโรงเรียน    

ในอ าเภอเปูาหมายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 15,000 บาท  

(เงินแปดหมื่นบาทถ๎วน)  ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎/การประกวดผลงาน/
การน าเสนอนิทรรศการ จ านวน 20 คน  

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม    
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหาร     
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

คําคณะกรรมการตัดสิน 
(10 คน x 600 บาท x 1 วัน) 

6,000  6,000 - - 

คําสื่อ เอกสาร/ รางวัล 5,200 - - 5,200 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 6,000 3,800 5,200 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
                 1. วิทยากรที่จะมาให๎ความรู๎แกํนักเรียน ติดภารกิจท าให๎การจัดอบรมไมํเป็นไปตามที่ก าหนด 
                 2. นักเรียนตามกลุํมเปูาหมายที่ก าหนด เข๎ารับการอบรมไมํครบตามจ านวน 
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     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว๎เป็นการลํวงหน๎า และวางแผนหาวิทยากรส ารอง กรณีวิทยากร
หลักไมํสามารถมาได๎ตามก าหนด 
                 2. ประสานโรงเรียน จัดหานักเรียนตามกลุํมเปูาหมายและส ารองนักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ที่อยูํนอกกลุํมเปูาหมายเข๎าแทน เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและวตัถุประสงค์ 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
                 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวน 200 คน ได๎รับการเสริมความรู๎และเจตคติที่ดีเพ่ือ
การเตรียมตัวในการอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
                 2. ด าเนินการชํวยเหลือนิเทศให๎กับโรงเรียนที่มีนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ที่
จัดการเรียนรํวมกับนักเรียนปกติ อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
        9.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. นักเรียนที่ได๎รับการเสริมสร๎างเจตคติที่ดีโดยการเสริมสร๎างความรู๎เชิงปฏิบัติการด๎วย
วิทยากรการอบรมที่ใช๎กระบวนการให๎ความรู๎แบบกัลยาณมิตรท าให๎มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนใน
โรงเรียนรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ในที่สุด 
                 2. โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมีฐานข๎อมูลของนักเรียนที่บกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ที่เป็นปัจจุบันและถูกต๎อง 
 
 
                                   (ลงชื่อ)..............................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 
                                   (ลงชื่อ)...............................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์.) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                  (ลงชื่อ).................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กลยุทธ์ที่ 2  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ 

ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง 
  และเสมอภาค 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
   มาตรฐานที่   - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี   - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมารีย๏ะ  มูนีมูสี           เบอร์โทรศัพท์  081-0952151 
กลุ่ม      สํงเสริมการจัดการศึกษา 
............................................................................................................................. ......................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายจัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎โดยให๎ความส าคัญท้ัง

การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร๎อมกัน โดยให๎องค์กรทุกภาคสํวนมีโอกาสรํวมบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง ซึ่งจะครอบคลุมผู๎เรียนทุกระดับ ทุกประเภท และการพัฒนา
นักเรียนให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขโดยผํานกระบวนการทางการศึกษา การปูองกันและการชํวยเหลือ
ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา จึงต๎องอาศัยความ
รํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในการด าเนินการตําง ๆ เพ่ือดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางใกล๎ชิด และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให๎เติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณคําของสังคมตํอไป ดังนั้น เพ่ือเป็น
การสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จึงให๎ความส าคัญในการชํวยเหลือนักเรียน โดยการติดตาม
เยี่ยมบ๎านและชํวยเหลือนักเรียนไมํให๎ออกกลางคัน ทุนการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา มีสํวนชํวยให๎ผู๎เรียนมีขวัญก าลังใจในการตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาและศึกษาตํอใน
ระดับสูงขึ้น ซึ่งสํงผลให๎นักเรียนเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความพร๎อมที่จะเข๎าสูํการงานใน
เส๎นทางอาชีพ     
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการติดตาม ดูแล
นักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือดูแล
ให๎การสนับสนุนชํวยเหลือนักเรียนในด๎านตําง ๆ และติดตามผลการเรียน ความประพฤติ รวมทั้งการ
ใช๎จํายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนตลอดระยะเวลารับทุน  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช๎จํายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุน  
 2.2 เพ่ือให๎ค าปรึกษาและดูแลชํวยเหลือในรูปแบบตําง ๆ ตามความเหมาะสม กรณีมีปัญหา
อุปสรรคในด๎านตําง ๆ ที่อาจสํงผลตํอการเรียนของนักเรียนทุน 

2.3 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ์อันดีระหวํางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาของนักเรียนทุน สํงผลให๎เกิดความรํวมมือที่ดีในการชํวยแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต๎ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จ านวน 3 คน 

      2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 10 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
             นักเรียนทุนได๎รับค าปรึกษา ติดตามและดูแลชํวยเหลือกรณีมีปัญหาอุปสรรคในด๎าน 
ตําง ๆ ที่อาจสํงผลตํอการเรียน สามารถชํวยเหลือในรูปแบบตําง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาในเบื้องต๎น และปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบที่มูลนิธิทุนการศึกษาก าหนดไว๎ในด๎านตําง ๆ  
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานและก าหนด

ปฏิทินการออกเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุน 
มกราคม 2565 คณะท างาน 

2 ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนใน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2565 

คณะท างาน 

3 ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

เมษายน 2565 คณะท างาน 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต๎ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”  

2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
3 คน 

 
10 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของนักเรียนทุนได๎รับค าปรึกษา ติดตามและดูแลชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิด
และตํอเนื่อง หากมีปัญหาอุปสรรคในด๎านตําง ๆ ที่อาจสํงผลตํอการเรียน สามารถ
ชํวยเหลือในรูปแบบตําง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในเบื้องต๎นและ
ทันทํวงที 

 
100 
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6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาของนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 8,600 บาท  
(เงินแปดพันหกร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้  
 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ทีใ่ช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดปฏิทินการออกเยี่ยมและติดตาม
นักเรียนทุน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุน 
ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ. 

    

คําเบีย้เลี้ยงคณะท างาน  
(10 คน × 3 วัน × 120 บาท) 

3,600 
 

3,600 
 

  

คําชุดของเยี่ยม (5 ชุด × 700 บาท) 3,500   3,500 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง 1,500  1,500  

รวมกิจกรรมที่ 2 8,600 3,600 1,500 3,500 
3. ประเมินผล และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 3,600 1,500 3,500 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ไมํสามารถเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนได๎ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       วางแผนและประสานนักเรียนทุน เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการตรวจเยี่ยมในเวลาที่
เหมาะสมและไมํกระทบกับเวลาเรียน  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ให๎ค าปรึกษา แนะน า ติดตามและดูแลชํวยเหลือนักเรียนทุนอยํางใกล๎ชิดตํอเนื่อง หากมี

ปัญหาอุปสรรคในด๎านตําง ๆ ที่อาจสํงผลตํอการเรียน เพ่ือจะได๎รํวมกันวางแนวทางการชํวยเหลือใน
รูปแบบตําง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในเบื้องต๎นและทันทํวงที 
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 9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาของนักเรียนทุน มีความสัมพันธ์อันดีและ  
มีสํวนรํวมในการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ  
 
 

 
 
 

   
         (ลงชื่อ).........................................ผู๎เสนอโครงการ          

  (นางมารีย๏ะ  มูนีมูสี) 
                                        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  

 
 

 
     (ลงชื่อ).......................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ)............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน 
  ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข    
กลยุทธ์ที่ 2  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ 

ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงและเสมอภาค 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1 ด๎านความมั่นคง 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๑1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด๎านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู         เบอร์โทรศัพท์ 094-320-3737 
กลุ่ม   สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รํวมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพ่ือสนับสนุน
เงินอุดหนุนให๎กับนักเรียนยากจน ซึ่งด าเนินการตั้งแตํปีการศึกษา 2561 เป็นต๎นมา เพ่ือสร๎างความ
เสมอภาคทางการศึกษา ชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้ง
เสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให๎รัฐเป็นผู๎จัดสรรงบประมาณให๎กองทุน และ
มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ และให๎ความชํวยเหลือนักเรียนที่ยากจนและมีแนวโน๎มจะหลุดออกนอก
ระบบการศึกษา ให๎ได๎รับการศึกษาตํอไปจนจบการศึกษาหรือ สร๎างทักษะอาชีพให๎สามารถด าเนินชีวิต
ตํอได๎หลังจากจบการศึกษา 

เพ่ือให๎การด าเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได๎
อยํางถูกต๎องและครบถ๎วน โดยสามารถปฏิบัติตามคูํมือการด าเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 
และครูมือการรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตาม
กระบวนการคัดกรอง การรับรอง ตรวจสอบข๎อมูล การใช๎จํายเงินของสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จึงจัดท า
โครงการติดตามด าเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข   
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการด าเนินงาน และสะท๎อนถึงสภาพปัญหาการด าเนินงาน
ของครู  
 2.3 เพ่ือสรุปแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 
115 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. โรงเรียนมีผลการด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขได๎อยํางถูกต๎อง 
 2. มีแนวทางการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

4.ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ   พ.ย. 2564 สาวิตรี 
2 ประชุมคณะกรรมการออกติดตาม ธ.ค. 2564 คณะท างาน 
3 ออกติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ม.ค.-มี.ค. 2565 คณะท างาน 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงาน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

มิ.ย.-ก.ค. 2565 คณะท างาน 

5 สรุปผลการด าเนินโครงการ ส.ค. 2565 คณะท างาน 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
เข๎ารํวมโครงการ  

 
115 โรง 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีความรู๎เข๎าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข                         

 
100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2. ร๎อยละของโรงเรียนสามารถด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขได๎อยํางถูกต๎อง                      

100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด  
 

7. งบประมาณ 
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 16,000 บาท 
     จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 17,000 บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000บาท (เงินสามหมื่นสามพันบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการออกติดตาม     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(10 คน × 35 บาท  × 2 มือ้) 

700 
 

- 700 
 

- 

คําอาหารกลางวัน  
(10 คน × 120 บาท) 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,900 - 1,900 - 
2. ออกติดตามผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา  

    

คําเบี้ยเลี้ยง  
(5 คน × 20 วัน × 120 บาท)   

12,000 - 12,000 
 

- 

คําน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000  5,000  
รวมกิจกรรมที่ 2 17,000 - 17,000 - 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(60 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

4,200 
 

- 4,200 
 

- 

คําอาหารกลางวัน (60 คน × 120 บาท) 7,200 - 7,200 - 
คําวัสดุ 800 - - 800 

รวมกิจกรรมที่ 3 12,200 - 11,400 800 
4. สรุปผลการออกติดตาม     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(10 คน × 35 บาท  × 2 มือ้) 

700 - 700 - 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน  
(10 คน × 120 บาท) 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 1,900 - 1,900 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 - 32,200 800 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ท าให๎การด าเนินการใน
บางกิจกรรม อาจจะด าเนินการได๎ไมํตรงกับชํวงเวลาที่ก าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ติดตามขําวสาร และด าเนินการตามมาตรการของจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การ
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนยากจนพิเศษได๎รับเงินอุดหนุนทุกราย  
 2. โรงเรียนสามารถด าเนินงานการจัดเงินอุดหนุน และเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน
ได๎อยํางถูกต๎อง 
 
 

                      (ลงชื่อ)............. ...........................ผู๎เสนอโครงการ             
             (นางสาวสาวิตรี  สาและบู)    
                นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
    

 
 (ลงชื่อ).......................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 

                                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                ผูอ๎ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  

 
 
     (ลงชื่อ).......................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                     (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                            (ลงชื่อ).........................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                       (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ติดตามชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันให๎กลับเข๎าสูํระบบการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

พันธกิจที่ 1 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ 
ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงและเสมอภาค 

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1 ด๎านความมั่นคง 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๑1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด๎านการศึกษา 

  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู         เบอร์โทรศัพท์ 094-320-3737 
กลุ่ม   สํงเสริมการจัดการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ก าหนดวํา
การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา
สิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และมาตรา 17 ให๎มีการศึกษา
ภาคบังคับจ านวนเก๎าปี โดยให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีท่ีเจ็ด เข๎าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุ
ยํางเข๎าปีท่ีสิบหก เว๎นแตํสอบได๎ชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ดจนถึงอายุยํางเข๎าปีที่สิบหก 
เข๎ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก๎า ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับ  
จึงมีความส าคัญยิ่งตํอการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญามีความรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีความสุข 

  ปัจจุบันมีนักเรียนออกกลางคันหรือมีแนวโน๎มออกกลางคัน และนักเรียนตกหลํนจ านวนมาก 
โดยมีสาเหตุตําง ๆ เชํน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเรียนการสอน การติดยาเสพติด 
การอพยพตามผู๎ปกครอง ถูกทอดทิ้ง เป็นต๎น ท าให๎เด็กบางสํวนออกจากระบบการศึกษา และเรียนไมํจบ
การศึกษาภาคบังคับ สํงผลให๎เป็นปัญหาของสังคมและเสี่ยงตํอการท าความผิดเพ่ิมข้ึน 

 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดนโยบายด๎านการแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน  

โดยให๎ส านักงาน กศน.เข๎าไปดูแลหามาตรการในการแก๎ไขปัญหา โดยมีแนวทางในการปูองกันเด็ก
ออกกลางคัน คือ จะต๎องส ารวจข๎อมูลนักเรียนออกกลางคันรายบุคคลและรายจังหวัด พร๎อมวิเคราะห์
ปัญหาเด็กกลุํมเสี่ยงจ าแนกตามสาเหตุ และประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชน ท๎องถิ่น 
หนํวยงานตําง ๆ เพ่ือรํวมกันปูองกันตํอไป พร๎อมทั้งจัดท าระบบข๎อมูลที่จะน ามาใช๎ในการวางแผน
ติดตามนักเรียนให๎กลับมาเรียนให๎มากที่สุด ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เล็งเห็นความส าคัญของการติดตามและชํวยเหลือเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํน จึงก าหนดจัด
โครงการติดตาม ชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับเข๎าสูํระบบ
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การศึกษา  เพ่ือส ารวจและจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ปัญหา 
จ าแนกตามสาเหตุข๎อมูลนักเรียนออกกลางคัน และด าเนินการติดตาม ชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหา
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับมาสูํระบบการศึกษาและเรียนตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํน ในสังกัด สพป.ปัตตานี 

เขต 2  ปีการศึกษา 2564 และจัดท าฐานข๎อมูลเป็นรายบุคคล 

2.2 เพ่ือติดตาม ชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับมา 

สูํระบบการศึกษาและเรียนตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

3. เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

       1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาเด็กออกกลางคัน โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 115 โรง และจัดท าฐานข๎อมูลรายบุคคลได๎ครบทุกคน   

       2. นักเรียนออกลางคันทุกคนได๎รับการติดตาม ชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาให๎กลับมา 

สูํระบบการศึกษา 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

       1. มีฐานข๎อมูลนักเรียนที่ออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดทุกคน 

       2. เด็กออกกลางคัน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

ได๎กลับเข๎ามาสูํระบบการศึกษา สามารถเรียนตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

                3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ลดลง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจและจัดท าฐานข๎อมูล

นักเรียนออกกลางคัน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2564 
นางสาวสาวิตรี  สาและบู 

2 ออกติดตามและสรุปผลการ
ติดตามชํวยเหลือดูแลเด็ก
นักเรียนที่ออกกลางคันและ
นักเรียนตกหลํน 

มกราคม – มีนาคม 
2565 

คณะกรรมการที่ได๎รับการ
แตํงตั้ง 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สพป.ปัตตานี เขต 2 มีฐานข๎อมูลนักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคลของ 

โรงเรียน 

 

115 โรง 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

ร๎อยละเด็กท่ีออกกลางคันและเด็กตกหลํน ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 
ที่ได๎รับการติดตามชํวยเหลือและแก๎ปัญหาให๎กลับเข๎ามาสูํระบบการศึกษา 
และได๎รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 

100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ     
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 11,900  บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ส ารวจและจัดท าฐานข๎อมูล
นักเรียนออกกลางคัน 

- - - - 

2. ออกติดตามและสรุปผลการ
ติดตามชํวยเหลือดูแลเด็กนักเรียน 
ที่ออกกลางคันและนักเรียนตกหลํน 

- - - - 

3. สรุปผลการด าเนินงาน     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

700 
 

- 700 
 

- 

คําอาหารกลางวัน 
(10 คน × 120 บาท × 1 มือ้) 

1,200 
 

- 1,200 - 

คําวัสดุ (เลํมรายงานผล) 1,000 - - 1,000 
รวมเงินทั้งสิ้น 2,900 - 1,900 1,000 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ 
       2. ไมํสามารถออกติดตามและชํวยเหลือเด็กออกกลางคันได๎ครบทุกคน เนื่องจาก
สถานการณ์ความไมํสงบ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. วางแผนจัดตารางการออกติดตามให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบลํวงหน๎า 
       2. ประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชน ท๎องถิ่น หนํวยงานตําง ๆ เพ่ือสร๎าง
เครือขําย และอ านวยความสะดวกในการออกติดตาม  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหนํวยงานทางการศึกษาสามารถน า
ข๎อมูลสารสนเทศ และผลการติดตามชํวยเหลือดูแลเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํน ไปใช๎เพ่ือการ
วางแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข๎องตํอไปได๎ 
   9.2 ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา และให๎ความ
รํวมมือในการติดตาม ชํวยเหลือดูแล และแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับมาเข๎ามา
สูํระบบการศึกษา 
 9.3 มีเครือขํายในการด าเนินงาน ท าให๎การติดตามชํวยเหลือดูแล และแก๎ปัญหาเด็กออก
กลางคันและเด็กตกหลํนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
                              (ลงชื่อ).............................................ผู๎เสนอโครงการ                          
           (นางสาวสาวิตรี  สาและบู) 
                                      นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
 

  (ลงชื่อ)..............................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
           (ลงชื่อ).............................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)..............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ แนะแนวเพ่ือการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู๎ส าเร็จการศึกษา  
                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 2  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1  สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ 

ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกชํวงวัย  
  มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถ 
  วางแผนในการศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยูํ 
  ในสังคมอยํางมีความสุข 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
   มาตรฐานที่   - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพรรณวดี  แก๎วพิมล เบอร์โทรศัพท์   089 - 9779887 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
.................................................................................................................................................... ............ 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลให๎ความส าคัญสูงสุดกับการพัฒนาคนอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของการพัฒนาชาติ โดย
มีนโยบายให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องบูรณาการ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการวางรากฐานทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียนตั้งแตํระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุํงให๎เกิด
การเตรียมความพร๎อมของเยาวชนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน เน๎นการสร๎างคนให๎มี
ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีตํอการท างาน ด๎วยการสํงเสริมให๎เยาวชนได๎เตรียมความพร๎อม
ด๎านอาชีพ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ก าหนดวํา
การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 
สิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และมาตรา 17 ให๎มีการศึกษาภาค
บังคับจ านวนเก๎าปี โดยให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ด เข๎าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยํางเข๎าปีที่
สิบหก เว๎นแตํสอบได๎ชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ดจนถึงอายุยํางเข๎าปีที่สิบหก เข๎ารับการศึกษา
ชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญของการจัดการ
เรียนรู๎และการศึกษาตํอ จึงได๎ก าหนดจัดโครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาขึ้น เพ่ือแนะแนว ให๎ความรู๎ด๎าน
การศึกษาตํอให๎แกํนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สํงเสริมให๎นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการเรียนตํอทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบการ
ตัดสินใจศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น น าไปสูํการวางแผนการประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง และ
ความต๎องการของตลาดแรงงานในอนาคตได๎  
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2. วัตถุประสงค์     
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการแนะแนวด๎านการศึกษา น าไปสูํการวางแผนการศึกษาตํอตาม

ความถนัดของตนเอง และความต๎องการของตลาดแรงงานในอนาคตได๎ 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการศึกษาท้ังสายอาชีพและสายสามัญ 
2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนตํอสายอาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 13 โรงเรียน จ านวน  227  คน 
 2. ครูผู๎สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
โรงเรียนละ 2 คน รวม 26 คน 
 3. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
ประธานศูนย์ และแขกผู๎มีเกียรติ จ านวน 35 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการศึกษาตํอด๎านตําง ๆ เห็นคุณคําในตนเอง       
มีความม่ันใจ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบการตัดสินใจศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น         
และวางแผนการท างานในอนาคตได๎ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอ 7 เมษายน 2564 คณะกรรมการด าเนินงาน/ 

นางพรรณวดี  แก๎วพิมล 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการแนะแนว 
เพ่ือการศึกษา 

 
 

227 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎เกี่ยวกับการศึกษาตํอด๎าน 
ตําง ๆ และสามารถใช๎เป็นข๎อมูลในการศึกษาตํอตามความถนัดและความสนใจได๎ 
2. ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนตํอสายอาชีพ 
3. ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการที่มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานโครงการ 
ในระดับมากท่ีสุด 

 

100 
 

 

100 
90 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ห๎องประชุมขุนคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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7. งบประมาณ 
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 14,380 บาท   
(เงินหนึ่งหมื่นสี่พันสามร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

แนะแนวเพ่ือการศึกษา     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(288 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

10,080 - 10,080 - 

คําไวนิล 2,500 - - 2,500 
คําตอบแทนวิทยากร  
(600 บาท x 3 ชม. x 1 คน) 

1,800 1,800 - - 

รวม 14,380 1,800 10,080 2,500 
ขอถัวจํายทุกรายการ  

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

 ประชากรตามกลุํมเปูาหมายไมํสามารถเข๎ารํวมงานได๎ทุกคน 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 วางแผนจัดการด าเนินงานให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เก่ียวข๎องทราบลํวงหน๎า 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนที่จบการศึกษาเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ สามารถตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
ตํอในระดับท่ีสูงขึ้นได๎ 
 

             (ลงชื่อ)...........................................ผู๎เสนอโครงการ        
                  (นางพรรณวดี  แก๎วพิมล) 
                                    เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     

 
   (ลงชื่อ)...........................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 

                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
            (ลงชื่อ)..........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                             (ลงชือ่)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                      (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 2  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 3  จดัการศึกษาให๎ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได๎รับความ 
  ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ที่ 3   ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได๎รับการดูแลความปลอดภัย 
  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า  
  รองรับวิถีชีวิตใหมํ (NEW Normal)  
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
   มาตรฐานที่   - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมารีนี   ยามา    เบอร์โทรศัพท์   064-9833596 
กลุ่ม    ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เปูาหมาย คนไทย 
เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพพร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติด๎านความ
มั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกัน 
เพ่ือสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต๎ ให๎การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกลําวสอดคล๎องกับ 
อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพ ให๎เกิดความสมานฉันท์และรู๎รักสามัคคี มีความเข๎าใจซึ่งกัน 
และกัน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแลชํวยเหลือกลุํมเด็กและเยาวชน สร๎างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน 
การคือเด็กดีสูํสังคม เสริมสร๎างมาตรฐานในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาในกลุํมเปูาหมาย ซึ่งจะ 
สํงผลให๎ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวตํอไป 

ครูในฐานะผู๎น าทางการศึกษา มีหน๎าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให๎เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณคําและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ซึ่งถือเป็นผู๎ที่ใกล๎ชิดนักเรียนในสถานศึกษา
ทีสุ่ด ครูจึงเป็นบุคคลที่ได๎รับความคาดหวังของสถานศึกษาและผู๎ปกครองของนักเรียนในการ
ชํวยเหลือและดูแลนักเรียนทั้งความรัก ความเข๎าใจ ความเมตตา และความคิดทางบวก ที่สํงผลตํอ
ความรู๎สึกทางบวกตํอนักเรียน สํงผลตํอความเต็มใจและพร๎อมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ตลอดจน
บริบทตําง ๆ ที่อยูํรอบ ๆ ตัวนักเรียนให๎นักเรียนเกิดความรู๎สึกปลอดภัยและสร๎างภูมิคุ๎มกันที่มั่นคง
ทางจิตใจให๎แกํนักเรียน 
   ด๎วยสภาพปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันและเพ่ือให๎เกิดความส าเร็จในการ
ด าเนินงานชํวยเหลือด๎านสุขภาพจิตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 เห็นถึงความส าคัญจึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ด๎านการสํงเสริม
จิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษาขึ้นมา  
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2. วัตถุประสงค์     
2.1 เพ่ือให๎ผู๎รับผิดชอบงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด มีความรู๎ 

ความเขา๎ใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน การสร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคมการพัฒนา
สํงเสริมความประพฤตินักเรียน ตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
          2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด ให๎สามารถชํวยเหลือ
คุ๎มครองเด็กกลุํมเสี่ยง เด็กถูกกระท าทารุณและเด็กไมํได๎รับความเป็นธรรมทางการศึกษาและให๎เด็ก
ประสบความส าเร็จทางการเรียน 
          2.3 เพ่ือให๎ผู๎เข๎าอบรมระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและสุขภาพจิตในโรงเรียน  

 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

      1. ครูผู๎รับผิดชอบระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 115 คน                   
      2. เยี่ยมบ๎านนักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2                                           
      3. คณะท างานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  10  คน     
3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือ

นักเรียนสามารถดูแลชํวยเหลือนักเรียน สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมพัฒนาสํงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและสามารถน าไปพัฒนาระบบแนะแนวและระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  

      2. ครูผู๎รับผิดชอบ มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนโดยใช๎                      
จิตวิทยาเชิงบวก  

 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1 จ านวนบุคลากรและครูผู๎รับผิดชอบงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
เข๎ารับการอบรม  
2.นักเรียนที่อยูํในภาวะยากล าบากและต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ  
ได๎รับการเยี่ยมบ๎าน 

 
125 คน 

 
20 คน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเยี่ยมบ๎านนักเรียน มิถุนายน- กรกฎาคม 

2565 
คณะกรรมการที่
ได๎รับการแตํงตั้ง 

2 จัดอบรมครูผู๎รับผิดชอบงานระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนด๎านการสํงเสริมจิตวิทยา 
เชิงบวกในสถานศึกษา อบรมครูผู๎รับผิดชอบ
งานพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

กรกฎาคม  2565  คณะท างาน 

5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน  2565 คณะท างาน 
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   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรม เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ ตระหนักถึงการมีสํวนรํวมใน
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
2. ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรมน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาระบบแนะแนวและการ
ดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและปูองกันเฝูาระวังไมํให๎นักเรียนเสี่ยง
ตํอภัยอันตรายอยํางมีประสิทธิภาพ 
3. ร๎อยละของครูผู๎รับผิดชอบมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องการดูแล
สุขภาพจิตในสถานศึกษาโดยใช๎จิตวิทยาเชิงบวก 

 
100 

 
100 

 
 

100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ                                                                                                                    
          6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 6.2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  
           6.3 บ๎านนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จ านวน 56,500 บาท    
(เงินห๎าหมื่นหกพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนของคณะท างาน     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(15 คน  x 2 มื้อ  x 35 มื้อ) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน 
(15 คน  x 1 มื้อ  x 120 มื้อ) 

1,800 - 1,800 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,325 - 2,325 - 
2. การเยี่ยมบ๎านนักเรียน     
คําเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ  
(120 บาท x 10  คน x 5 วนั) 

6,000 6,000 - - 

คําวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเยี่ยมบ๎าน 
(800 บาท x 15  ชุด) 

12,000 - - 12,000 

รวมกิจกรรมที่ 2   18,000 6,000 - 12,000 
3. จัดอบรมจิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษา
ครูผู๎รับผิดชอบงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน จ านวน  125  คน 

    

คําอาหารและเครื่องดื่ม  
(125 คน x 2 มื้อ x 35  บาท ) 
 

8,750 - 8,750 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน  
(125 คน x 1 มื้อ x 120  บาท ) 

   15,000 -    15,000 - 

คําตอบแทนวิทยากร  
(3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท ) 

5,400 5,400 -       - 

คําพาหนะวิทยากร 1,200 - 1,200 - 
คําท่ีพักวิทยากร 2,000 - 2,000 - 
คําวัสดุ    2,325 - - 2,325 
คําไวนิล   1,500 - - 1,500 
               รวมกิจกรรมที่ 3 36,175 5,400 26,950 3,825 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,500 5,400 35,275 15,825 

ขอถวัจํายทุกรายการ 
  

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. บุคลากรที่รับผิดชอบไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ 
       2. สถานศึกษาไมํให๎ความส าคัญกับงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ไมํให๎ความรํวมมือ
ในการจัดกิจกรรม 

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. วางแผนเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรมให๎เหมาะสมและแจ๎งหนํวยงาน 

ที่เก่ียวข๎องลํวงหน๎า 
   2. ท าความเข๎าใจในการจัดกิจกรรมกับผู๎รับผิดชอบงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
แกํผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัด  
   3. สร๎างเครือขํายในการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมให๎เร็วขึ้น 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครูผู๎รับผิดชอบสามารถด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และสามารถเชื่อมโยงไปสูํผู๎เรียนให๎ได๎รับการชํวยเหลือและสํงเสริมตามศักยภาพ 
  9.2 โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ที่เข๎มแข็งมีการพัฒนาศักยภาพ
อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน      
 
                                  
                                 (ลงชื่อ).............................................ผู๎เสนอโครงการ                                             
                                            (นางสาวมารีนี   ยามา) 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(ลงชื่อ).......................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 

                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
             (ลงชื่อ).......................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                             (ลงชือ่)..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                      (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
             ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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โครงการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที ่5  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที่ 6  ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ๎
   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที่ 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี - 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุวารี  สะมาแอ   เบอร์โทรศัพท์ 089-2956576 
กลุ่ม สํงเสริมการจัดการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการหนึ่ง
ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่จะ
เสริมสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํนักเรียนและสถานศึกษา ให๎เกิดความมุมานะ และพากเพียร
ประกอบการดีโดยสม่ าเสมอ โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให๎แกํนักเรียนและผู๎บริหาร
สถานศึกษาท่ีประกอบการดีเหลํานั้น ด๎วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎น และเป็นการ
สํงเสริม สนับสนุนให๎คณะนักเรียน นักศึกษา ผู๎บริหาร และสถานศึกษาในอันที่จะมุํงม่ันพัฒนาตนเอง
ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และเป็นแบบอยํางที่ดีแกํคนรุํนหลัง จึงได๎จัดท า 
โครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให๎

ความส าคัญกับการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือกระตุ๎นการศึกษาให๎เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึง

ผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได๎มาตรฐานดีเดํน 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
        คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
จ านวน 3 ระดับ ได๎แกํ ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
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  3.2 เชิงคุณภาพ 
              นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาได๎มาตรฐานดีเดํนซึ่งเข๎ารํวมโครงการ มีขวัญ และก าลังใจ เกิดความมุมานะ และพากเพียร
ประกอบกรรมดีโดยสม่ าเสมออยํางตํอเนื่อง        
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 19 สิงหาคม 2565 นางยุวารี  สะมาแอ 
2 แตํงตั้งคณะท างานและประชุม

วางแผนงาน 
30 สิงหาคม 2565 นางยุวารี  สะมาแอ 

3 ประสานงาน และเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข๎อง 

1 กันยายน – 5 กันยายน 
2565 

นางยุวารี  สะมาแอ 

4 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 6 กันยายน 2565 นางยุวารี  สะมาแอ 
5 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 10 กันยายน 2565 คณะท างาน 
6 ออกประเมินเชิงประจักษ์ 12 – 14  กนัยายน 

2565 
คณะท างาน 

7 สรุปผลการประเมิน 16 กันยายน 2565 คณะท างาน 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. มีนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
3 โรง 
3 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของสถานศึกษาและนักเรียนกลุํมเปูาหมาย มีความพึงพอใจและ 
มีขวัญ ก าลังใจ เกิดความมานะและพากเพียร 

 
100 

 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ
สถานศึกษาสังกัดอ่ืนใน4 อ าเภอที่รับผิดชอบ คือ อ าเภอโคกโพธิ์ ยะรัง มายอ และแมํลาน 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวนเงิน 15,000 บาท 
(เงินหนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.ประชุมคณะกรรมการประเมิน     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

525 
 

- 
 

525 
 

- 
 

คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,800 
 

- 
 

1,800 
 

- 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,325 - 2,325 - 
2.คณะกรรมการออกประเมิน     
คําเบี้ยเลี้ยง  
(15 คน x 120บาท x 2วัน) 

3,600 3,600   

คําพาหนะผู๎ทรงคุณวุฒิ  
(4 คน x 200 บาท x 2วัน) 

1,600 - 1,600 - 

คําน้ ามันเชื้อเพลิง  
(2 วัน x 800 บาท x 2 คัน) 

3,200 - 3,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 8,400 3,600 4,800 - 
3.ประชุมสรุปคณะกรรมการประเมินฯ     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

525 - 525 - 

คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,800 - 1,800 - 

คําวัสดุ 1,950 - - 1,950 
รวมกิจกรรมที่ 3 4,275 - 2,325 1,950 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 3,600 9,450 1,950 

     ขอถัวจํายทุกรายการ    
 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
1. สถานศึกษาที่แจ๎งความประสงค์เข๎ารับการประเมินฯ มีจ านวนไมํครบตามเปูาหมาย 

ที่ต๎องการ 
 2. สถานศึกษาที่แจ๎งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ บางแหํงขอถอนตัวไมํเข๎ารับการ 
ประเมิน 
 

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานขอความรํวมมือโรงเรียนที่มีความพร๎อม 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชํวยเหลือ สนับสนุน สถานศึกษาในเรื่องของการเตรียมความ   

  พร๎อมเข๎ารับการประเมิน  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนที่ได๎รับรางวัลพระราชทานมีขวัญและก าลังใจ สามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํบุคคลอ่ืน  
9.2 ผู๎ปกครอง ชุมชน มีความไว๎วางใจสถานศึกษาในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในโรงเรียน 

วําจะได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
 
 
                                (ลงชื่อ).........................................ผู๎เสนอโครงการ   
                                        (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 

 
 

  (ลงชื่อ).......................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
     (ลงชื่อ).......................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)..............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการรองรับศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา  
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี - 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัรฟุดดีน หะยี   เบอร์โทรศัพท์  084-6338795 
กลุํม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นพื้นฐานการเรียนรู๎ที่ส าคัญยิ่ง 
ที่จะต๎องให๎เกิดกับผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับ
ความจ าเป็นขั้นต๎นอยูํในระดับคะแนนมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่
ใช๎สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการเผยแพรํความรู๎สูํผู๎เรียนให๎สามารถที่จะมีความรู๎ในด๎าน
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได๎โดยเฉพาะทักษะทางการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคือทักษะการ
ฟัง พูด อํานและเขียนมุํงหวังที่จะสร๎างความเข๎มแข็งให๎นักเรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ที่ใช๎ในการสื่อสารและสามารถถํายทอดความรู๎สูํผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  น าไปสูํการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่ได๎อยํางชัดเจนมากท่ีสุด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาในระดับที่สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ทั้ง 4 ทักษะดังกลําวคือทักษะการฟัง พูด อํานและเขียนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสํงผลถึงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ 
O-Net ที่สูงขึ้น โดยสํงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให๎แกํผู๎เรียนให๎มีโอกาส
พัฒนาตนเองโดยใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก๎ปัญหา
และการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองได๎มากที่สุด เป็นต๎นซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเข๎า
มามีบทบาทส าคัญทางระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นอยํางมากที่สุด
เนื่องจากการใช๎สื่อที่ดี มีประสิทธิภาพเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนานักเรียนที่สามารถจะพัฒนา
ตนเองในสี่ทักษะในด๎านการฟัง พูด อํานและเขียน ซึ่งมีความจ าเป็นอยํางยิ่งในปัจจุบันของสังคมโลก 
ที่ก าลังก๎าวเข๎าสูํศตวรรษท่ี 21 เป็นต๎น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือของการเรียนรู๎
และการสื่อสาร ที่เน๎นพัฒนาการทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อําน เขียน และเป็นภาษาที่
ส าคัญที่สุดในอนาคตในการสื่อสารกับสังคมภายนอก 
 2.2 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎ภาษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ให๎เกดิขึ้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือสํงเสริม พัฒนาครูผู๎สอนและนักเรียนให๎มีความรู๎ มีเทคนิคการศึกษาค๎นคว๎าโดย
อาศัยสื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเร๎าใจ สามารถการเรียนรู๎ของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       1. ครูผู๎สอนในสถานศึกษาทีส่ังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 115 โรงเรียน ได๎รับการ
พัฒนาความรู๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 
       2  นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 115 โรงเรียน 
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 
           ๓.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ครูผู๎สอนในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 
       2. นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาความรู๎
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 
 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารส าหรับครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ               
กันยายน 2565 นายชัรฟุดดีน หะยี 

และคณะท างาน 
2 พัฒนาทักษะการอํานส าหรับนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
กันยายน 2565 นายชัรฟุดดีน หะยี

และคณะท างาน 
3 คํายวิชาการกํอนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ O-NET 
กันยายน 2565 นายชัรฟุดดีน หะยี 

และคณะท างาน 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู๎สอนในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 115 โรงเรียน ได๎รับ
การพัฒนาความรู๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถ
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 
2  นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 115 โรงเรียน 
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถ
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 

 
 115 โรง 

 
 

115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู๎สอนในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 

 
100 

2. นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกดัสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 

100 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
          ห๎องประชุมขุนคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 33,600 บาท  
(เงินสามหมื่นสามพันหกร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษ               

 
   

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 
- คําวิทยากร  
(10 ชั่วโมง x 600 บาท) 
- คําประชุมเตรียมการ คําอาหาร 
อาหารวํางเครื่องดื่ม  
 (10 คน x 190 บาท) 

1,400 
 

2,400 
 

6,000 
 

1,900 

- 
 
- 
 

6,000 
 
- 

1,400 
 

2,400 
 
- 
 

1,900 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 11,700 6,000 5,700 - 



 

 

- 142 - 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. พัฒนาทักษะการอํานส าหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 
2.1 ประชุมเตรียมการ 
- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
- คําเอกสาร 

 
 
 
 

1,400 
 

2,400 
 

2,400 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1,400 
 

2,400 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

2,400 

รวมกิจกรรมที่ 1.2 6,200 - 3,800 2,400 
2.2 ประชุมชี้แจงการด าเนินการ 
- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(120คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

4,200 
 

- 4,200 
 

- 

รวมกิจกรรมที่ 2.2 4,200 - 4,200 - 
2.3 คําตอบแทน /เบี้ยเลี้ยง 
(10 คน x 120 บาท x 5 วัน ) 

6,000 6,000 - - 

รวมกิจกรรมที่ 2.3 6,000 6,000 - - 
รวมกิจกรรมที่ 2 16,400 6,000 8,000 - 

3. ค่ายวิชาการก่อนการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ระดับชาติ  
O-NET 

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

700 - 700 - 

- คําอาหารกลางวัน   
(10  คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

1,200 - 1,200 - 

- คําตอบแทนครูวิทยากรที่ถํายทอด
ประสบการณ์  
(10 ชั่วโมง x 600 บาท) 

3,600 3,600 - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 5,500 3,600 1,900 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,600 15,600 15,600 2,400 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
           8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาจจะมีภารกิจที่ไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎เนื่องจากมีกิจกรรมบางอยํางที่ตรงกันในวันที่มีการจัดกิจกรรม 
        2. ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาจจะไมํสามารถเข๎าใจในการสื่อสารได๎
เนื่องจากไมํได๎จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง 
                 3. นักเรียนอาจไมํเข๎าใจในการสื่อสารได๎ในบางค า บางประโยค 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ผู๎รับผิดชอบโครงการประสานให๎ครูทราบลํวงหน๎าทั้งนี้เพื่อที่จะท าให๎ครูได๎
ด าเนินการเตรียมการกับกิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางไมํมีปัญหา ตลอดจนประสานวิทยากรให๎สื่อสารแบบ
ย้ าทวนเพ่ือความเข๎าใจใน ค า ประโยคหรือวลี ส าหรับครูและนักเรียน 
        2. มีการก ากับ  นิเทศ ติดตาม โดยทางตรงและทางอ๎อมให๎กับครู นักเรียนอยํางใกล๎ชิด
และมากท่ีสุดเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู๎สอนในสถานศึกษาทีส่ังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 

9.2 นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางดียิ่ง 
 
                                     (ลงชื่อ)..............................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 
                                    (ลงชื่อ)...............................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์.) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                   (ลงชื่อ).................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 



 

 

- 144 - 
 

โครงการ  พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให๎มีทักษะการจัดการเรียนรู๎ในทักษะศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ  ศึกษานิเทศก์  
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
............................................................................................................................. ......................... 
 

1. หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎ทักษะ

การคิดเป็นสมรรถนะหลักที่ส าคัญสมรรถนะหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนเป็นผู๎น าทักษะการคิดสูํการปฏิบัติในชั้น
เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎มีความสอดคล๎องตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท าให๎นักเรียน
พัฒนาทักษะการคิด และครูผู๎สอนจะชํวยให๎นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดได๎ดียิ่งขึ้น  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ให๎มีทักษะการจัดการเรียนรู๎ในทักษะศตวรรษที่ 21 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร์ ให๎สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนให๎สูงขึ้น ครูเป็นบุคคลส าคัญ คือเป็นผู๎จัดกิจกรรมและบรรยากาศให๎ผู๎เรียน
ให๎เกิดการเรียนรู๎ ดังนั้นการชํวยเหลือดูแลให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎ค าแนะน า และกระตุ๎นครูให๎พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มพูนศักยภาพ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมทั้งการสํงเสริมให๎ครูพัฒนานวัตกรรมใหมํ ๆ มาทดลองใช๎ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน มีคุณภาพ สอดคล๎องกับจุดเน๎น สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
ต๎องการ และการสํงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์จึงมีส าคัญและ
ความจ าเป็นอยํางยิ่งเพราะจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นอยํางมาก   
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให๎มีสมรรถนะขั้นสูง มีความเข๎าใจในกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนสูํทักษะศตวรรษที่ 21  
2.2 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนครูคณิตศาสตร์ ให๎มีการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  

ตามสมรรถนะเด็กในศตวรรษที่ 21 และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
       ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดเข๎ารับการพัฒนาสํงเสริมการเรียนรูตามสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
ในวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  115  คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ร๎อยละของครูคณิตศาสตร์ในสังกัดทุกคนได๎รับการพัฒนา และสามารถน ากระบวนการ
สมรรถนะขั้นสูงไปใช๎ในชั้นเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 

     2. ร๎อยละของครูคณิตศาสตร์ได๎รับพัฒนาศักยภาพครู และการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
และน าไปใช๎ในหารจัดการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์สูํทักษะในศตวรรษที่ 21 ผําน
ระบบออนไลน์ 

ธันวาคม2564 นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ  
 

2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
และสรุปรายงานผล  

มกราคม  25๖4 
– กันยายน2565 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ  
 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ครูผุ๎สอนคณิตศาสตร์ ได๎รับการพัฒนาสํงเสริมการเรียนรูตามสมรรถนะการคิด 
ขั้นสูงในวิชาคณิตศาสตร์ 

115 คน 

เชิงคุณภาพ  
1. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑  

100 

2. ร๎อยละของครูผู๎สอนคณิตสาสตร์มีสมรรถนะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
สามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษ 
ที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

80 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ตามกระบวนการ
ตรงตามสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

100 
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6. สถานที่ด าเนินการ 
          ห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 15,150 บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นห๎าพันหนึ่งร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์สูํทักษะในศตวรรษที่ 21 ผําน
ระบบออนไลน์ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 2  มื้อ ๆ  ละ 35 บาท) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน   
(15 คน x 1 มื้อ ๆ  ละ 120 บาท)      

1,800 - 1,800 - 

คําวิทยากร  
(12 ชั่วโมง x 600 บาท) 

7,200 7,200 - - 

คําถํายเอกสาร 1,000 - 1,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 11,050 7,200 3,850 - 

2. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
และสรุปรายงานผล  

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 2 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน   
(15 คน x 1 มื้อ ๆ  ละ 120 บาท)      

1,800 - 1,800 - 

คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 1,250 - 1,250 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 4,100 - 4100 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,150 7200 7,950 - 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
                 สัญญาณอินเตอร์เน็ตของวิทยากรปลายทางไมํเสถียรท าให๎การจัดการประชุมอาจมี
ตํอเนื่อง ไมํสามารถด าเนินการประชุมตามที่ก าหนด 
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          8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง        
                 ประสานวิทยากรไว๎เป็นการลํวงหน๎า และวางแผนหาวิทยากรส ารอง กรณีวิทยากรหลัก
ไมํสามารถมาได๎ตามก าหนด 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์และการแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

9.2 ครูคณิตศาสตร์ได๎สํงเสริมการเรียนรู๎สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9.4 นักเรียนสามารถมีความรัก และมีทัศนคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถคิด วิเคราะห์ 
และอยํางมีเหตุผลเป็นล าดับขั้นตอนที่ถูกต๎องได๎ 
 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎เสนอโครงการ 
                                       (นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ) 
                                                ศึกษานิเทศก์  
 

 
 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

 
 

                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก๎วประชุม 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎สูํห๎องเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที ่6 ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที ่           - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12     การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12    ด๎านการศึกษา   
  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์ 0973594848 
กลุ่ม  กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล  . 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มี
ศักยภาพในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู๎ใช๎รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดย
ค านึงถึงพัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู๎เรียน เน๎นการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎รํวมกัน การเรียนรู๎จากธรรมชาติ การ
เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู๎แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให๎สํงผลตํอผู๎เรียน
ตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร ครูผู๎สอนจ าเป็นอยํางยิ่ง ในการน าสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ที่จะสํงผลให๎นักเรียนผํานมาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแตํละคนศักยภาพ ในการ
เรียนรู๎ไมํเทํากัน ซึ่งต๎องรับการสนับสนุนและสํงเสริมอยํางเต็มที่ความสามารถของครูผู๎สอนและผู๎บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎เทําทันในศตวรรษที่ 21 อยํางเทําเทียม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นถึงความจ าเป็นอยํางยิ่ง ในการ 
พัฒนาโรงเรียนในสังกัด ครูผู๎สอนในการจัดการเรียนการเรียนรู๎สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 จึงด าเนินการโครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู๎สูํการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ครูผู๎สอนในสังกัดในเทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) สูํระดับห๎องเรียน เพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับ 
ผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผล 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครูให๎มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  

ให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนด๎านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎อง
กับทักษะศตวรรษที่ 21 

2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให๎มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ทั้ง 115 โรงเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มี
คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

      2. ครูผู๎สอนทุกคนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ทั้ง 115 โรงเรียนได๎รับการพัฒนา
ด๎านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่ 21 และมีการเผยแพรํ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
        3. ผู๎บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดท้ัง 115 โรงเรียน ได๎รับการพัฒนา
กระบวนการนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนห๎องเรียนคุณภาพ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

       1. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอนที่เข๎ารํวมโครงการมีภาวะผู๎น าทางวิชาการ 
       2. ร๎อยละของครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎องกับ

ทักษะศตวรรษที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
       3. ร๎อยละของศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศติดตาม และมีนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนา

ครูผู๎สอนด๎านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
       4. ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมประสานแผน ขับเคลื่อน 

พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 
๒๑ สูํระดับห๎องเรียน ด๎านทักษะการ
เรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills)  

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2564 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู๎ที่ครอบคลุมด๎านทักษะ 
คุณลักษณะความสามารถด๎านทักษะ
การเรียนรู๎ และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) ตามบริบท
ของโรงเรียน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2564 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 พัฒนาศักยภาพครู ด๎านการจัดการ

เรียนรู๎Active Learning ที่สอดคล๎อง
กับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎าน
ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม
(Learning and Innovation Skills) 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2564 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

4 จัดการประกวด/แขํงขัน/ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษ
ที่ ๒๑ ด๎านทักษะการเรียนรู๎ และ
นวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) ส าหรับครูและ
นักเรียน 

กุมพาพันธ์ - มีนาคม 
2565 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

5 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน และสรุป
รายงานผล 

มกราคม-กันยายน 
2565 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

  115 แหํง 

2. ครูผู๎สอนในโรงเรียนทุกโรงเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และมีการเผยแพรํ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

115 แหํง 

3. ผู๎บริหารโรงเรียนในโครงการรํวมกระบวนการนิเทศภายใน ติดตามการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครูสอน 

115 คน 

เชิงคุณภาพ  
1. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอนที่เข๎ารํวมโครงการมีภาวะผู๎น า
ทางวิชาการ 

80 

2. ร๎อยละของครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่
สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่สอดคล๎องกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

80 

3. ร๎อยละของศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศติดตาม และมีนวัตกรรมการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนด๎านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล๎อง
กับทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

100 

4. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 80 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
          ห๎องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
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7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  120,000  บาท   
(เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมประสานแผน ขับเคลื่อน พัฒนา
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
ทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ สูํระดับห๎องเรียน 
ด๎านทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(34 คน x 4  มื้อ x 35 บาท) 

4,760 - 4,760 - 

คําอาหารกลางวัน   
(34 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

8,160 - 8,160 - 

คําอาหารเย็น  
(34 คน x 1 มื้อ x  250 บาท)            

8,500 - 8,500 - 

คําท่ีพัก (2 ห๎อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 4,800 - 4,800 - 
คําวิทยากร (12 ชั่วโมง x 600 บาท) 7,200 7,200 - - 
คําพาหนะ  (4  คน x 500 บาท)  2,000 - 2,000 - 
คําวัสดุ  4,000 - - 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 39,420 7,200 28,220 4,000 
2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู๎ที่ครอบคลุมด๎านทักษะ 
คุณลักษณะความสามารถด๎านทักษะการ
เรียนรู๎ และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) ตามบริบทของโรงเรียน 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(34 คน x 4  มื้อ x 35 บาท) 

4,760 - 4,760 - 

คําอาหารกลางวัน   
(34 คน x 2 มือ้ x 120 บาท)      

8,160 - 8,160 - 

คําวิทยากร (12 ชั่วโมง x 600 บาท) 7,200 7,200 - - 
คําพาหนะ  (4  คน x 500 บาท)  2,000 - 2,000 - 
คําวัสดุ  3,000 - - 3,000 
คําถํายเอกสาร 
 

1,000 - 1,000  

รวมกิจกรรมที่ 2 26,120 7,200 15,920 3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. พัฒนาศักยภาพครู ด๎านการจัดการ
เรียนรู๎ Active Learning ที่สอดคล๎องกับ
ทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ด๎านทักษะการ
เรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) ด๎วยระบบออนไลน์ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 2  มื้อ x 35 บาท) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      1,800 - 1,800 - 
คําวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 บาท) 3,600 3,600 - - 
คําถํายเอกสาร 1,000 - 1,000  

รวมกิจกรรมที่ 3 7,450 3,600 3,850 - 
4. จัดการประกวดห๎องเรียนคุณภาพ     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4  มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน (20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      4,800 - 4,800 - 
คําเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 3 วัน x 120 บาท) 7,200 7,200 - - 
คําพาหนะ (10 คน x 3 วัน x 200 บาท) 6,000 -- 6,000 - 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000  6,000 - 
คําวัสดุ  2,500 - - 2,500 
คําถํายเอกสาร 1,000 - 1,000  

รวมกิจกรรมที่ 4 28,900 7,200 19,200 2,500 
5. นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน และสรุปรายงานผล 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      2,400 - 2,400 - 
คําเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 3 วัน x 120 บาท) 7,200 7,200 - - 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000 - 6,000 - 
คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 1,110 - 1,110 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 18,110 7,200 10,910 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 32,400 78,100 9,500 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. การกิจกรรมไมํเป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนดไว๎ดว๎ยสถานการณ์การแพรํระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา Covid-2019 
        2. การนิเทศ ติดตาม ไมํสามรถด าเนินการได๎เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนไมํใชํ
รูปแบบ ON-Site 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. วางแผนการด าเนินงานในสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโรคไวรัส ด๎วยการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ 
      2. มีการนิเทศ ติดตามในรูปแบบออนไลน์ หรือการประเมินในรูปแบบที่หลากหลายใน
สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโรค 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ Active Learning รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 

ที่เน๎น Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มีล าดับขั้นตอน 
9.2 ครูผู๎สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ Active Learning โดยพิจารณาจาก

ข๎อมูลพ้ืนฐานที่เป็นเปูาหมายการเรียนรู๎ตามหลักสูตร บริบทและความต๎องการของผู๎เรียน 
9.3 นักเรียนมีทักษะที่หลากหลายสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางรวดเร็ว รับผิดชอบงาน

ได๎ด๎วยตนเอง และรู๎จักพลิกแพลงกระบวนการแก๎ไขปัญหา กล๎าคิด และตัดสินใจได๎ 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎เสนอโครงการ 
                                       (นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ) 
                                                ศึกษานิเทศก์  

 
 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
 

                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก๎วประชุม 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา (I-NET)  
                     ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา 2019 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที ่6 ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที ่4       การวัดและประเมินผล    
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ที ่ - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางซัลมา  มะเกะ    เบอร์โทรศัพท์   093-6490003 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดนโยบายและจุดเน๎น เพื่อให๎การบริหารจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแมํบท วัตถุประสงค์ 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด๎านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องเตรียมคนในศตวรรษที่ 21  
ในระดับประถมศึกษามุํงค านึงถึงพหุปัญญาของผู๎เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะ 
การเรียนภาษาไทย เน๎นเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและสํงเสริม 
ให๎นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร๎อมกับสร๎างเด็กให๎เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก๎ปัญหา เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมถึง 
ขั้นตอนและวิธีการสร๎างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี 
วําการกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ด าเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา ( I-NET) ในปีการศึกษา 2563 พบวํา ผลการทดสอบลดลง ต๎องมีการ
พัฒนาการวัดผลประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติด๎าน
อิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ือสนับสนุนสํงเสริมให๎ครูผู๎สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง น าความรู๎ไปใช๎พัฒนา
คุณภาพให๎สถานศึกษามีผลการทดสอบ (I-NET) สูงขึ้น  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติด๎าน
อิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคลังข๎อสอบส าหรับโรงเรียนน าไปใช๎ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและเตรียมความพร๎อมในการจัดสอบระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา ( I-NET) ปีการศึกษา 
2564 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. ครูจ านวน 20 คนมีความรู๎ความเข๎าใจในในการจัดท าข๎อสอบ และได๎รวบรวมพัฒนา
คลังข๎อสอบ I-NET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
        2. นักเรียนจ านวน 1,149  คน ได๎รับความรู๎จากวิทยากรผํานระบบออนไลน์ ใน
สถานการณ์การแพรํเชื้อของไวรัสโคโรนํา 2019 มีผลการทดสอบระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา(I-NET) 
ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น  
       3. ครูอิสลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข๎มจ านวน 120 คนได๎รับความรู๎มีความรู๎มี
ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. ร๎อยละของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของข๎อสอบ I-NET มีการพัฒนาคลัง
ข๎อสอบน าไปใช๎ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
                 2. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับความรู๎จากวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีความ
พร๎อมในการสอบระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 
                 3. ร๎อยละของครูอิสลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข๎มได๎รับความรู๎มีความรู๎มีความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู๎อิสลาม
ศึกษาที่มีคุณภาพ 

11-12 พฤศจิกายน 
2564 

นางซัลมา  มะเกะ และคณะ 

- จัดท าคลังข๎อสอบ Pre-I-NET 
2564 

พฤศจิกายน  นางซัลมา  มะเกะและคณะ 

- เรียนรู๎ออนไลน์ ธันวาคม นางซัลมา  มะเกะและคณะ 
 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าข๎อสอบ และได๎รวบรวมพัฒนาคลัง
ข๎อสอบ O-NET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

20 คน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. นักเรียน ได๎รับความรู๎จากวิทยากรผํานระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การ
แพรํเชื้อของไวรัสโคโรนํา 2019  (ข๎อมูลเด็กสอบ I-NET) 

1,149 คน 

3. ครูอิสลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข๎มได๎รับความรู๎มีความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 

120 คน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีตัวอยํางข๎อสอบ Pre –I-NET 
เก็บในคลังข๎อสอบของเขตพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

1 แหํง 

เชิงคุณภาพ  
1. ร๎อยละของครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าข๎อสอบ และได๎รวบรวม
พัฒนาคลังข๎อสอบI-NET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

90 

2. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับความรู๎จากวิทยากรผํานระบบออนไลน์ ใน
สถานการณ์การแพรํเชื้อของไวรัสโคโรนํา 2019  

90 

3. ร๎อยละของครูอิสลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข๎มได๎รับความรู๎มีความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 

90 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีตัวอยํางข๎อสอบ Pre –I-NET 
ส าหรับใช๎เป็นแนวทางการพัฒนานักเรียนในปีตํอ ๆ ไป 

 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
      จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  50,050 บาท   
(เงินห๎าหมื่นห๎าสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดท าข๎อสอบ Pre-I-NET     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําพาหนะ 
(20คน x 2 วัน x 200 บาท) 

8,000 -  8,000 - 

คําวัสดุ  3,000 - - 3,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 18,600 - 15,600 3,000 

2. เรียนรู๎ออนไลน์     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(8 คน x 10 มื้อ x 35 บาท) 
 

2,800 - 2,800 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน   
(8 คน x  5 มื้อ x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําวิทยากร  
(25  ชั่วโมง x 600 บาท) 

15,000 15,000 - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 22,600 15,000 7,600 - 
3. ถอดบทเรียน 8 กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 2 มื้อ x  35 บาท) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน   
(15 คน x  1 มื้อ x 120 บาท)      

1,800 - 1,800 - 

คําวิทยากร  
(2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท)  

6,000 6,000 - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 8,850 6,000 2,850 - 
รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 50,050 21,000 26,050 3,000 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ระยะเวลาการด าเนินงานสั้น อาจท าให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎น๎อย  
       2. ระยะเวลาด าเนินการสั้นๆ อาจท าให๎คลังข๎อสอบไมํส าเร็จสมบูรณ์  เนื่องจากต๎องมี
การจัดพิมพ์ 
        3. การเรียนรู๎ในระบบออนไลน์อาจมีปัญหาด๎านอุปกรณ์ เครื่องมือและความเสถียร 
ของระบบสัญญาณ 
       4. สถานการณ์การแพรํระบาดท่ีสํงผลให๎นักเรียนครู และบุคลากรที่อยูํในระหวําง 
การรักษาตัวและกักตัวอาจไมํสามารถด าเนินการได๎ การด าเนินงานลําช๎า 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. อาจต๎องมีการเพ่ิมระยะเวลาการด าเนินงานเพิ่มข้ึน เพื่อบรรณาธิการข๎อสอบ  
        2. ต๎องให๎ความรู๎ส าหรับครูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวิเคราะห์จัดท าข๎อสอบ อยํางสม่ าเสมอ 
                3. หากโรงเรียนมีความพร๎อมด๎านการปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา
2019 อยูํในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได๎และอาจให๎นักเรียนเรียนรู๎ออนไลน์ด๎วยรูปแบบออนไซส์            
ที่โรงเรียน  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังข๎อสอบระดับชาติด๎าน
อิสลามศึกษาI-NET สามารถน าไปใช๎ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมความพร๎อม 
ในการสอบ I-NET ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติด๎านอิสลามศึกษา  
I-NET ที่สูงขึ้น  
 
                                  (ลงชื่อ).............................................ผู๎เสนอโครงการ                   
                   (นางซัลมา  มะเกะ) 
                                                   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
 
 

                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก๎วประชุม 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
  ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่5 กระบวนการ PLC 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัรฟุดดีน  หะยี     เบอร์โทรศัพท์  084-6338795 
กลุ่ม   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎จัดท ายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนไทยทุกคน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
เพราะทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญตํอความเจริญก๎าวหน๎าของชาติ ที่เกิดจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายที่มี
สํวนได๎สํวนเสียกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมคิด รํวมท า และลงมือปฏิบัติอยํางจริงจัง 
จะท าให๎บรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีคุณภาพ คือ ผู๎เรียนมีสมรรถนะด้ านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร๎างคนในชาติให๎มี
คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครอบคลุมและสอดคล๎องกับลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ในการปลูกฝังคํานิยมคุณธรรม จริยธรรม ให๎เกิดข้ึนกับเยาวชนไทยให๎เป็นผลส าเร็จตามเจตนารมณ์
ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา โดยมีการเกิดแนวคิดส าคัญคือ "จุดแตกหักในห๎องเรียน"  
เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ด๎านในเวลาตํอมา โดยเฉพาะด๎านที่ 3 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เชํน การปฏิรูปวัฒนธรรมใหมํของสถานศึกษา เน๎นการสํงเสริมให๎
สถานศึกษาทุกแหํงเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community  
= PLC) สร๎างระบบความรับผิดชอบระหวํางครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และผู๎ปกครอง สนับสนุนการ
สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา สร๎างภาวะผู๎น าให๎ผู๎บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 
ตลอดจนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเรียนรู๎ สร๎างสรรค์ ในการรํวมมือแก๎ปัญหา 
ด๎วยแนวคิดท่ีใหมํ ๆ ในการแก๎ปัญหาการศึกษาได๎ในที่สุด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 สํงเสริมให๎ครูและผู๎บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” เพ่ือให๎ตอบสนองตํอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานดังกลําว ซึ่งกระบวนการ PLC เป็นกระบวนก ารสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานรํวมกัน  เพื่อให๎การขับเคลื่อน PLC ชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิช าชีพ ไปสูํสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ยั่งยืนตํอไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  
สูํสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตํอไป เป็นต๎น 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแหํง

การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ สูํสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือให๎บุคลากรในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
       ครู พนักงานราชการ ลูกจ๎างในสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 จ านวน 115 คน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ครู พนักงานราชการและลูกจ๎างในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ได๎ด าเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิช าชีพไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา  
       2. บุคลากรทางการศึกษา ข๎าราชการ พนักงานและลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ด าเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิช าชีพไปสูํการน านวัตกรรมพัฒนา
ระบบงานในการท างานของตนเองในส านักงานได๎อยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

Plc ส าหรับครู พนักงานราชการและ
ลูกจ๎างในสถานศึกษา สพป.ปัตตานี  
เขต 2  ด าเนินการดังนี้ 
- ประชุมวางแผนคณะท างานรํวมกับ
คณะวิทยากร 
- ออกแบบหลักสูตรอบรมPLC 
- อบรม/เข๎าคํายปฏิบัติการ PLC 

 
 
 

24  ก.พ. 65 
25-26 ก.พ. 65 
7-8  มี.ค.  65 
10 มี.ค   65 

นายชัรฟุดดีน  หะยีและ
คณะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- สรุปผลการเข๎าคํายปฏิบัติการ PLC 
รํวมกับวิทยากร 
- รายงานผล ไปยัง สพป.ปน 2 สพฐ. 
และหนํวยงานตําง ๆ 

มี.ค -ส.ค. 65 

 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครู พนักงานราชการและลูกจ๎างในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ด าเนินปฏิบัติการ PLC ได๎อยํางมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

 
 120 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของครู พนักงานราชการและลูกจ๎างในสถานศึกษา ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ในการด าเนินปฏิบัติการ  
PLC ได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
          ห๎องประชุมศูนย์เครือขํายการเรียนรู๎ในโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย ห๎องประชุมหนํวยงานตําง ๆ 
ในจังหวัดปัตตานีหรือห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 จ านวน 20,000 บาท 

(เงินสองหมืน่บาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ด าเนินการ Plc โดยการน าเสนอผลงาน
ของครู นักเรียน ในสถานศึกษา สพป.
ปัตตานี เขต 2 

    

คําอาหารกลางวัน  
(50 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

6,000 
 

- 
 

6,000 - 
 

คําอาหารวําง (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 3,500 - 3,500 - 
คํากรรมการตัดสิน (5 คน x 5 ชม. x 300 บาท) 7,500 7,500 - - 
คําเอกสาร/วัสดุ 1,500 - - 1,500 
คําประชุมเตรียมการคณะกรรมการตัดสิน
และคณะท างาน  
(10 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) 

1,500 
 

- 
 

 

1,500 - 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 7,500 11,000 1,500 
ขอถัวจํายทุกรายการ 
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8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

                 1. วิทยากรที่จะมาให๎ความรู๎แกํครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ๎าง  
ติดภารกิจท าให๎การจัดอบรมไมํเป็นไปตามที่ก าหนด 
                 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ๎าง ตามกลุํมเปูาหมายที่ก าหนด  
เข๎ารับการอบรมไมํครบตามจ านวน 
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                1. ประสานวิทยากรไว๎เป็นการลํวงหน๎า และวางแผนหาวิทยากรส ารอง กรณีวิทยากร
หลักไมํสามารถมาได๎ตามก าหนด 
                2. ประสานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ๎างตามกลุํมเปูาหมายและ
ส ารองบุคลากรที่อยูํนอกกลุํมเปูาหมายเข๎าแทน เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  9.1 ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 9.3 บุคลากรในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..............................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 
                                    (ลงชื่อ)...............................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์.) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                   (ลงชื่อ).................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการ 
      สถานศึกษาท่ีได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข     ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                             3. นางสาวนิภา  สายนุ๎ย     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                             4. นายอดินันต์  หะมะ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก๎ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎มีการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู๎ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให๎
การปฏิบัติหน๎าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก๎าวหน๎าแกํราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได๎ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา ที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ  ให๎มีความรู๎ ทักษะ วิสัยทัศน์ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน๎าท่ีราชการ  จึงได๎จัดให๎มีโครงการพัฒนา
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับ
การบรรจุแตํงตั้งใหมํ  
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให๎ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาท่ีได๎รับการบรรจุ

แตํงตั้งใหมํมีภาวะผู๎น าที่ดี  มีวิสัยทัศน์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให๎ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาท่ีได๎รับการบรรจุ

แตํงตั้งใหมํได๎ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ และสร๎างเครือขํายทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
       ผู๎อ านวยการสถานศึกษา รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคลากร 

ที่เก่ียวข๎อง จ านวน  44  คน   
 

         3.2  เชิงคุณภาพ 
       ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ   

มีภาวะผู๎น าและสามารถน าความรู๎ และประสบการณ์ท่ีได๎รับจากการเข๎ารับการพัฒนาไปประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติหน๎าที่และเป็นผู๎ผํานการประเมินสัมฤทธิผลตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 นางสินุช ประสงค์สุข 

นางอภิญญา ศิริรังษี 
น.ส.นิภา  สายนุ๎ย 
นางนูรียะห์ อาแวกาจิ 
นายอดินันต์  หะมะ 
นางเกตนิกา แวํนแกว๎ 
 

2. ประชุมคณะท างาน/และผู๎เข๎ารํวมโครงการ พฤศจิกายน 2564 
3. การให๎ค าปรึกษาแนะน าของคณะกรรมการ 

Coaching และ 
การประเมินสัมฤทธิผล 
3.1 คณะกรรมการ Coaching  
ให๎ค าปรึกษาแนะน าผู๎อ านวยการ 
สถานศึกษาท่ีได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ 
3.2  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล  
ประเมินผู๎บริหารสถานศึกษา และรอง
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ที่ได๎รับการ 
บรรจุแตํงตั้งใหมํ                                                                

พฤศจิกายน 2564- 
กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 

4 ผู๎อ านวยการสถานศึกษา/รองผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา ที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ  
และผู๎เกี่ยวข๎อง ประชุมและศึกษาดูงาน
โรงเรียน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญํ) 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2565 

 

5 สรุปผล/รายงานผล โครงการ กันยายน 2565  
 
 
 
 



 

 

- 165 - 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา และรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่เข๎า ได๎รับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน๎าที่มีภาวะผู๎น า และผํานการประเมิน
สัมฤทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
44 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการ
บรรจุแตํงตั้งใหมํ มีภาวะผู๎น าและสามารถน าความรู๎ ประสบการณ์ท่ีได๎รับจาก
การเข๎ารับการพัฒนาไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ และผํานการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน๎าที่ระดับดีขึ้นไป 

 
100 

 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
      6.1 ประเมินสัมฤทธิผลและให๎ค าปรึกษา ณ สถานศึกษาผู๎อ านวยการสถานศึกษา และ 
รองผู๎อ านวยการสถานศึกษาได๎รับการแตํงตั้งบรรจุใหมํ  
      6.2 ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษา (ขนาดเล็ก กลาง ใหญํ) และโรงแรมในจังหวัดภาคใต๎ 
 

7.  งบประมาณ 
     จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  287,600 บาท  
(เงินสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร๎อยบาทถ๎วน )   รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมการ     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(44 คน x 35บาท x 2 มื้อ) 

3,080 - 3,080 - 

คําอาหารกลางวัน   
(44 คน x 120บาท x 1 มือ้) 

5,280 - 5,280 - 

คําเอกสาร 2,000 - 2,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 10,360 - 10,360 - 

2. คณะกรรมการ Coaching ประชุมให๎
ค าปรึกษาแนะน า ผอ.ร.ร.ใหมํ (12 ราย)      

 

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(24 คน x 35บาท x 2 มื้อ x 6 วัน) 

10,080 - 10,080 - 

คําเบี้ยเลี้ยง (12 คน x 240บาท x 6วัน) 17,280 - 17,280 - 
คําพาหนะเดินทาง  
(12 คน x 300 บาท x 6 วัน) 
 

21,600 - 21,600 - 

                               รวมกิจกรรมที่ 2 48,960 - 48,960 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
ผอ.ร.ร. และประชุมสรุปผลการประเมิน  

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(24 คน x 35บาท x 2 มื้อ x 6 วัน) 

10,080 - 10,080 - 

คําเบี้ยเลี้ยง (12 คน x 240 บาท x 6วัน) 17,280 - 17,280 - 
คําพาหนะเดินทาง   
(12 คน x 300บาท x 6วัน) 

21,600 - 21,600 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 48,960 - 48,960 - 
4. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล   
รองผอ.ร.ร.และประชุมสรุปผลการประเมิน     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(16 คน x 35บาท x 2 มื้อ x 5 วัน ) 

5,600 - 5,600 - 

คําเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240บาท x 5วัน) 10,800 - 10,800 - 
คําพาหนะเดินทาง  
(9 คน x 300บาท x 5 วัน) 

13,500 - 13,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 29,900 - 29,900 - 
5. ประชุม/ศึกษาดูงาน  โรงเรียนขนาด  
(เล็ก กลาง ใหญํ) และ สรุปผลการศึกษาดูงาน     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(44 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 

8,800 - 8,800 - 

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(44 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

3,080 - 3,080 - 

คําอาหารกลางวัน  
(44 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

26,400 - 26,400 - 

คําอาหารกลางวัน   
(44 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

5,280 - 5,280 - 

คําอาหารเย็น (44 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 26,400 - 26,400 - 
คําท่ีพัก  (22 ห๎อง x 1,200 บาท x 2 คืน) 52,800 - 52,800 - 
คําพาหนะเดินทาง (23 คน x 300 บาท) 6,900 - 6,900 - 
คําของที่ระลึก (3 ชิ้น x 1,500 บาท) 4,500 - 4,500 - 
คําวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสาร/ไวนิล 5,260 - - 5,260 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง  10,000 - 10,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 149,420 - 144,160 5,260 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,600 - 282,340 5,260 

ขอถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 



 

 

- 167 - 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง     
                สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให๎
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและคณะกรรมการ Coaching  และการศึกษา ดูงาน ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ตามก าหนดการที่ก าหนด   
     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง     
                ปรับเปลี่ยนก าหนดการ รูปแบบให๎ค าปรึกษาแนะน าและประเมินสัมฤทธิผล  
และสถานที่ศึกษาดูงาน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการแตํงตั้งบรรจุใหมํ มีภาวะ
ผู๎น าและสามารถน าความรู๎  ประสบการณ์ท่ีได๎รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าท่ี 
และผํานการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 

           (ลงชื่อ)................................................. ผู๎เสนอโครงการ 
                                           (นางอภิญญา  ศิริรังษี ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
 

 

               (ลงชื่อ)..................... ......................... .ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                      (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                ผูอ๎ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 

                               
 

              (ลงชื่อ)........................-............................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                        (.............................................) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาสูํมืออาชีพ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
อยํางมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21   

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสินุช  ประสงค์สุข เบอร์โทรศัพท์ 089-4662722 

2. นางอภิญญา  ศิริรังษี   เบอรโ์ทรศัพท์ 085-0778726 
3. นายอดินันต์  หะมะ   เบอร์โทรศัพท์ 081-0925937 

กลุ่ม  กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ การมุํงเน๎นการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ จ าเป็นที่จะต๎องมีผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีความรู๎ ความสามารถ
หรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ “ผู๎บริหารมืออาชีพ” เป็นความหวังของการศึกษาไทย โดยรวม
ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมีความรู๎ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค๎นคว๎าและมีการพัฒนา
วิชาชีพอยํางตํอเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู๎บริหารสถานศึกษา เป็นผู๎บริหารมืออาชีพ มีความรู๎และ
ประสบการณ์ เป็นผู๎น าทางวิชาการ เป็นผู๎น าการปฏิรูปการเรียนรู๎ มีความสามารถในการบริหารงาน
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู๎ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎านบริหารงานทั่วไป ด๎าน
วิชาการ ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านงบประมาณ ในการบริหารองค์การนั้น ๆ ความส าเร็จ หรือ
ความล๎มเหลวขององค์การยํอมข้ึนอยูํกับศักยภาพของผู๎บริหาร ที่มีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งตํอ
ความส าเร็จหรือความล๎มเหลวของการจัดการศึกษาการศึกษาไทย ในยุคการปฏิรูปการศึกษาต๎องการ
ให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”ที่มคีวามรู๎และประสบการณ์สมกับที่เป็น
วิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษากลําวคือ มีความสามารถท่ีจะ
ประสานการมีสํวนรํวมของครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ ในการ
ระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ตลอดจนจัดให๎มีกระบวนการประกันคุณภาพให๎การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนที่มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ดังกลําว จึงได๎จัดให๎มีโครงการการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาสูํมืออาชีพ เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21  และบุคลากรในสังกัดขึ้น เพื่อเป็นการ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ ให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได๎ทันทํวงที อีกทั้ง
สามารถน าไปใช๎บริหารโรงเรียน พัฒนาครูและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตํอไป 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีสมรรถนะ ความรู๎ ทักษะ และมีภาวะความเป็นผู๎น า 

ส าหรับบทบาทการเป็นผู๎บริหารสูํมืออาชีพ 
2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับองค์ความรู๎ใหมํ ๆ เพ่ือน าไปปรับใช๎ในการพัฒนางานได๎

อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1 ผู๎บริหารการศึกษา    จ านวน 5  คน 
  3.1.2 ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย   จ านวน  7  คน 
  3.1.3 ศึกษานิเทศก์    จ านวน  19 คน 
  3.1.4 ผู๎อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน 113 คน 
  3.1.5 คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จ านวน  25 คน  
        จ านวน  169 คน 

      3.2  เชิงคุณภาพ   
       ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการบริหารงานทุกด๎าน อันสํงผลท า
ให๎องค์กรมีการพัฒนางานในการบริหารที่มีประสิทธิภาพสํงผลให๎คุณภาพการศึกษาดีขึ้น  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 2565 นางสินุช  ประสงค์สุข 
2 แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม 2565 นางอภิญญา  ศิริรังษี 
3 ประสานงาน สิงหาคม 2565 นายอดินันต์  หะมะ 
4 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน สิงหาคม 2565  
5 ประเมินผลโครงการ กันยายน 2565  
6 สรุปผล/รายงานผลโครงการ กันยายน 2565  
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย/ศึกษานิเทศก์/ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา/ และคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  

 
169 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ 
ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และผํานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
2. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษามีการพัฒนางานในหน๎าที่อันเนื่องมาจาก
การจัดประชุมทางวิชาการ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษา
ด๎วยกัน ท าให๎ผู๎บริหารสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสามารถ
บริหารงานได๎ทุกด๎านอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
กวําระดับเขตพ้ืนที่ 

 
100 

 
80 
 
 
 

80 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ณ จังหวัดทางภาคใต๎ 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 534,240 บาท  
( เงินห๎าแสนสามหมื่นสี่พันสองร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุมคณะท างาน     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(31 คน x  2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,170 - 2,170 -- 

คําอาหารกลางวัน  
(31 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

3,720 - 3,720  

คําวัสดุ 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 7,890 - 5,890 2,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหาร
ประจ าเดือน และศึกษาดูงานสถานศึกษา 
(ขนาดเล็ก กลาง ใหญํ) 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 169 คน x 6 มื้อ x 50 บาท ) 

50,700 - 50,700 - 

คําอาหารกลางวัน  
(169 คน x 3 มื้อ x 300 บาท) 
 

152,100 - 152,100 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารเย็น  
(169 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 

101,400 - 101,400 - 

คําที่พัก  
(169 คน x 2 คืน x 600 บาท) 

202,800 - 202,800 - 

คําตอบแทนวิทยากร  
(5 คน x 1 ชม. x 600 บาท ) 

3,000 3,000 - - 

คําของที่ระลึก จ านวน 3 ชิ้น ๆ ละ 
1,500 บาท 

4,500 - - 4,500 

คําปูายไวนิล จ านวน 4 ผืน ๆ ละ 
1,000 บาท 

4,000 - - 4,000 

คําเอกสารและวัสดุในการด าเนินงาน 3,000   3,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 521,500 3,000 507,000 11,500 

3. การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน      
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 15 คน x  2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน - 
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,800 - 1,800 - 

คําวัสดุ 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 4,850  2,850 2,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  534,240 3,000 515,740 15,500 

    ขอถัวจํายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        ผู๎บริหารสถานศึกษา ขาดความรู๎ ทักษะ ความเข๎าใจในเรื่ององค์ความรู๎ใหมํ ๆ และ
แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท้ัง 4 ฝุายงาน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.)  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ และภาวการณ์เป็นผู๎น า ในการเป็นผู๎บริหารมือ

อาชีพ 
9.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับองค์ความรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในด๎านการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ได๎เพ่ิมพูนความรู๎ ที่ได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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9.3 ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นกวําคําเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.4 ผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการผํานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..............................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                             (นายอดินันต์  หะมะ ) 
                                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
                           

                   (ลงชื่อ)..................... ........................ ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                           (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                     ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 

                                
                    (ลงชื่อ)........................-......................ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                         (.............................................) 
                   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ         สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ 3      ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที ่6     พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด๎าน 
                    ภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าประสงค์ที่ 7  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
            ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่          - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา  

  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.  นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร  เบอร์โทรศัพท์ 0980131971   
                               2.  นางซัลมา มะเกะ           เบอร์โทรศัพท์ 0936490003 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
  

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  เพื่อแก๎ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาในหลายรูปแบบ ได๎แกํ การจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance 
Learning Information  Technology: DLIT) แพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู๎แหํงชาติ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) เพ่ือพัฒนาทักษะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และ โปรแกรมให๎บริการเผยแพรํเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ 
นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา (OBEC Content Center) ทุกอยํางที่กลําวมา  
เป็นทางเลือกในการแก๎ปัญหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน (สถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่หนํวยงาน
ทางการศึกษาควรได๎รับการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะ ให๎บุคลากรทุกคน ให๎มีความสามารถ 
ในการน าทักษะทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในการบริหารและจัดการเรียน   การสอน  สํงเสริมและ
สนับสนุน  พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความช านาญ เกิดทักษะ 
ในการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
เห็นความส าคัญในสิ่งที่กลําวมา จึงได๎จัดโครงการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์นี้ขึ้น 

   

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information  Technology: DLIT) แกํผู๎บริหาร ครู และบุคลากร 
ในสังกัด   
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2.2 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในการใช๎งานแพลทฟอร์มด๎านการศึกษาเพื่อ 
ความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) แกํผู๎บริหาร ครู และบุคลากร 
ในสังกัด   

 2.3 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎ใช๎    
โปรแกรมให๎บริการเผยแพรํเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (OBEC Content Center) แกํผู๎บริหาร ครู และบุคลากร ในสังกัด   
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ  
               1. บุคลากรแกนน าจากโรงเรียนในสังกัด จ านวน  115  โรงเรียน เข๎ารับการอบรมการ
จัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information  Technology: 
DLIT) และน าความรู๎ไปขยายผลสูํการปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูํ   

       2. บุคลากรแกนน าจากโรงเรียนในสังกัด จ านวน  115  โรงเรียน เข๎ารับการอบรมการใช๎
งานแพลทฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : 
DEEP) และน าความรู๎ไปขยายผลสูํการปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูํ  

       3. บุคลากรแกนน าจากโรงเรียนในสังกัด จ านวน  115  โรงเรียน ได๎เข๎ารับการอบรม
โปรแกรมให๎บริการเผยแพรํเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) และน าความรู๎ไปขยายผลสูํ
การปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูํได๎ 
   3.2 เชิงคุณภาพ  

               1. บุคลากรแกนน าจากโรงเรียนในสังกัด ได๎เข๎ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกล    
ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) และน าความรู๎
ไปขยายผลสูํการปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลได๎  

       2. บุคลากรแกนน าจากโรงเรียนในสังกัด ได๎เข๎ารับการอบรมการใช๎งานแพลทฟอร์ม      
ด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) และน าความรู๎ 
ไปขยายผลสูํการปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูํได๎ ส านักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลได๎ 

        3. บุคลากรแกนน าจากโรงเรียนในสังกัด ได๎เข๎ารับการอบรมโปรแกรมให๎บริการเผยแพรํ
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) และน าความรู๎ไปขยายผลสูํการปฏิบัติในโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานอยูํ ส านักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลได๎  

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 8   กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐกิตติ์ 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  15 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐกิตติ์ 

นางซัลมา 
3 จัดอบรมออนดีมานด์ผสมผสานออนไลน์  

จ านวน 3 หลักสูตร 
- การจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning 
Information  Technology: DLIT) 

 
 
7 - 10  มีนาคม 2565 
 
14 – 17 เมษายน 2565 

นายณัฐกิตติ์ 
นางซัลมา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

 - การใช๎งานแพลทฟอร์มด๎านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  
Excellence Platform : DEEP) 
- การใช๎งานโปรแกรมให๎บริการเผยแพรํ
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content 
Center) 

21 – 24 เมษายน 2565 
 

 

4 สรุปผลการด าเนินการ รายงานโครงการ 30 กันยายน  2565 นายณัฐกิตติ์ 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรแกนน าและผู๎สนใจจากโรงเรียนในสังกัด ได๎เข๎ารับการอบรม 
การจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information  Technology: DLIT) 
2. บุคลากรแกนน าและผู๎สนใจจากโรงเรียนในสังกัด เข๎ารับการอบรม 
การใช๎งานแพลทฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital  Education  
Excellence Platform : DEEP) 
3. บุคลากรแกนน าและผู๎สนใจจากโรงเรียนในสังกัด ได๎เข๎ารับการอบรม
โปรแกรมให๎บริการเผยแพรํเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) 

 
115 โรง 

 
 

115 โรง 
 
 

115 โรง 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของบุคลากรแกนน าและผู๎สนใจจากโรงเรียนในสังกัด ได๎เข๎ารับ 
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information  Technology: DLIT) น าความรู๎ไปขยายผล และ
ประยุกต์ใช๎ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
2. ร๎อยละของบุคลากรแกนน าและผู๎สนใจจากโรงเรียนในสังกัด เข๎ารับ 
การอบรมการใช๎งานแพลทฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  
Education  Excellence Platform : DEEP) น าความรู๎ไปขยายผล และ
ประยุกต์ใช๎ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
 3. ร๎อยละของบุคลากรแกนน าและผู๎สนใจจากโรงเรียนในสังกัด ได๎เข๎ารับ 
การอบรมโปรแกรมให๎บริการเผยแพรํเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content 
Center) น าความรู๎ไปขยายผล และประยุกต์ใช๎ในการบริหารและจัดการเรียน
การสอน 

 
100 

 
100 

 

100 
 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 12,000  บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

    

รวมกิจกรรมที่  1 - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน 
( 20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

คําวัสดุ 1,200 - - 1,200 
รวมกิจกรรมที่ 2 5,000 - 3,800 1,200 

3. จัดอบรมออนดีมานด์ผสมผสาน
ออนไลน์ จ านวน 3 หลักสูตร 
3.1 การจัดการศึกษาทางไกลผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 
3.2 การใช๎งานแพลทฟอร์มด๎านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  
Excellence Platform : DEEP) 
3.2 การใช๎งานโปรแกรมให๎บริการ
เผยแพรํเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC 
Content Center) 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

- คําถํายเอกสาร 1,200 - - 1,200 
รวมกิจกรรมที่ 3 5,000 - 3,800 1,200 

4. สรุปผลการด าเนินการ รายงานโครงการ     
- คําถํายเอกสาร 1,000 - 1,000 - 
- คําวัสดุ 1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 2,000 - 1,000  1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000  8,600 3,400 

    ขอถัวจํายทุกรายการ  
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         8.1.1 ระยะเวลาจัดกิจกรรมน๎อยเกินไป 
          8.1.2 การเข๎ารํวมประชุมของครูวิชาการโรงเรียนหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         8.2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให๎มากข้ึน 
          8.2.2 เน๎นย้ าโรงเรียนให๎เห็นความส าคัญในการเข๎ารํวมประชุม 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรแกนน าจากโรงเรียนในสังกัดได๎รับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผําน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT, การใช๎งานแพลท
ฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) และ
การอบรมโปรแกรมให๎บริการเผยแพรํเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)  สามารถน า
ความรู๎ไปขยายผลตํอ ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน   สํงผลให๎มีการประยุกต์ใช๎ความรู๎ที่ได๎รับ
ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลเป็นระยะได๎ 
 
 

                       (ลงชื่อ)...........................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                        (นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร) 
                                    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 

 
 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก๎วประชุม 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
 มาตรฐานที่ - 
 มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข     ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                             3. นายอดินันต์  หะมะ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่ม    บริหารงานบุคคล   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ครู เป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่จะชํวยให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเปูาหมาย  

คือ การพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและมีความเสียสละ ทุํมเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยูํ
เสมอ เพ่ือให๎ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังมีผลการท างานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาผู๎เรียน เชํน  
การผลิตสื่อการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให๎มีโครงการคัดเลือก  
รางวัล “Perfect Teacher Award PTN2”  ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือก
ครูผู๎สอน ที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุํมเทเสียสละ และมีผลงานดีเดํนเชิงประจักษ์เพ่ือ
ชํวยเหลือหนํวยงาน ชุมชน  นักเรียน ให๎ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติและเผยแพรํผลงานความดีให๎
ปรากฏตํอสาธารณชนตํอไป 

 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎ครูสายงานการสอนมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให๎มี

ประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือยกยํองเชิดชูเกียรติให๎กับครูสายงานการสอนที่สร๎างประโยชน์ในด๎านการศึกษา 

ให๎กับโรงเรียน นักเรียน และชุมชน 
2.3 เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎ครูสายงานการสอน เป็นตัวแทน สพป.ปัตตานี เขต 2  

เข๎ารับการคัดเลือกรับรางวัลประเภทตําง ๆ จากหนํวยงานในสังกัดและตํางสังกัด  
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3. เป้าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ   
                 ครูสายงานการสอน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  เข๎ารํวมการคัดเลือกรับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 81 ราย 
 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
                  ครูสายงานการสอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ร๎อยละ 70 เข๎ารํวมการคัดเลือกรับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ 2565   
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ ธ.ค. 2564 นางสินุช  ประสงค์สุข 

นางอภิญญา  ศิริรังษี 
นายอดินันต์  หะมะ 

2 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher 
Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ 
2564  

ม.ค 2565 

3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกและกลั่นกรองหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกฯ 

ก.พ 2565- 
มี.ค. 2565 

4 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกให๎
กลุํมโรงเรียนทราบและด าเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

เม.ย - พ.ค 
2565 

5 แตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสายงาน
การสอนรับรางวัล “Perfect Teacher 
Award PTN2” 

มิ.ย 2565 

6 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “Perfect 
Teacher Award PTN2” 

ก.ค 2565 

7 สรุป/รายงานผลโครงการ ส.ค - ก.ย 2565 
 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูสายงานการสอน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  เข๎ารํวมการคัดเลือกรับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ 2565  

81 ราย 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของครูสายงานการสอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ได๎รับการคัดเลือกรับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 
70 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
      - กลุํมโรงเรียน และห๎องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
     จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จ านวน 51,950  บาท  
(ห๎าหมื่นหนึ่งพันเก๎าร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์ 
และกลั่นกรองหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

2,100 - 2,100 - 

คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

3,600 - 3,600 - 

คําพาหนะเดินทาง 15,000 - 15,000 - 
คําวัสดุ/อุปกรณ์ 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 22,700 - 20,700 2,000 
2. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกครูสายงานการสอน รับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,100 - 2,100 - 

คําอาหารกลางวัน  
(30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

3,600 - 3,600 - 

คําพาหนะเดินทาง  15,000 - 15,000 - 
คําวัสดุ/อุปกรณ์ 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 22,700  20,700 2,000 
3. ประกาศผลการคัดเลือกและ 
ยกยํองเชิดชูเกียรติฯ 

     

- คํากรอบเกียรติบัตร   
(150 บาท X 30 ชิ้น) 

4,500 - - 4,500 

- คําอุปกรณ์/วัสดุ 2,000 - - 2,050 
รวมกิจกรรมที่ 3 6,550 - - 6,550 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,950 - 41,400 10,550 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        ครูสายงานผู๎สอน ไมํเข๎ารํวมการคัดเลือกครบทุกรางวัล 
     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัล “Perfect 
Teacher Award PTN2” ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให๎ครู สถานศึกษา กลุํมโรงเรียน ในสังกัด ทราบ
ถึงอยํางทั่วถึงและมีก าหนดการที่ชัดเจน 
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 9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ครูสายงานการสอน มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ 
9.2 ครูสายงานการสอน ได๎รับการยกยํอง เชิดชูเกียรติ และสามารถเป็นอยํางที่ดีให๎แกํนักเรียน 

โรงเรียน ชุมชน และเพ่ือนครู 
9.3 สพป.ปัตตานี มีข๎อมูลสารสนเทศในการเสนอชื่อครูสายผู๎สอนเข๎ารับการคัดเลือกรางวัล

ประเภทตําง ๆ  
  

 
 
                                  (ลงชื่อ).............. ................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                             (นายอดินันต์  หะมะ ) 
                                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
                           

                   (ลงชื่อ)..................... ........................ ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                           (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                     ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
 

                                
                    (ลงชื่อ)........................-......................ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                         (.............................................) 
                   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการประชุม   
                      ทางไกลผํานระบบออนไลน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา   

  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ชาย สังข์ไข เบอร์โทรศัพท์ 0841964642  
กลุ่ม  นโยบายและแผน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   

เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ 2019 (COVID-19) 
ต๎องมีการเฝูาระวังการแพรํระบาดของโรคอยํางเข๎มงวด ท าให๎การกิจกรรมตําง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม อบรม พัฒนาข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เป็น
รูปแบบการประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ 

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จึงเล็งเห็นส าคัญเกี่ยวเทคนิคการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ ด๎วยระบบ Google 
Meet , Zoom Meet โดยก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ เพ่ือให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ กับบุคลากรทางการศึกษา
ในส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ การควบคุม ดูแล และ
เทคนิควิธีตําง ๆ ในการด าเนินการจัดประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ได๎ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ได๎ 

2.2 เพ่ือให๎บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับการพัฒนาไปใช๎ในการจัดประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ ของกลุํมงานตําง ๆ ได๎ 
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3.  เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

                บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 20 คน           
     3.2 เชิงคุณภาพ 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  
  

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท าคูํมือการประชุมจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชาย สังข์ไข 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการประชุมทางไกลผํานระบบ
ออนไลน์ 

ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชาย สังข์ไข 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
ที่ผํานการอบรม  

 

20 คน 

เชิงคุณภาพ  
ร๎อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2  ที่เข๎ารับการอบรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎งานในจัดประชุมทางไกล
ผํานระบบออนไลน์ได๎ 

100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

           ห๎องประชุมเคียงตะวัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 

 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 5,000 บาท   
(เงินห๎าพันบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ทีใ่ช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะท าจัดคูํมือการ
ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(5 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

350 - 350 - 

คําอาหารกลางวัน   
(5 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

600 - 600 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 950 - 950 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ทีใ่ช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร เพ่ือการประชุม
ทางไกลผํานระบบออนไลน์ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      

2,400 - 2,400 - 

คําถํายเอกสารประกอบการ
ประชุม 

250 - 250 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 4,050 - 4,050 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 - 5,000 - 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

       ผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํให๎ความรํวมมือ หรือไมํให๎ความส าคัญในการอบรม เชํนการเข๎ารับการ
อบรมช๎ากวําก าหนดเวลาที่ก าหนด ท าให๎เนื้อหาที่ได๎รับการพัฒนา ไมํตํอเนื่อง 

 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       ชี้แจ๎งก าหนดการในการอบรมให๎ชัดเจน และก าชับชี้แจ๎งขอตกลงตําง ๆ กํอนเข๎ารํวงม
ประชุมผํานทางหนังสือราชการ และก าหนดมาตรการควบคุมการอบรม เชํน ลงลายมือชื่อ เช๎า - บําย  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ เข๎าใจ ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือการจัดประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ได๎ 

9.2 ผู๎เข๎ารํวมประชุมสามารถน าความรู๎ ที่ได๎รับการพัฒนาไปใช๎ในการเตรียมอุปกรณ์ 
ควบคุม ดูแล  ด๎านเทคนตําง ๆ ในการจัดประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ ของกลุํมงานตําง ๆ  ได๎ 

9.3 ผู๎เข๎ารํวมประชุมสามารถน าความรู๎ ที่ได๎รับการพัฒนาไปถํายทอดให๎ความรู๎ให๎กับ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุํมงานตําง ๆ ได๎  
 
 

                                     (ลงชื่อ).........................................ผู๎เสนอโครงการ                     
(นายศักดิ์ชาย สังข์ไข) 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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               (ลงชื่อ)....................................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ.  
                           (นางชํอผกา บุญแนบ) 
                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

                         รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมนโนยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
  

                (ลงชื่อ).......................................................ผู๎เหน็ชอบโครงการ 

                (นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์) 
          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
 
 
 
 

             (ลงชื่อ).......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ  

                  (นายณภัทร แก๎วประชุม) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต
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โครงการ   การพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที ่6 ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 

จุดเน้นที ่2       การอํานออกเขียนได๎ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎าน.การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ที ่ - 
 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๙๖๓๖๙๒๔ 

  ๒.นางสาวผกามาศ  ปานแก๎ว เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๔๖๘๔๓๑๓ 

กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตํางมุํงเน๎นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพเพ่ือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบ๎านเมืองตํอไป  
โดยก าหนดให๎ต๎องจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  มุํงให๎เกิดการเรียนรู๎ การใฝุรู๎
ใฝุเรียนอยํางตํอเนื่องและตลอดชีวิต  ประกอบกับภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่คนไทยใช๎เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารกันในชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎วิทยาการอ่ืน ๆ  
ผู๎ที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎ดีจะท าให๎มีโอกาสในการแสวงหาความรู๎หรือประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพได๎มากกวําผู๎อ่ืน วิชาภาษาไทยนับวําเป็นวิชาที่ต๎องศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมอยูํเสมอ
ประกอบกับเป็นวิชาที่มีเสนํห์พร๎อมทั้งความสนุกสนานอยูํในตัว  และสืบเนื่องจากการประเมินผล
คุณภาพผู๎เรียนในปีการศึกษา  25๖๓  พบวํา  ยังคงมีนักเรียนที่อํานไมํออก เขียนไมํได๎อีกมากกวํา
ร๎อยละ ๒๕ ประจวบเหมาะกับ เมื่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (คปต.) ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ มีข๎อสั่งการให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎องเรํงพัฒนาเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดขายแดนภาคใต๎ ให๎
สามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎ ทั้งนี้ มอบหมายให๎คณะอนุกรรมการบริหารจัดการด๎านการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ สมช. พิจารณาเสนอแนวทางที่เหมาะสมตํอไป และ
ตํอมาได๎มีข๎อสั่งการจากการประชุมทางไกล (VTC) เพ่ือขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ของผู๎แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ วําท าอยํางไรให๎มี
ศูนย์ภาษาไทยหมูํบ๎าน/ชุมชน ส าหรับเด็กอายุ ๔-๗ ปี ในทุกหมูํบ๎านในแตํละอ าเภอ แตํละจังหวัด  



 
 

- 187 - 
 

ซึ่งตํอมาส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ (ศปบ.จชต.) ได๎จัดประชุมหารือผู๎เกี่ยวข๎อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔, ครั้งที่ ๒/๒๕'๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให๎ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยหมูํบ๎าน/ชุมชน โดย
ใช๎ชื่อวํา "ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร" โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร๎อมในหมูํบ๎าน
กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ภาษาไทยน๎อยกวําร๎อยละ ๓0 และได๎ก าหนดให๎มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นการสํงเสริมและให๎     การสนับสนุนเชื่อมโยง
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาระดับหมูํบ๎านตํอไป 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ได๎ก าหนดนโยบายและ 

จุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข๎อ ๒ การอํานออกเขียนได๎  โดยมี
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้ (1) จัดท าแผนพัฒนาการอํานออก เขียนได๎ (๒)สํงเสริมให๎ครูสร๎าง/ใช๎
นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียน (๓)ก ากับติดตามและสะท๎อนผลการแก๎ปัญหา/พัฒนา
นักเรียนตามแผนพัฒนาและ(๔)น าผลกาพัฒนาไปใช๎และปรับปรุง ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนตาม
จุดเน๎นข๎างต๎นให๎เกิดประสิทธิภาพจึงจัดท าโครงการการพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเรํงรัดและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด เน๎นการอํานออก 

เขียนได๎ ตามแผนพัฒนาการอํานออก เขียนได๎ ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยมีความยืดหยุํนตามบริบทของแตํละพ้ืนที่  

๒.๒ เพ่ือใช๎ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ 

เตรียมความพร๎อมในการใช๎ภาษาไทยและภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กในชํวงอายุ 
๔-๗ ปีตามบริบทของพ้ืนที่ โดยสํงเสริมการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารและการเรียนรู๎ด๎วยสื่อนวัตกรรม
อันพึงประสงค ์

๒.๓ เพ่ือสํงเสริมให๎ครูสร๎าง/ใช๎นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียพัฒนาการอํานตาม 

แผนพัฒนาการอํานออก เขียนได๎ ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

๒.๔ เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สะท๎อนผลและสรุปรายงานผล เพ่ือสนับสนุน    
การท าวิจัยพัฒนานวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา และใช๎ศูนย์ฯในการพัฒนาทักษะทางภาษา 

เพ่ือการสื่อสาร 
 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัดได๎รับการพัฒนา 

และแก๎ปัญหาด๎วยการเรํงรัดการอํานออกเขียนได๎ตามจุดเน๎นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 2. ครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมเรํงรัดการอํานการเขียน 

ภาษาไทยตามแผนพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ สร๎าง/ใช๎นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียน  
       3. ผู๎บริหารโรงเรียนทุกโรงมีและใช๎รูปแบบการแก๎ปัญหา/พัฒนาการอํานออกเขียนได๎ที่
สอดคล๎องกับสภาพปัญหาของนักเรียน 
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      4. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช๎ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่  

การศึกษาขับเคลื่อนการอํานการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชํวงอายุ ๔ - ๗ ปี ของโรงเรียนเปูาหมาย 
จ านวน ๒๓ โรงเรียนน ารํอง 

       5. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช๎แผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สะท๎อนผลและ 

สรุปรายงานผล เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ได๎รับการพัฒนาและแก๎ปัญหาด๎วยการเรํงรัด 

การอํานออกเขียนได๎ตามจุดเน๎น 

       2. ครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จัดกิจกรรมเรํงรัดการอํานการเขียนภาษาไทย
ตามแผนพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ สร๎าง/ใช๎นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียน  
       3. ผู๎บริหารโรงเรียนใช๎นวัตกรรมการแก๎ปัญหา/พัฒนาการอํานออกเขียนได๎ที่สอดคล๎อง
กับสภาพปัญหาของนักเรียน 

                4. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช๎ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาขับเคลื่อนการอํานการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชํวงอายุ ๔ - ๗ ปี ของโรงเรียนเปูาหมาย 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

      5. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช๎แผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สะท๎อนผลและสรุป
รายงานผล เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดผลส าเร็จตาม
เปูาหมายของกิจกรรมในโครงการ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมปฏิบัติการศึกษาปัญหาท า
ฐานข๎อมูลนักเรียนเปูาหมายและจัดท า
เครื่องมือเรํงรัดคุณภาพ 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี 
นางสาวผกามาศ  ปานแก๎ว 

และกลุํมงานวัดผลฯ 
๒. โรงเรียนปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรํงรัด
คุณภาพการอํานการเขียน (ป.1-3)  
3 ครั้ง ในระยะ 3 เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี 
 

๓. ประชุมปฏิบัติการสร๎างทีมวิทยากรจัด
กิจกรรมเรํงรัดอํานเขียนสัญจร 

ในศูนย์พัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

-มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี 
นางสาวผกามาศ  ปานแก๎ว 

๔. ประชุมปฏิบัติการบันทึกผลสรุปผล
การเรํงรัดคุณภาพการอํานการเขียน(ครั้ง
ที่  1-3) 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 

กลุํมโรงเรียน 

๕. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ
เรํงรัดการอํานการเขียน (ครั้งที่ 1 – 3) 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

คณะศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบกลุํมโรงเรียน 

๖ ปฏิบัติการเขียนรายงานผล มอบ
เกียรติบัตรรางวัลชื่นชมความส าเร็จ 

กุมภาพันธ์ -มีนาคม
๒๕๖๕ 

นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี 
นางสาวผกามาศ  ปานแก๎ว 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนได๎รับการพัฒนาและ
แก๎ปัญหาด๎วยการเรํงรัดการอํานออกเขียนได๎ตามจุดเน๎นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมเรํงรัดการอําน
การเขียนภาษาไทยตามแผนพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ สร๎าง/ใช๎นวัตกรรมใน
การแก๎ปัญหา/พัฒนานักเรียน 

3. ผู๎บริหารโรงเรียนทุกโรงมีและใช๎รูปแบบการแก๎ปัญหา/พัฒนาการอํานออก
เขียนได๎ที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาของนักเรียน 

4. โรงเรียนน ารองในเขตพ้ืนที่การศึกษาใช๎ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาขับเคลื่อนการอํานการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนชํวงอายุ ๔ - ๗ ปี  

 

115 โรง 
 
 

115 โรง 
 
 

115 โรง 
 

23 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของนักเรียนชั้นป.๑ มีผลการประเมินการอํานเขียนผํานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
2. ร๎อยละของนักเรียนชั้นป.๒ มีผลการประเมินการอํานเขียนผํานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
๓. ร๎อยละของนักเรียนชั้นป.๓ มีผลการประเมินการอํานเขียนผํานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

 
80 

 
80 

 
80 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และโรงเรียน ๑๑๕  โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 

 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  จ านวน  ๔๕,๖๙๐ บาท   
(เงินสี่หมื่นห๎าพันหกร๎อยเก๎าสิบบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมปฏิบัติการศึกษาปัญหา
ท าฐานข๎อมูลนักเรียนเปูาหมายและ
จัดท าเครื่องมือเรํงรัดคุณภาพ           

 
 
 

   

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x ๔ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๑,๖๘๐ - ๑,๖๘๐ - 

คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
 

 

๒,๘๘๐ - ๒,๘๘๐ - 

รวมกิจกรรมที่ ๑  ๔,๕๖๐ - ๔,๕๖๐ - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. โรงเรียนปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เรํงรัดคุณภาพการอํานการเขียน 
(ป.1-3) 3 ครั้ง ในระยะ 3 เดือน      

    

คําวัสดุจัดท าเครื่องมือ   
(๓ ครั้ง x ๕๐๐ บาท) 

๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

รวมกิจกรรมที่ ๒  ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

๓. ประชุมปฏิบัติการสร๎างทีมวิทยากร
จัดกิจกรรมเรํงรัดอํานเขียนสัญจร
ในศูนย์พัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x ๘ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๓,๓๖๐ - ๓,๓๖๐ - 

คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x ๔ มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๕,๗๖๐ - ๕,๗๖๐ - 

คําเบี้ยเลี้ยงการเป็นวิทยากร 

(๔ วัน x ๑๐ คน x ๑๒๐บาท) 
๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ - - 

รวมกิจกรรมที่ ๓ ๑๓,๙๒๐ ๔,๘๐๐ ๙,๑๒๐ - 
๔. ประชุมปฏิบัติการบันทึกผล
สรุปผลการเรํงรัดคุณภาพการอําน
การเขียน (ครั้งที่  1-3) 

    

ครั้งที่ ๑     

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๘๔๐ - ๘๔๐ - 

คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x 1 มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ - 

รวมครั้งที่ 1 ๒,๒๘๐ - ๒,๒๘๐ - 
ครั้งที่ ๒     

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๘๔๐ - ๘๔๐ - 

คําอาหารกลางวัน 
(๑๒ คน x 1 มื้อ x ๑๒๐ บาท) 

๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ - 

รวมครั้งที่ 2 ๒,๒๘๐ - ๒,๒๘๐ - 
ครั้งที่ ๓     

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x  ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
 

๘๔๐ - ๘๔๐ - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x 1 มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ - 

รวมครั้งที่ 3 ๒,๒๘๐ - ๒,๒๘๐ - 
รวมกิจกรรมที่ ๔ ๖,๘๔๐ - ๖,๘๔๐ - 

๕. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผล
การเรํงรัดการอํานการเขียน  
(ครั้งที่ 1 – 3) 

    

ครั้งที่ ๑     

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๘๔๐ - ๘๔๐ - 

คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x 1 มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ - 

รวมครั้งที่ 1 ๒,๒๘๐ - ๒,๒๘๐ - 
ครั้งที่ ๒     

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๘๔๐ - ๘๔๐ - 

คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x 1 มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ - 

รวมครั้งที่ 2 ๒,๒๘๐ - ๒,๒๘๐ - 
ครั้งที่ ๓     

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๘๔๐ - ๘๔๐ - 

คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x 1 มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ - 

รวมครั้งที่ 3 ๒,๒๘๐ - ๒,๒๘๐ - 
รวมกิจกรรมที่ ๕ ๖,๘๔๐ - ๖,๘๔๐ - 

๖. ปฏิบัติการเขียนรายงานผล มอบ
เกียรติบัตรรางวัลชื่นชมความส าเร็จ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(๑๒ คน x 6 มื้อ x ๓๕ บาท) 
๒,๕๒๐ - ๒,๕๒๐ - 

คําอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x ๓ มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๔,๓๒๐ - ๔,๓๒๐ - 

คําวัสดุ เกียรติบัตร/โลํ ใช๎มอบรางวัล ๕,๑๙๐ - - ๕,๑๙๐ 

รวมกิจกรรมที่ ๖ ๑๒,๐๓๐ - ๖,๘๔๐ ๕,๑๙๐ 

รวมเงินทั้งสิ้น ๔๕,๖๙๐ 4,800 34,200 6,690 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

       1. การปฏิบัติการสะท๎อนผลด๎านการสอนแก๎ปัญหากาอํานการเขียนของนักเรียน 

ชั้น ป.1-๓ ไมํเป็นไปตามแผน เพราะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย มีเพียง 1 คน ต๎องรับผิดชอบ
ทั้งชั้น ป.๑-ม.๓ 
       2. การจัดท าสารสนเทศผลที่เกิดการนิเทศไมํตรงตามวัตถุประสงค์เพราะ 

มีศึกษานิเทศก์น๎อย  
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       1. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดแผนการสะท๎อนผลการแก๎ปัญหาการสอนภาษาไทย 

ให๎ครูสอนภาษาไทยทุกโรงเรียนได๎มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู๎กันทางออนไลน์ 
       2.วางแผนการปฏิบัติการนิเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือจะได๎ดูแลครูสอนภาษาไทย
อยํางจริงจัง  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           ๙.๑ ครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นป.๑ - ๓ ทุกชั้นเรียน มีนวัตกรรมการแก๎ปัญหา/พัฒนาการอําน
การเขียนของตนเองน าไปสูํความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 

 ๙.๒ ผู๎บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินโครงการนิเทศภายในอยํางจริงจังเพ่ือผลักดันการ
อํานการเขียนของนักเรียนพัฒนาไปเป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ๙.๓ ศึกษานิเทศก์และผู๎รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนานวัตกรรมนิเทศเพ่ือ
ด าเนินการให๎ครูให๎สอนภาษาไทยชั้นป.๑-๓ แก๎ปัญหา/พัฒนาการอํานการเขียนภาษาไทยได๎อยํางเป็น
ระบบ ตํอเนื่องและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 

                                     (ลงชื่อ)............. ...............................ผู๎เสนอโครงการ                   
      (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี  ) 

                                                       ศึกษานิเทศก ์

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที่ 5  ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 

  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

จุดเน้นที่ 1 พัฒนาความพร๎อมเด็กปฐมวัย 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3   สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 3      ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

ตามหลักสูตร 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ    เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

1.  หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 6 ได๎ระบุความมํุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว๎ดังนี้ “การจัดการศึกษาต๎อง
เป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข” (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ. 2545 : 5) และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 
54 ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด๎านการศึกษา (๑) ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให๎รัฐมีหน๎าที่ด าเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนาเพ่ือการพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาให๎สมกับวัย ดังนั้น สมควรให๎เด็กเล็กซ่ึงเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได๎รับการคุ๎มครองและ
ดูแลมีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน ได๎รับการศึกษาอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการ
สํงเสริมการเรียนรู๎และเตรียมความพร๎อมให๎แกํ เด็กปฐมวัยในชํวงรอยตํอตั้งแตํกํอนระดับอนุบาล
จนถึงระดับประถมศึกษาอยํางเหมาะสม เพ่ือให๎เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือให๎
เกิดการบูรณาการ การท างานรํวมกันของทุกภาคสํวนให๎เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจา
นุเบกษา. ๒๕๖๒ : ๑๖)   

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย
ให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยอยํางสมดุล กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให๎สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด น าไปใช๎ให๎
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท๎องถิ่น โดยก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว๎วํา “การศึกษาปฐมวัยเป็น
การพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อยํางเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ
สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตํละคนให๎เต็มตาม
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ศักยภาพ ภายใต๎บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํ ด๎วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความ
เข๎าใจของทุกคน เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณคํา
ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๖๐ : ๒) หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดประสบการณ์โดยเน๎นการจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ
ผํานการเลํน เพ่ือให๎เด็กเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู๎ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาทั้ง ๔ ด๎าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ๒๙ ตัวบํงชี้ 
และสภาพที่พึงประสงค์ของเด็ก ๓ – ๖  ปี อันเป็นเปูาหมายในการสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่
ผู๎สอนต๎องน าไปจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการประเมินพัฒนาการ เป็นการ
สะท๎อนคุณภาพของเด็กปฐมวัยที่แสดงให๎เห็นพฤติกรรม และความสามารถของเด็ก ด๎านรํางกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๖๐ : ๔๑ – ๔๓)  

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู๎และการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็น
ชํวงวัยส าคัญในการวางรากฐานสติปัญญา ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมของบุคคล และในการจัดการศึกษา พบปัญหาหลายประการ คือ ๑) การขาดความรู๎ ความ
เข๎าใจของผู๎ปกครองในการสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย  เนื่องจากผู๎ปกครองสํวนใหญํ ยังขาด
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการที่ส าคัญตามชํวงวัยของเด็กจึงมีความคาดหวังที่
ต๎องการให๎เด็กอํานออกเขียนได๎ จึงสํงลูกเข๎าเรียนโรงเรียนที่มีระบบการสอนแบบ “เรํงเรียนเขียน
อําน” นอกจากนี้ การใช๎สื่อเทคโนโลยีการเลี้ยงดูเด็ก เชํน ไอแพค โทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์ ก็มี
สํวนส าคัญ ที่ท าให๎เด็กมีความบกพรํองในการเรียนรู๎มากข้ึน ๒) การขาดความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผู๎บริหารและสถานศึกษา การขาดความรู๎และความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงท าให๎ครูเน๎นให๎เด็กอํานเขียน
มากกวําวัย และเน๎นการสอนที่มีลักษณะให๎เด็กทํองจ ามากกวําทักษะด๎านการคิดการตัดสินใจ ในขณะ
ที่ผู๎บริหารสถานศึกษาบางสํวนบริหารงานเพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียน จึงเตรียมความพร๎อมของเด็กเพ่ือ
การสอบแขํงขัน มากกวําการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กรวมถึงปัญหาสถานศึกษาไมํสามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง จึงท าให๎เกิดการเรียน เพ่ือสอบเข๎าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ตั้งแตํระดับอนุบาล ๓) การให๎ความส าคญัด๎านเนื้อหาและการวัดผลมากกวําการประเมินผล มุํงเน๎นให๎
เด็กทํองจ า ความรู๎จ านวนมากไมํสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย ที่เน๎นการ
สํงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยค านึงถึงการพัฒนาการในทุกด๎านอยํางสมดุล ได๎แกํ ด๎านรํางกาย 
สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ  (สุริยา  ฆ๎องเสนาะ. การศึกษาของเด็กปฐมวัย หัวใจของ
การศึกษา. ๒๕๕๘ : ๒-๓)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของการก าหนดนโยบาย ในการพัฒนา ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยําง
ตํอเนื่อง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในการปฏิบัติหน๎าที่กระตุ๎น สํงเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให๎สามารถจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ให๎เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให๎เด็กเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการเตรียมความพร๎อมในการเรียนรู๎ในระดับ
ที่สูงขึ้นเต็มศักยภาพท่ีมีตํอไปในอนาคต 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ก าหนดนโยบาย ในการพัฒนา ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหน๎าที่ของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ในการปฏิบัติหน๎าที่กระตุ๎น สํงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร 

ให๎สามารถจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ให๎เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรตํอไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาตํอยอดกิจกรรมในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ไปสูํการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎เด็กปฐมวัย 
        2.2 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนระดับปฐมวัยให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 

การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคลอง 

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
        2.3 เพ่ือสร๎างความเข็มแข็งให๎กับสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การใช๎แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
     2.5 เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางสถานศึกษา          
                         
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 115 โรงเรียน ได๎รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2. ครูผู๎สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัด จ านวน 115 โรงเรียน ได๎รับการพัฒนาการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 3. เพ่ือสร๎างความเข็มแข็งให๎กับสถานศึกษาในสังกัด ได๎ศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนที่เปิดสอนการศึกษาปฐมวัย ได๎รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎อง 
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยได๎ดี 

2. ครูผู๎สอนระดับปฐมวัย ได๎รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

3. การสร๎างความเข็มแข็งให๎กับสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.
ปัตตานี เขต 2 และจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และคูํมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

พฤศจิกายน 2564 นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ
และคณะท างาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัยให๎กับคณะท างาน 
ครูปฐมวัย ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสังกัด 

ทุกโรงเรียน 

ธันวาคม 2564 นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

มกราคม-มีนาคม 
2565 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

4 กลุํมโรงเรียน 9 กลุํมโรงเรียนจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย  
- ฐานผลิตหนังสือนิทานแผํนเดียว 
- ฐาน Cooking 
- ฐานกีฬาพาสนุกหรือร๎องเลํนเต๎นสนุก 

- ฐานประดิษฐ์ของเลํนแบบไทย 
- ฐานกิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 

มีนาคม-มิถุนายน
2565 

นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาปฐมวัย และน าผลจากการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
ข๎อเสนอแนะของผู๎บริหารสถานศึกษา 
เสนอผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

ภาคเรียนที่ 2/2564 
–  

ภาคเรียนที่ 1/2565 

 
นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะท างาน 

    
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนมีครูปฐมวัยที่ได๎รับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 115 โรง 
2. โรงเรียนมคีรูปฐมวัย ผู๎บริหารสถานศึกษาเข๎าใจแนวการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  115 โรง 
เชิงคุณภาพ  
1. ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ผํานร๎อยละ 90 ขึ้นไป 90 
2. ร๎อยละของครูเข๎าใจและสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเด็กปฐมวัย 100 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาด าเนินการสํงเสริมนักเรียน ครูปฐมวัยในการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง 

100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
          ห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา 

ในสังกัด 
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7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  46,530  บาท   
(เงินสี่หมื่นหกพันห๎าร๎อยสามสิบบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สพป.ปัตตานี เขต 2 และ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และคํูมือการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4  มื้อ x 35 บาท) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําวัสดุ  500 - - 500 
รวมกิจกรรมที่ 1 8,100  7,600 500 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให๎กับคณะท างาน ครูปฐมวัย 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุก
โรงเรียน (ออนไลน์) 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

 (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
525 - 525 - 

คําอาหารกลางวัน   
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

1,800 - 1,800 - 

คําวัสดุ  500 - - 500 
รวมกิจกรรมที่ 2 2,825 - 1,325 500 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (ออนไลน์) 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,800 - 1,800 - 

คําวิทยากร  
(3 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท)      

10,800 10,800 - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําวัสดุ 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 14,650 10,800 2,850 1,000 

4. กลุํมโรงเรียนจัดกิจกรรม 

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
เด็กปฐมวัย 

    

คําของที่ระลึกให๎กับโรงเรียน 

ทั้ง 9 กลุํม x  1000 บาท 
9,000 - - 9,000 

คําวัสดุ 1,350 - - 1,350 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง 2,800 - 2,800 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 13,150 - 2,800 10,350 
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจดัการศึกษาปฐมวัย และน าผล
จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และข๎อเสนอแนะของผู๎บริหาร
สถานศึกษา เสนอผู๎อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4  มื้อ x 35 บาท) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําถํายเอกสาร/เข๎าเลํม 1,205 - - 1,205 

รวมกิจกรรมที่ 5 8,805 - 7,600 1,205 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,530 10,800 22,175 13,555 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ครผูู๎สอนปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไมํเป็นไปตามหนํวยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู๎ 
       2. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของครูผู๎สอน
ปฐมวัยไมํเป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนด  
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 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ สนับสนุน สํงเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู๎   
      2. มีการก ากับ  นิเทศ ติดตาม โดยทางตรงและทางอ๎อมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนางานตามแนวจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน๎นข๎อที่ 1 การพัฒนาความพร๎อมระดับปฐมวัย 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                      (ลงชื่อ).............. ...............................ผู๎เสนอโครงการ                  
        (นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ) 

ศึกษานิเทศก์ 
 

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 4 การวัดและประเมินผล 

สอดคล้อง : 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ    เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   
 พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15 กลําวถึง ข๎อ 1 วํา การศึกษา 

ในระบบการศึกษาที่ก าหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร สะท๎อน
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน เพราะจะชํวยให๎ได๎
ข๎อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก๎าวหน๎าและความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน ตลอดจน
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ
แนวนโยบายตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ ในด๎านแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษาที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และมีการบริหารงานโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือให๎ผู๎รับบริการหรือผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกกลุํมได๎รับความพึงพอใจตํอการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาและในมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครูควรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ( Active Learning) ในด๎านการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎มีการวัดผลประเมินผลอยํางหลากหลายและครู
จะน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลายอยํางเต็ม
ตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงให๎ความส าคัญในการจัดบริการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบให๎
ครอบคลุมเพ่ือให๎ทันตํอการใช๎งานยุคปัจจุบัน 



 
 

- 201 - 
 

กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยงานวัดผลประเมินผลจึงเป็นสํวนหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบาย ในการ
ท างานให๎มีประสิทธิภาพทั้งด๎านสารสนเทศและด๎านการให๎บริการ น าข๎อมูลจากการวัดผลและประเมินผล
ทุกระดับมาใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู๎เรียนให๎บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ มีการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันและ 

จัดท างานทะเบียนให๎เป็นระบบมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาและครูได๎มีความรู๎และเข๎าใจหลักการของการวัดผล 

และประเมินผลการศึกษาแนวใหมํ 
 2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูได๎ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอนและก าหนด 

วิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาได๎อยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับนโยบายการศึกษา 
 2.3 เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนให๎เป็นระบบ 
  2.4 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
และระบบงานทะเบียน 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
                1. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดทั้ง 115 โรงเรียน ได๎มีความรู๎และเข๎าใจ
หลักการของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหมํ 
                2. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดทั้ง 115 โรงเรียน สามารถก าหนดแนวทางการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริงที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูตระหนักถึงความส าคัญของการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาแนวใหมํ 
       2. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู๎สามารถน าไปใช๎พัฒนาวิธีการจัดการเรียน 

การสอนและก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนได๎อยํางถูกต๎อง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แตํงตั้งคณะท างานและจัดประชุม

ด าเนินงานวางแผนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ 

ธันวาคม 2564 นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ 
และศึกษานิเทศก์ 

2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ระเบียบวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ธันวาคม 2564- 
มกราคม 2565 

นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ
และศึกษานิเทศก์ 

3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูในการท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
และรํวมกันพัฒนาคลังข๎อสอบ
ระดับชาติ ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 

มกราคม – มิถุนายน 
2565 

นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ
และศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล มกราคม – กันยายน 

2564 
นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ

และศึกษานิเทศก์ 
 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนมีระเบียนวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของสถานศึกษา 115 โรง 
2. โรงเรียนมีครูรับผิดชอบงานวัดและประเมินผลที่เข๎าใจและถํายทอด
ความรู๎สามารถน าหลักการวัดและประเมินผลในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ตนเอง
จัดการเรียนการสอน 

115 โรง 

เชิงคุณภาพ  
1. ร๎อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีคลังข๎อสอบส าหรับเพื่อทดสอบคุณภาพผู๎เรียนระดับชาติ 
(O-NET, I-NET, NT) 

100 

2. ร๎อยละของครูมีความรู๎และสามารถจัดท าระเบียบวัดและประเมินผล 

การเรียนรู๎ 
100 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
           ห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 45000 บาท  
(เงินสี่หมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมด าเนินงานวางแผน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 1 มื้อ ๆ  ละ 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําวัสดุ  1,000 - - 1,000 
ถํายเอกสาร/เข๎าเลํม 800 800 - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 9,400 800 7,600 1,000 
2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ระเบียบวัดและประเมินผลการเรียน
ร ู(ออนไลน์) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 

(20 คน x 4  มื้อ x 35 บาท) 
2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําวิทยากร  
(12 ชั่วโมง x 600 บาท) 

7,200 7,200 - - 

คําวัสดุ  2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 16,800 7,200 7,600 2,000 

3. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูในการท าเครื่องมือวัด
และประเมินผล และรํวมกันพัฒนา
คลังข๎อสอบระดับชาติ ของสพป.
ปัตตานี เขต 2 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4  มื้อ x 35 บาท) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําวิทยากร  
(12 ชั่วโมง x 600 บาท) 

7,200 7,200 - - 

คําวัสดุ  2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 16,800 7,200 7,600 2,000 

4. นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล     
คําถํายเอกสาร/เข๎าเลํม 2,000 - 2,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 15,200 24,800 5,000 
ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. กลุํมเปูาหมายไมํสามารถด าเนินการสร๎างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลได๎
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
       2. การนิเทศติดตามไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. เพ่ิมระยะเวลาการด าเนินการเครื่องมือ ระเบียบวัดและประเมินผลคลังข๎อสอบเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, I-NET, NT) และด าเนินงานเพ่ือบรรณาธิการ
ข๎อสอบ  
       2. มีการนิเทศ ติดตามออนไลน์เป็นระยะ 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานศึกษามีระเบียบวัดและประเมินผลเพ่ือสามารถวัดและประเมินผลกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ได๎ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังข๎อสอบที่มีมาตรฐาน             
และสามารถน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
                                      (ลงชื่อ).............. ...............................ผู๎เสนอโครงการ                  
        (นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ) 

ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงการ  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมคํายพักแรม  
  ลูกเสือ - เนตรนารี  ประจ าปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่            - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
                     การศึกษาภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  

  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
 ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮัมดัน  ยานาย    เบอร์โทรศัพท์  089 - 2969548 
กลุ่ม  สํงเสริมการจัดการศึกษา 
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎มีนโยบายในการสร๎างคํานิยม
ของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งเป็นคํานิยมที่สอดคล๎องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ๘ ประการ และกิจกรรมที่จะ
สนอง ตอบ นโยบายในการสร๎างคํานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่มุํงพัฒนาเยาวชน ให๎เป็นพลเมืองดี      มีความรับผิดชอบ ชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็น กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ชํวยแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับเด็กและเยาวชนได๎ หนํวยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา/ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ลูกเสือ - เนตรนารี  ประจ าปี 2565 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือให๎แกํบุคลากร
ทางการลูกเสือของสถานศึกษา    

2.2 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา
ให๎เป็นไปตามหลักสูตร 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   

      ผู๎ก ากับ/รองผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี (ครู) ในสังกัดทุกโรง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

       1. ผู๎ก ากับ/รองผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี (ครู) ในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินกิจกรรมลูกเสือเป็นอยํางดี   

      2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ กุมภาพันธ์ 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 
3 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง 
กุมภาพันธ์ 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 

4 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ เนตรนารี  

1 กุมภาพันธ์  – 31 
มีนาคม 2565 

คณะกรรมการที่ได๎รับ
มอบหมาย 

5 สรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นายฮัมดัน  ยานาย 
 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู๎ก ากับ/รองผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี (ครู) ในโรงเรียนทุกโรงเรียนได๎รับการ
นิเทศฯ 

 
115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ  
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือให๎แกํบุคลากร
ทางการลูกเสือของสถานศึกษา    
2. ร๎อยละของลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
หลักสูตร 

 
100 

 
 

100   
 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด 
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7. งบประมาณ  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นเงิน 18,150 บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 10 คน x 2 มื้อ) 

700 - 700 - 

คําอาหารกลางวัน 
(80 บาท x 10 คน x 1 มื้อ) 

800 
 

- 800 
 

- 

คําเอกสารประกอบการประชุม 
(15 บาท x 10 ชุด) 

150 - 150 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,650 - 1,650 - 
2. นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการ
ด าเนิน โครงการนิเทศติดตาม กระตุ๎น
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ  
เนตรนารีในโรงเรียน  
(120 บาท x 10 คน x 6วัน)                    

 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
- 

คําของเยี่ยมคําย  
(1,000 บาท x 9 กลุํม) 

9,000 - 9,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 16,200 - 16,200 - 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
คําเอกสารรายงานผล 
(100 บาท x 3 เลํม) 

 
300 

 
- 

 
300 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 300 - 300 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 18,150 - 18,150 - 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        คณะกรรมการที่รับผิดชอบและกลุํมเปูาหมายไมํสามารถเข๎ารํวมได๎ครบทุกคน 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       วางแผนจัดเวลานิเทศติดตามให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบลํวงหน๎า 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สถานศึกษาด าเนินงานได๎ถูกต๎องตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา   

๒. ลูกเสือ-เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล๎องกับนโยบาย ของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวง ศึกษาธิการ  โดยมีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะ มีความเข๎มแข็ง 
อดทน รู๎จักบ าเพ็ญตน ให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม โดยผํานกระบวนการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ/การ
ฝึกอบรมวิชาพิเศษตําง ๆ และสร๎าง เสริมประสบการณ์ชีวิตให๎สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
และปลอดภัย   
 
 

          (ลงชื่อ).......................................ผู๎เสนอโครงการ 
                                        (นายฮัมดัน   ยานาย) 
                                    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 

  (ลงชื่อ).......................................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
     (ลงชื่อ).......................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)..............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 7  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ที่ 8 ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด 

ที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์  
มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน 

จุดเน้นที่ 
สอดคล้อง :   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  

 มาตรฐานที่   - 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ   เบอร์โทรศัพท์ 081-7382179 
กลุ่ม   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงาน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอย

เบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และตามพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพ่ือ
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม 5 ประการ ได๎แกํ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ให๎แกํผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในรอบรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช๎ได๎กับทุกศาสนา ไมํผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเ ปรียบเสมือน 
คุณธรรมสากลที่ชํวยให๎พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และสํงเสริมให๎เกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน  

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จึงก าหนดให๎มีโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือสร๎างนักเรียนดีให๎บ๎านเมือง สร๎างครูดีให๎ห๎องเรียน สร๎างผู๎บริหารดีให๎
โรงเรียน และสร๎างโรงเรียนดีให๎ชุมชน 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2.2 เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม สพฐ. โดยใช๎หลักสูตร
ออนไลน์ 

2.3 เพ่ือตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว 
2.4 เพ่ือคัดเลือกคลิปการสอนโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

      1. ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุํมโรงเรียนนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ทุกโรงเรียน 

      2. พัฒนาครูทุกโรงเรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม สพฐ. โดยใช๎
หลักสูตรออนไลน์ 

      3. ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว ใช๎เวลา 12 วนั 
      4. จัดประชุมคัดเลือกคลิปการสอนโครงงานคุณธรรม สพฐ. ใช๎เวลา 1 วัน 

      3.2 เชิงคุณภาพ   
      1. โรงเรียนด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยํางตํอเนื่อง 
      2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีตัวอยํางคลิปการสอนโครงงาน

คุณธรรม สพฐ. เพ่ือเผยแพรํทาง Facebook รร.คุณธรรมสพฐ.เขตตรวจราชการที่ 7 
      3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ที่ยกระดับคุณภาพให๎สูงกวําระดับ 1 ดาว 

4. ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุํมโรงเรียน 

นิเทศติดตาม  การด าเนินงาน 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

พ.ย. 2564- 
ก.ย. 2565 

นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ 

2 พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
โดยใช๎หลักสูตรออนไลน์  

ธ.ค. 2564- 
ก.ค.2565 

นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ 
และคณะท างาน 

3 ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. ระดับ   2 ดาว  
และ 3 ดาว  

ธ.ค. 2564- 
ส.ค. 2565 

นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ 
และทีม RT 

4 จัดประชุมคัดเลือกคลิปการสอน
โครงงานคุณธรรม สพฐ.  

ก.ค. 2565 นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ 
และคณะท างาน 

5 สรุปและจัดท ารายงาน  ก.ย. 2565 นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยํางตํอเนื่อง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ที่ยกระดับคุณภาพให๎สูงกวําระดับ 1 ดาว 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีตัวอยําง 
คลิปการสอนโครงงานคุณธรรม สพฐ. เพ่ือเผยแพรํทางเว็บไซดFacebook   
รร.คุณธรรมสพฐ.เขตตรวจราชการที่ 7 

 
115 โรง 
10 โรง 

 
5 รางวัล 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของโรงเรียนได๎รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  
2. ร๎อยละของครูผู๎รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
3. ร๎อยละของโรงเรียนยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ให๎สูงกวําระดับ 1  
4  ร๎อยละของครูสํงคลิปการสอนโครงงานคุณธรรม สพฐ. เข๎ารับการคัดเลือก
เพ่ือเป็นตัวอยํางส าหรับเผยแพรํทาง Facebook รร.คุณธรรมสพฐ.เขตตรวจ
ราชการที่ 7 

 
100 

 
85 

 
10 
5 
 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 32,000  บาท  
(เงินสามหมื่นสองพันบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุํมโรงเรียน
นิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

    

- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 4,000 - - 4,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 4,000 - - 4,000 

2. พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม สพฐ.  
โดยใช๎หลักสูตรออนไลน์ 

-    

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน 
คุณธรรมสพฐ. ระดับ 2 ดาว และ  
3 ดาว 

    

3.1 ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน     
คําเบี้ยเลี้ยง  
(4 คน x 12 วัน ๆ  ละ 120 บาท ) 

5,760 - 5,760 - 

คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
 

5,000 - - 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 3.1 10,760 - 5,760 5,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.2 จัดประชุมสรุปการตรวจสอบ
คุณภาพโรงเรียน 

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 210 - 210 - 
(3 คน x 2 มื้อ x 35 บาท )     
คําอาหารกลางวัน 360 - 360 - 
( 3 คน x 1 มื้อ x 120 บาท )     
คําวัสดุ 9,270 - - 9,270 

รวมกิจกรรมที่ 3.2 9,840 - 570 9,270 
รวมกิจกรรมที่ 3 20,600 - 6,330 14,270 

4. จัดประชุมคัดเลือกคลิปการสอน
โครงงานคุณธรรม สพฐ. 

7,400    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 350 - 350 - 
(5 คน x 2 มื้อ x 35 บาท )     
คําอาหารกลางวัน 600 - 600 - 
(5 คน x 1 มื้อ x 120 บาท )     
เงินรางวัลคลิปนวัตกรรมฯ ที่ได๎รับ
คัดเลือก 
(5 รางวัล : 1,500 : 1,200 : 1,000 : 
500 : 500) 

4,700 4,700 - - 

คําวัสดุ 1,750 - - 1,750 
รวมกิจกรรมที่ 4 7,400 4,700 950 1,750 

5.สรุปและจัดท ารายงาน  -    
รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 4,700 7,280 20,020 

    ขอถัวจํายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. โรงเรียนขอยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให๎สูงกวําคุณภาพระดับ 1 ดาว 
คํอนข๎างน๎อยครูสํง  
                 2. คลิปการสอนโครงงานคุณธรรม สพฐ. เข๎ารับการคัดเลือกคํอนข๎างน๎อย 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ประชาสัมพันธ์การสํงคลิปการสอนโครงงานคุณธรรม สพฐ.และการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให๎สูงกวําคุณภาพระดับ 1 ดาว 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนได๎รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
9.2 ครูผู๎รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงงาน

คุณธรรม สพฐ. 
9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่

ยกระดับคุณภาพให๎สูงกวําระดับ 1 ดาว 
9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีตัวอยํางคลิปการสอนโครงงาน

คุณธรรม สพฐ. เพ่ือเผยแพรํทาง Facebook  รร.คุณธรรมสพฐ.เขตตรวจราชการที่ 7 
 
 
 

                                     (ลงชื่อ)...............................................ผู๎เสนอโครงการ 
(นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ) 

                                                      ศึกษานิเทศก์ 
 

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ประชุมเสริมสร๎างความรู๎ด๎านกฎหมายและวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที ่4      จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  

  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน  
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที ่          - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสินุช  ประสงค์สุข  เบอร์โทรศัพท์ 089-4662722 

2. นางสาวอรวรรณ พรหมชัย   เบอร์โทรศัพท์ 091-8465255 
3. นายอดินันต์  หะมะ       เบอร์โทรศัพท์ 081-0925937 

กลุ่ม  กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
วินัย  คือ  สิ่งที่ข๎าราชการทุกหมูํเหลําสมควรที่จะต๎องธ ารงและรักษาไว๎โดยมิให๎ดํางพร๎อย 

เพ่ือเป็นเกียรติและประวัติย้ าเตือนแสดงให๎เห็นถึงคุณงามความดีและความภาคภูมิใจในชีวิต
ข๎าราชการ การมีวินัยเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะให๎บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต๎อง 
ได๎แกํ การประกอบสัมมาอาชีพ ด๎วยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู๎ที่เปรียบเสมือนเป็นแมํพิมพ์ของชาติ ท าหน๎าท่ีอบรมสั่งสอนให๎ความรู๎แกํผู๎อื่นและ 
รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งท างานในสํวนที่เกี่ยวข๎องสมควรต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต๎นแบบของนักเรียน ชุมชนและสังคมตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ที่มอบแกํครูอาวุโสในโอกาสเข๎าเฝูาฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2521 “ครูที่
แท๎จริงนั้นต๎องท าแตํความดี คือ ต๎องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต๎องเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผํและ
เสียสละ ต๎องหนักแนํนอดทนและอดกลั้น ส ารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให๎อยูํในระเบียบ 
แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต๎องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไมํปลํอยไปตามอ านาจอคติ” 
ซึ่งหากประพฤติตนอยูํในกรอบที่ถูกที่ควร มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ก็
จะเป็นผู๎มีวินัย ซึ่งจะเป็นต๎นแบบที่ดีของนักเรียน ชุมชน และสังคม ดังนั้นการมีวินัยและการรักษา
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วินัย จึงเป็นสิ่งที่ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต๎องให๎ความส าคัญและเรียนรู๎รักษาอยูํ
ตลอดเพ่ือความเชื่อมั่นของสังคมในฐานะที่วิชาชีพของ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งต๎องมีใบประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้หากมีผู๎ประพฤติไมํอยูํในกรอบของระเบียบ
กฎหมาย ก็จะเข๎าขํายผิดวินัย ซึ่งจะต๎องมีการสืบสวน หากมีมูลกรณีที่จะกลําวหาวํากระท าผิดวินัย 
จะต๎องมีการแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวําผู๎ถูกกลําวหามีความผิดตามที่ถูกกลําวหาหรือไมํ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องได๎ก าหนดขั้นตอนไว๎ 

การอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมาย และวินัย จรรยาบรรณข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎหมายปูองกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให๎แกํข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงถือเป็นการสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตน อยูํในระเบียบวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎แกํ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารับการอบรม น าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องและสามารถ
ขยายผลให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องได๎เป็นอยํางดี จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข๎าอบรมเกิดความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่อง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการทางวินัยของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข๎าอบรมสามารถปฏิบัติงาน
ในหน๎าที่ตามหลักกฎหมายปกครองและด าเนินการทางวินัยอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 

2.3 เพ่ือลดข๎อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติราชการทางปกครองในด๎านการบริหารงานบุคคล      
การบริหารสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ๎าง ตลอดถึงความรับผิดทางละเมิดและความรับผิด
อยํางอ่ืนให๎กับผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2                                      
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ  

      ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 150 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ  
                 1. ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่เข๎ารับการอบรมได๎รับความรู๎เรื่องกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการทางวินัย
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและน าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
        2. ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เข๎ารับการอบรมมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถประยุกต์ใช๎เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงานในหน๎าที่
ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี สามารถปูองกัน หรือลดข๎อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
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4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานวางแผนฯ มีนาคม 2564 อรวรรณ/คณะท างาน 
2 ประชุมอบรมสัมมนา เมษายน-มิถุนายน  

2565 
นางสาวอรวรรณ  
พรหมชัย/คณะท างาน 
 

 
 

- ทดลองท า Pretest (ทดสอบกํอนเรียน) 
- อบรมกลุํมเปูาหมาย  
- ทดลองท า Posttest  (ทดสอบหลังเรียน) 

3 สรุปผล/รายงานผลโครงการ มิถุนายน 2564 นางสาวอรวรรณ  
พรหมชัย 

 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
150 คน 

 
เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องกฎหมาย และ
วินัยจรรยาบรรณ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายปูองกัน 
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

 
95 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 15,550 บาท  
 (เงินหนึ่งหมื่นห๎าพันห๎าร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานวางแผน 
การด าเนินงาน 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 10 คน x  2 มื้อ x  35 บาท ) 

700 - 700 - 

คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่1 1,900 - 1,900 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมอบรมสัมมนา     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 15 คน x  2 มื้อ x  35 บาท ) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,800 - 1,800 - 

คําตอบแทนวิทยากร 
(8 ชม. X 600 บาท) 

4,800 4,800 - - 

คําเอกสารประกอบการอบรม 
(25 ชุด X 200 บาท) 

5,000 - 5,000 - 

คําวัสดุ 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 13,650 4,800 7,850 1,000 

3. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,550 4,800 9,750 1,000 

   ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. เนื่องจากกลุํมเปูาหมายบางสํวนยังไมํเคยผํานการอบรมเก่ียวกับกฎหมาย วินัย 
และการด าเนินการทางวินัย พื้นฐานความเข๎าในอาจเป็นอุปสรรคในการอบรมครั้งนี้ 
         2. ดว๎ยเวลาที่จ ากัด ตามโครงการได๎ก าหนดระยะเวลาในการอบรม จ านวน 1 วัน 
การด าเนินโครงการจึงเกิดความเสี่ยงในการด าเนินการให๎ทันกรอบระยะเวลาที่จ ากัด 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ควรมีแผนการสร๎างความเข๎าใจในพ้ืนฐานของเรื่องที่จะอบรมโดยมีการจัด  
Pre-Test/ Post-test ทดสอบระดับความรู๎ความเข๎าใจในเบื้องต๎นของกลุํมเปูาหมาย 
        2. ด๎วยระยะเวลาที่จ ากัดต๎องก าหนดแผนการด าเนินการตามโครงการให๎มีความรัดกุม 
เพ่ือบริหารเวลาที่มีอยูํอยํางจ ากัดด าเนินโครงการให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎  
        3. กํอนด าเนินโครงการต๎องมีการก าหนดตัวผู๎รับผิดชอบ ภาระ หน๎าที่ และด าเนินการ
ซักซ๎อมความเข๎าใจ และเตรียมความพร๎อมกํอนการจัดโครงการเพ่ือหลีกเลี่ยงการท าหน๎าที่ทับซ๎อน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง 
กฎหมายและวินัย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการทางวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
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 9.2 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข๎าอบรมปฏิบัติงานในหน๎าที่ตามหลัก
กฎหมายปกครองและด าเนินการทางวินัยได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 
 9.3 ข๎อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติราชการทางปกครองในด๎านการบริหารงานบุคคล  
การบริหารสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ๎าง ตลอดถึงความรับผิดทางละเมิดและความรับผิด
อยํางอ่ืนลดลง 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                                 (นางสาวอรวรรณ  พรหมชัย) 
                                              นิติกรปฏิบัติการ  
   
                    

                   (ลงชื่อ)..............................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                          ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
                                 (ลงชื่อ)........................-..........................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                  (.........................................) 

                       รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
  
 
   

  (ลงชื่อ)......................................... ....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                   (นายณัทกร แก๎วประชุม) 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 



 
 

- 220 - 
 

โครงการ   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่           - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

          จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
  มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การบริหารงานด๎านงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชํอผกา  บุญแนบ    เบอร์โทรศัพท์   087-2871799   
กลุ่ม นโยบายและแผน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎ส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับประชาชนทุกคน และบริหารจัดการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน์สุขแกํประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหนํวยงานหนึ่ง ที่บริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ระยะที่ 12  (พ.ศ.2560 -2564)  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จุดเน๎นนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579)   
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 เพ่ือให๎การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข๎อง และด าเนินงาน เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดความคุ๎มคํา
กับทรัพยากรที่มีอยูํ  จึงได๎จัดท าโครงการประชุมเชิงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์บริบท ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  
ในรอบปีงบประมาณท่ีผํานมา 

2.2 เพ่ือก าหนดกรอบ ทิศทาง  แนวทางการด าเนินงาน ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และให๎ทุกกลุํม/หนํวยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2 น าไปใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด
ตํอไป 
 2.3 เพ่ือให๎สถานศึกษา น าไปใช๎เป็นกรอบ ทิศทาง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให๎สอดคล๎องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

      1. จัดประชุมคณะท างาน ก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  38  คน  จ านวน 1 วัน 
             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการวิเคราะห์บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 
มาตรการ ตัวชี้วัด จ านวน 30 คน จ านวน 3 วัน  (โดยบูรณาการรํวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2) 
       3. จัดประชุมคณะท างานพิจารณาโครงการและงบประมาณ ที่สอดคล๎องกับนโยบาย 
จ านวน 35 คน  จ านวน 1 วนั 

      4. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 20 เลํม 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎รับทราบบริบท และ
น าไปใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตํอไป  

      2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกรอบ  
ทิศทางแนวทางการด าเนินงาน ที่สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และมีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เกิดประโยชน์
สูงสุดตํอการจัดการศึกษา     
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมคณะท างาน ก าหนดทิศทางการ

พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

25 ตุลาคม 2564 ชํอผกา/
คณะท างาน 

2 จัดประชุมคณะท างานทบทวนการวิเคราะห์
บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

29 – 31 ตุลาคม 
2564 

ชํอผกา/ 
คณะท างาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 จัดประชุมคณะท างานพิจารณาโครงการ 

และงบประมาณ ที่สอดคล๎องกับนโยบาย 

2 พฤศจิกายน 2564 ชํอผกา/ 
คณะท างาน 

4 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

พฤศจิกายน 2564 ชํอผกา 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. กลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษา  มีกรอบ แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 

 
6 กลุํม/1 หนํวย 

 
115 แหํง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของกลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา น าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผํานเกณฑ์
การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ร๎อยละของสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุ
เปูาหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการจัดการศึกษา   

 
100 

 
 

1 แหํง 
 

115 แหํง 
 

 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และจังหวัดกระบี่ 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 17,870 บาท 
(เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร๎อยเจ็ดสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(38 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,660 - 2,660 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(38 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

4,560 - 4,560  

รวมกิจกรรมที่ 1 7,220 - 7,220 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมคณะท างานทบทวนการวิเคราะห์ 
บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 
มาตรการ ตัวชี้วัด (บูรณาการรํวมกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.
ปัตตานี เขต 2) 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. ประชุมคณะท างานพิจารณาโครงการและ
งบประมาณ ที่สอดคล๎องกับนโยบาย  

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(35 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,450 - 2,450 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(35 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

4,200 - 4,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 6,650 - 6,650 - 
4. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
จ านวน 20 เลํม 

    

- คําถํายเอกสารและจัดท ารูปเลํม 
(20 เลํม x 200 บาท) 

4,000 - - 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 4,000 - - 4,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,870 - 13,870 4,000 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. งบประมาณที่ได๎รับจากสํวนกลางไมํเป็นไปตามท่ีก าหนด 
       2. การบริหารโครงการ ไมํเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ  
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. จัดประชุมปรับแผน  เพื่อให๎สอดคล๎องกับงบประมาณท่ีได๎รับ 
       2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของแตํละโครงการ และมอบหมายให๎ผู๎อ านวยการกลุํม
ทุกกลุํมติดตามการด าเนินงานโครงการของแตํละกลุํมอยํางตํอเนื่อง 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎รับทราบปัญหา อุปสรรค 

ผลการด าเนินงานและน าไปใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน รวมทั้งได๎ประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานให๎หนํวยงานที่เกีย่วข๎องทราบ 
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9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกรอบ 
ทิศทางแนวทางการด าเนินงาน ที่สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และมีแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอการจัดการศึกษา   

 
 
                                  (ลงชื่อ).............................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                            (นางชํอผกา  บุญแนบ) 
                              นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      
 

           (ลงชื่อ)....................-......................... ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                      (…………………………………….) 
                                    ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
 

 
 
 
                               (ลงชื่อ).................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                    (นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์) 
                รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                       (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ สร๎างการรับรู๎ด๎วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก   
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

           จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
                                                                                            ภาครัฐ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 

มาตรฐานที่    - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี    - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรุสลี  มูนีมูสี           เบอร์โทรศัพท์  081-0960702 
กลุ่ม      อ านวยการ 
............................................................................................................................. ......................... 
1. หลักการและเหตุผล 

โลกปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสารที่ไร๎พรมแดนหรือที่เรียกวํา “โลกาภิวัฒน์”(Globalization)  
การติดตํอสื่อสารระหวํางกันสามารถด าเนินการได๎ภายในไมํกี่วินาที โดยผํานระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย(Information Teachnology หรือ IT) การสื่อสารของโรงเรียนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎บริหาร ครู 
นักเรียน ผู๎ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข๎ามามีสํวนรํวมทั้งในฐานะผู๎สํงสารและผู๎รับสาร โดย
ใช๎วิธีการที่หลากหลาย และเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะชํวยให๎การสื่อสารมีประสิทธิภาพสามารถ
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ชํวยให๎การบริหารงานประสบผลส าเร็จและสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีแกํหนํวยงาน
ตนเองและหนํวยงานภายนอกได๎ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีภาระหน๎าที่ในการจัดการศึกษา
ทั้งในระดับกํอนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบการด าเนินการตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว๎ในการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพให๎ได๎ตามเปูาหมาย ในการด าเนินการนั้นมีความจ าเป็นมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
โดยใช๎สื่อตํางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง รวมถึงสื่ออิเล็คทรอนิคส์ และสื่อจากบุคคลคือเครือขําย
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นเครือขํายประชาสัมพันธ์จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ จะต๎องเป็นบุคลากรที่มี
ความรู๎ในหลายด๎าน เพ่ือให๎สามารถสร๎างความเข๎าใจในทิศทางการจัดการศึกษา อันจะสํงผลถึงการให๎
ความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษาโดยสํวนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือให๎มีการจัดระบบโครงสร๎าง
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งานประชาสัมพันธ์ให๎สามารถด าเนินการได๎เป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง และชัดเจน จึงจ าเป็นต๎อง
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากรให๎ได๎รับความรู๎ที่ถูกต๎อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดจนการใช๎สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูํ สื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เป็นต๎นแบบการด าเนินงานด๎านการ
ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร๎างเครือขํายการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ สพป.ปัตตานี เขต 2 เชื่อมโยง
กับสถานศึกษา หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 2.2 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางหลากหลายชํองทาง 
 2.3 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจการจัดการศึกษาที่ดีให๎เกิดแกํหนํวยงานอื่นๆ ตลอดถึงชุมชน 
 2.4 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเครือขํายประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุกระดับ 
 2.5 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจอันดีของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 
       2. เครือขํายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร สื่อมวลชน องค์กรอ่ืน ๆ 

3.2  เชิงคุณภาพ         
        1. สพป.ปัตตานี เขต ๒ มีเครือขํายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกท่ีเข๎มแข็ง 
สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ภาพ/ขําวกิจกรรมของหนํวยงานได๎อยํางแพรํหลาย และ
หลากหลายวิธีการ 
        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับทราบข๎อมูล ขําวสารการจัดการศึกษา 
อยํางรวดเร็ว ถูกต๎องตรงกัน 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าปูายแขวนคอ /ท าเนียบ(โฟร์มบอร์ด)/

นโยบาย วิสัยทัศน์ (โฟร์มบอร์ด) / 
กิจกรรมวันส าคัญตํางๆ (ไวนิล) 

พฤศจิกายน 2564 - 
กันยายน 2565 

รุสลี มูนีมูสี 

2 จัดท าสมุดโทรศัพท์ประจ าปี 2565 (สวัสดีปี
ใหมํ)  

ธันวาคม 2564 รสุลี มูนีมูสี 

3 สร๎างเครือขํายประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มกราคม 2565 รุสลี มูนีมูสี 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีเครือขํายประชาสัมพันธ์ (115 โรงเรียน 7 กลุํมงาน สพป.)  
2. มีชํองทางการประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์  (LINE และ Facebook) 
 

 
122 คน 
2 ชํองทาง   
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของบุคลากรในสังกัด ได๎รับทราบขําวคราวความเคลื่อนไหวของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สร๎างการรับรู๎ความเข๎าใจการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให๎
บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป 

 
100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 50,000 บาท  
(ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดท าปูายแขวนคอ /ท าเนียบ
(โฟร์มบอร์ด)/นโยบาย วิสัยทัศน์ 
(โฟร์มบอร์ด) /กิจกรรมวันส าคัญ
ตํางๆ (ไวนิล) 
- ท าสายคล๎องคอพร๎อมที่ใสบัตร 
(100 ชุด x 60 บาท) 
- ปูายโฟร์มบอร์ดท าเนียบ  
(2 ชุด x 975 บาท) 
    - ปูายโฟร์มบอร์ดนโยบาย  
(2 ชุด x 2,925 บาท) 
    - ไวนิล กิจกรรมวันส าคัญ  
(4 ชุด x 3,600 บาท) 

 
 
 
 

6,000 
 

1,950 
 

5,850 
 

14,400 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

6,000 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

2,000 
 

1,950 
 

5,850 
 

14,400 

รวมกิจกรรมที่ 1 30,200 - 6,000 24,200 
2.จัดท าสารสนเทศส าหรับผู๎บริหาร 
(300 เลํม x 50 บาท)  

15,000 - 15,000  

รวมกิจกรรมที่ 2  15,000 - 15,000 - 
3. สร๎างเครือขํายประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

4,800 - - 4,800 

รวมกิจกรรมที่ 3 4,800 - - 4,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - 21,000 29,000 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
      2. ไมํสามารถเข๎าไปปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่ได๎ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ และแผนส ารองกรณีเกิดเหตุไมํพึงประสงค์  
                2. ใช๎ระบบออนไลน์ ปฏิบัติงานจากที่บ๎านหรือสถานที่ใดก็ได๎  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
สามารถประชาสัมพันธ์ สร๎างการรับรู๎การด าเนินกิจกรรม อยํางอยํางทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ  
 
 

 

   
              (ลงชื่อ).........................................ผู๎เสนอโครงการ          
                                        (นายรุสลี  มูนีมูสี) 
                                 นกัประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

 
 
 
 

 

                   
 

     (ลงชื่อ)............................................... ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
                    รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
 

 
 
                (ลงชื่อ)................................................ ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 
                         (ลงชื่อ).................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

                     จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 20   

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 

มาตรฐานที่    - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   - 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนุวัต  ชูนุ๎ย      เบอร์โทรศัพท์  098-0137591 
   นางสาวเนตรนภิส  คงทอง  เบอร์โทรศัพท์  062-2639553 
กลุ่ม                อ านวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่ก ากับ ดูแล สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาให๎เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด จึงจัดท าโครงการประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม/
หนํวย เพื่อน านโยบายไปสูํ การปฏิบัติและเป็นการสร๎างมาตรฐานการปฏิบัติราชการให๎เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎บุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการจัดการศึกษา ได๎น านโยบาย กลยุทธ์ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสูํการปฏิบัติและสามารถบริหารจัดการศึกษาได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให๎สถานศึกษา น านโยบายและแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เกี่ยวข๎องและสอดคล๎องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพและคุณภา 

รอเสำี
หปำนรลขจ3 

รอเสำี
หปำนรลขจ3 

รอเสำี
หปำนรลขจ2 

รอเสำี
หปำนรลขจ3 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

      1. ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย
ศึกษานิเทศก์และผู๎เกี่ยวข๎อง ในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
จ านวน 12 ครั้ง 

      2. ประชุมผู๎บริหารการศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 12 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ          
       ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวยและผู๎เกี่ยวข๎อง
สามารถปฏิบัติราชการ โดยขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 สูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
ร๎อยละ 100 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษา 

ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการ
กลุํม/หนํวย ศึกษานิเทศก์และ
ผู๎เกี่ยวข๎องในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นายดนุวัต  ชูนุ๎ย 
นางสาวเนตรนภิส  คงทอง 

2 จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นายดนุวัต  ชูนุ๎ย 
นางสาวเนตรนภิส  คงทอง 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 
ศึกษานิเทศก์และผู๎เกี่ยวข๎องในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เข๎ารํวมประชุม 

 
135 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/
หนํวย ศึกษานิเทศก์และผู๎เกี่ยวข๎อง มีแนวทางการขับเคลื่อนการน า
นโยบายสูํการปฏิบัติ มีแนวทางการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ รํวมกัน และ
สามารถบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
100 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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7. งบประมาณ 
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 100,000 บาท 
(เงินหนึ่งแสนบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษา 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/
หนํวย ศึกษานิเทศก์และผู๎เกี่ยวข๎องใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2     

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(135 คน x 1 มื้อ x 35 บาท x 12 ครั้ง) 

56,700 - 56,700 - 

คําเอกสารการประชุม 
(135 เลํม x 25 บาท x 12 ครั้ง)   

40,500 
 

- 40,500 
 

- 

คําวัสดุ 2,800 - - 2,800 
รวมกิจกรรมที่ 1 100,000 - 97,200 2,800 

2.จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 

- - - - 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น 100,000 - 97,200 2,800 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมประชุมไมํครบทุกราย/ทุกครั้ง เนื่องจาก
สถานการณ์แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีติดราชการหรือมี
ภารกิจ จ าเป็นเรํงดํวน 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง    
   ประสานเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบโครงการพร๎อมบันทึกชี้แจงเหตุผล แจ๎งลํวงหน๎า 
อยํางน๎อย 3 วัน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย ศึกษานิเทศก์และ

ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถน าความรู๎ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่ได๎รับจากการ
ประชุมไปขยายให๎แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือรับทราบและก าหนด
ทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตํอการจัดการศึกษา 
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 9.2 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวยและผู๎เกี่ยวข๎อง สามารถน านโยบาย  
แนวทางการปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และแนวทาง
การแก๎ไขปัญหาที่ได๎รับจากการประชุมสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)............................................. ผู๎เสนอโครงการ 
                                       (นายดนุวัต  ชูนุ๎ย) 

                   พนักงานราชการ 
 

 

                   
 

     (ลงชื่อ)............................................... ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
                    รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
 
 

 
 
                (ลงชื่อ)................................................ ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 
 
                         (ลงชื่อ).................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    สร๎างความเข๎มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมิน 
                     คุณภาพภายนอก 
กลกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่           -  
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11   
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐิตา   วัจนาคมกุล  เบอร์โทรศัพท์ 0813684751 
กลุ่ม นิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระบุไว๎ในหมวด 6 มาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 48 ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายใน เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง และจากพระราชบัญญัติน าสูํการปฏิบัติ  กระทรวงศึกษาธิการได๎ออก
กฎกระทรวงวําด๎วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 โดย
สาระส าคัญ ของกฎกระทรวงจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการพร๎อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  
สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ จัดให๎มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎
หนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ซึ่งประโยชน์เบื้องต๎นจากรายงาน 
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ประจ าปีคือฐานข๎อมูลของสถานศึกษาในการน าไปใช๎วางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในปีตํอไป 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎
เข๎มแข็งตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดที่ต๎องสนับสนุน 
สํงเสริม และชํวยเหลือสถานศึกษาในสังกัดให๎สามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎เข๎มแข็งและด าเนินการอยํางตํอเนื่อง เพ่ือสรุปและประมวลผลการรายงานให๎สอดคล๎อง
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการน าข๎อมูลไปใช๎ส าหรับการตรวจคุณภาพและวางแผน 
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตํอไป  จึงท าให๎เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 
       

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหมํ  ตามที่กฎกระทรวงฯ ก าหนดไว๎ 
 2.2  เพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 
เตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 1. ศึกษานิเทศก์และคณะท างาน  จ านวน 20 คน 
      2. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จ านวน 115 คน  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. สถานศึกษาทุกโรงด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนดไว๎ 

      2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  และมีความพร๎อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

4.ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมคณะท างานการจัดและด าเนินการ

ตามกิจกรรมชี้แจง  สร๎างความเข๎าใจ และให๎
ความรู๎ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ตลอดจนการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ธันวาคม 2564 -
กุมภาพันธ์  2565 

นางสาวฐิตา  
 วัจนาคมกุล 

2  การสังเคราะห์ พร๎อมสรุปผลตลอดจน เขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และระดับเขตพ้ืนที่ฯสังเคราะห์ สรุปผล  และ
เขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

เมษายน- มิถุนายน  
2565 

3 นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ธันวาคม 2564-
กันยายน 2565 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในที ่

 
115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงฯ ก าหนดไว๎ 
2. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง และมี
ความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
100 

 
85 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนในสังกัดสพป.ปัตตานี เขต 2 จ านวน 115 โรง 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  45,000  บาท 
(เงนิสี่หมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานการจัดและ
ด าเนินการตามกิจกรรมชี้แจง  สร๎าง
ความเข๎าใจ และให๎ความรู๎ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตลอดจนการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 20 คน x  4 มื้อ x 35 บาท ) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน  
(20 คน x 2 มื้อ x120บาท) 

4,800 - 4,800 -- 

คําวิทยากร  
(6 ชั่วโมง x 600 x 1 วัน) 

3,600 3,600 - - 

คําวัสดุ/ถํายเอกสาร 2,800 - - 2,800 
รวมกิจกรรมที่ 1 14,000 3,600 7,600 2,800 

2. การสังเคราะห์ พร๎อมสรุปผลตลอดจน 
เขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 15 คน x  6 มื้อ x 35 บาท ) 
 

3,150 - 3,150 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 3 มื้อ x120บาท) 

5,400 - 5,400 - 

คําวัสดุ/ถํายเอกสารท ารูปเลํม 1,450 - - 1,450 
                   รวมกิจกรรมที่  2 10,000 -   8,550 1,450 
3.นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

    

คําเบี้ยเลี้ยง  
(20  คน x  120 บาท x  5 วัน) 

12,000 12,000 - - 

คําชดเชยน้ ามัน เชื้อเพลิง 8,000 - 8,000 - 
คําวัสดุ/ถํายเอกสาร 1,000 -        - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 21,000 12,000 8,000 1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 15,600 24,150 5,250 

ขอถัวจํายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       สถานศึกษาในสังกัด ไมํได๎ด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข๎อ3  เนื่องจากโรงเรียนมี
ภาระงานอื่น ๆ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2แจ๎งให๎โรงเรียนในสังกัดในการ
เตรียมความพร๎อมเพ่ือรอรับการประเมินภายนอกรอบสี่จากบุคคลภายนอก 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  สามารถเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองตามรูปแบบใหมํ  และสํงรายงานการประเมินตนเองแกํหนํวยงานต๎นสังกัด และ
เผยแพรํแกํหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

9.2  สถานศึกษาในสังกัด ได๎รับการติดตามประเมินผลจากหนํวยงานต๎นสังกัด  และมีความ
พร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
                                  (ลงชื่อ) ............................................ ผู๎เสนอโครงการ                  
                                           (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล) 

        ศึกษานิเทศก์ 
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                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    การจัดงานวันครู ประจ าปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่           - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข     ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                             3. นายอดินันต์  หะมะ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
                             4. นางเกตนิกา  แวํนแก๎ว    เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  (กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดงานวันครู เริ่มต๎นมาจากความปรารถนาและการเรียกร๎องของครูจ านวนมากที่ชี้ให๎เห็น
ความส าคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู๎เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแหํงการร าลึกถึงความส าคัญของครู เปิดโอกาสให๎ครู
ทั้งหลายได๎พักผํอนได๎บ าเพ็ญกุศล ตลอดจนด ารงกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ครูและการศึกษาของชาติ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประธานกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ของคุรุสภาในสมัยนั้น ได๎
น าไปเสนอในที่ประชุมผู๎แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญเมื่อเดือนพฤษภาคม 2499 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและให๎เสนอคณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาพิจารณา เพ่ือก าหนดให๎มีวันครูขึ้น
ในวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา 
โดยก าหนดความมุํงหมายไว๎ เพ่ือประกอบพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ สํงเสริมสามัคคีธรรมระหวําง
ครูและสํงเสริมความเข๎าใจอันดีระหวํางครูกับประชาชน ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการคุรุสภา ได๎มีมติ
รับข๎อเสนอและให๎กระทรวงศึกษาธิการน าเสนอรัฐบาลเพื่อให๎ก าหนดวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู  
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติก าหนดให๎วันที่ 16 มกราคม 
ของทุกปีเป็นวันครู  
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เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และประกาศเกียรติคุณผู๎ปกกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหนํวยงานการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให๎มีโครงการจัดงานวันครู ประจ าปี 2565 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่ประกอบคุณงามความดีและปฏิบัติตน  

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3 เพ่ือสํงเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข๎าใจอันดี ระหวํางครูในการพัฒนาการศึกษา 

ของชาติและสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   

                ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องทางการศึกษา จ านวน 1,500 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

                 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องทางการศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละใน 
วิชาชีพและสามารถน าความรู๎และประสบการณ์ไปพัฒนาวิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ย 2564 นางสินุช ประสงค์สุข 

นางอภิญญา ศิริรังษี 
นายอดินันต์  หะมะ 
นางเกตนิกา  แวํนแก๎ว 

2 แตํงตั้งคณะท างาน         พ.ย 2564 
3 ประชุมคณะท างานเตรียมความพร๎อม

และวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ 
ธ.ค. 2564 - 

        ม.ค. 2565 
4 ประชุมคณะท างานจัดเตรียมสถานที่ ม.ค. 2565 
5 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ         ม.ค. 2565 
6 สรุปผล/รายงานผลโครงการ ก.พ. 2565 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม 

1,500 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม  
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในคุณงามความดี
และความเสียสละในวิชาชีพและสามารถน าความรู๎และประสบการณ์ไป
พัฒนาวิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
95 
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6.  สถานที่ด าเนินการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
           จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 82,000 บาท  
(เงินแปดหมื่นสองพันบาทถ๎วน)   รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ 
ในการด าเนินงานฯ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน   
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท ) 

2,400 - 2,400 - 

คํากรอบเกียรติบัตรรางวัล 
(160 อัน x 150 บาท ) 

24,000 - - 24,000 

คําวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสาร 7,000 - - 7,000 
คําจัดสํงทางไปรษณีย์ 3,000 - 3,000  

รวมกิจกรรมที่ 1 37,800 - 6,800 31,000 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่     

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
(30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,100 - 2,100 - 

คําอาหารกลางวัน  
(30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

3,600 - 3,600 - 

คําตกแตํงสถานที่  5,000 - 5,000 - 
คําวัสดุ/อุปกรณ์/ไวนิล 1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 11,700 - 10,700 1,000 
3. อบรมคุณธรรม จริยธรรม /พิธีระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ 

     

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
(70 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

4,900 - 4,900 - 

คําอาหารกลางวัน  (70 คน  x 120 บาท) 8,400 - 8,400 - 
คําตอบแทนวิทยากร   10,000 10,000 - - 
คําพาหนะ 3,000 - 3,000 - 
คําที่พักวิทยากร (1 คืน x 1,200 บาท) 1,200 - 1,200 - 
คําจ๎างท า VTR  5,000 - 5,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 32,500 10,000 22,500 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 10,000 40,000 32,000 
ขอถัวจํายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรม เนื่องจากไมํแนํใจ 
ในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
     8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        สพป.ปัตตานี เขต 2 ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและควบคุมการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี และ ศบค. 
    
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมก าหนดการที่ก าหนด 
      9.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครู เกิดความรักความสามัคคีในหมูํคณะ สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและหนํวยงานการศึกษา 

 
 
 
 

           (ลงชื่อ)................................................. ผู๎เสนอโครงการ 
                                           (นางอภิญญา  ศิริรังษี ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
 

 

               (ลงชื่อ)..................... ......................... .ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                      (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                ผูอ๎ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 

                               
 

              (ลงชื่อ)........................-............................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                        (.............................................) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุคนธ์  ติ้งค า    เบอร์โทรศัพท์  089-9773835 
         นางรัชรินทร์ ส๎องสง      เบอร์โทรศัพท์  084-8544870 
         น.ส.จริัฐิกาล  มาละวรรณโณ  เบอร์โทรศัพท์  091-0487559 
กลุ่ม      หนํวยตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 37 
ก าหนดให๎ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให๎เป็นไป
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงาน 
เรํงรัด  ติดตามและประเมินผลงานให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเปูาหมายใน
การจัดการและพัฒนาการศึกษา โดยมีหนํวยตรวจสอบภายในในฐานะเครื่องมือของผู๎บริหารมีหน๎าที่
ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านการด าเนินงาน
(Operational) ด๎านการบริหารจัดการ (Management) ด๎านการเงินการบัญชี (Financial)  
ด๎านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) 
ตลอดจน สอบทานระบบการควบคุมภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2  รวมถึงให๎ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุ ให๎แกํสถานศึกษาใน
สังกัด  และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ  ให๎มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายภายใต๎บทบาทจากเดิมค๎นหาข๎อผิดพลาดในอดีต มาเป็นการสํงเสริมให๎งาน
ประสบความส าเร็จ หรือเพ่ิมคุณคําให๎องค์กร เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของข๎อมูลและตัวเลขตําง ๆ ทางด๎านการเงิน  
การบัญชี และด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 2.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนํวยรับตรวจวําเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
 2.3  เพ่ือติดตามผลการบริหารงานและการด าเนินงาน  รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะหรือ 
แนวทางการปรับปรุงแก๎ไข การด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 2.4  เพ่ือเสนอผลการตรวจสอบให๎ผู๎บริหารได๎รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ของหนํวยรับตรวจ  และสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก๎ไข  ได๎อยํางรวดเร็วและทันเหตุการณ์  
 

3.  เป้าหมาย        
 3.1 เชิงปริมาณ    

      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
           กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้ 
คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
       2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
         กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  1. ตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบปีกํอน  จ านวน  10  โรง 
       2. ตรวจสอบ รวมทั้งให๎ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแกํโรงเรียน จ านวน 25 โรง 
ในเรื่องดงัตํอไปนี้ 
      2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินการบัญชีของโรงเรียน 
      2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
       2.3 ตรวจสอบหลักฐานการจําย 
    2.4 ตรวจสอบการด าเนินงาน   
    2.4.1 เงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
    2.4.2 เงินรายได๎สถานศึกษา 
    2.5 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู๎เพ่ือแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให๎ความชํวยเหลือบรรเทาภาระคําใช๎จําย
ด๎านการศึกษาในชํวงการแพรํระบาดของโรคโควิด 2019)  
      2.6 ตรวจสอบการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้ 
คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)  
 3.2 เชิงคุณภาพ  
                 1. การใช๎จํายคําสาธารณูปโภค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
สามารถด าเนินการตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระและไมํมีหนี้ค๎างช าระ  
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      2. การปฏิบัติงานด๎านการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  ต๎องเป็นไปอยํางถูกต๎องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด 
  

4.   ขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
วางแผนงานด าเนินงาน 
เตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบ 
ด าเนินการตรวจสอบตามแผน 
สรุปผลการตรวจสอบเป็นรายโรง 
สรุปผลรายงานผลการตรวจสอบ 
ในภาพรวมและรายงาน สพฐ. 

พ.ย. 64 
พ.ย. 64 
ธ.ค. 64 

ธ.ค.64 - ส.ค. 65 
ก.ย. 65 
ก.ย. 65 

 

นางสุคนธ์ ติ้งค า/ 
นางรัชรินทร์ ส๎องสง/ 
น.ส.จิรัฐิกาล มาละวรรณโณ 
 
 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนกลุํมเปูาหมายได๎รับการติดตามผลการตรวจสอบปีกํอน และตรวจสอบ
การด าเนินงานด๎านการเงินบัญชี การจัดซื้อจัดจ๎างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตรวจสอบ
หลักฐานการจําย และตรวจสอบการด าเนินงาน   

 
35 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ตั้งเปูาไว๎ได๎รับการตรวจสอบการด าเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
2. ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
และโรงเรียนในสังกัด ได๎รับการตรวจสอบการใช๎จํายคําสาธารณูปโภค 
ตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี) 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและ
พัสดุ ได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติได๎อยํางเป็นระบบ ประหยัด โปรํงใส ถูกต๎อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ได๎ และมีประสิทธิภาพ 

 
90 

 
 

100 
 
 
 

100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
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7. งบประมาณ     
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จ านวน  55,000  บาท   
(เงินห๎าหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชี 
และพัสดุพร๎อมให๎ค าปรึกษา แนะน า 
การปฏิบัติงาน 

    

คําอาหารกลางวัน  
(8 คน x 35 วัน x 120 บาท) 

33,600 - 33,600 - 

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(8 คน x 35 วัน x 70บาท) 

19,600 - 19,600 - 

คําวัสดุ 1,800 - - 1,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 - 35,200 1,800 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       การปฏิบัติการตรวจสอบด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาไมํเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว๎    
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตํอผู๎บังคับบัญชาทราบเพ่ือปรับปรุงแก๎ไข 
และปรับก าหนดเวลาและจ านวนหนํวยรับตรวจให๎สอดคล๎องกับภารกิจงาน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 การใช๎จํายคําสาธารณูปโภค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สามารถ
ด าเนินการตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินบัญชี ด๎านการจัดซื้อจัดจ๎างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหลกัฐานการจําย เป็นไปอยํางถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด  
 
 
            (ลงชื่อ)............ ....................................ผู๎เสนอโครงการ                                
      (นางรัชรินทร์  ส๎องสง)                                            
                     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ    
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    (ลงชื่อ)............................................... ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
       (นางสุคนธ์  ติ้งค า) 
         ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน  
                                              
 
 
    (ลงชื่อ)........................-....................... ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                                     (………………………………)                                               
                           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
   
 
 
 
                                        (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                          ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)  
เพ่ือสนับสนุนฐานข๎อมูล Big Data   

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่           - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นางสินุช  ประสงค์สุข     เบอร์โทรศัพท์ 089-4662722 

2. นางอภิญญา  ศิริรังษี    เบอร์โทรศัพท์ 085-0778726 
3. นางสาวสาน๏ะ  ยีหมะ  เบอร์โทรศัพท์ 081-5420483 
4. นายอดินันต์  หะมะ    เบอร์โทรศัพท์ 081-0925937 

กลุ่ม กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหมํ  

วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียม และ
บริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข๎อมูล
สารสนเทศที่ถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎พัฒนาระบบการบริหารจัดการข๎อมูลครูและบุคลากรรายคนด๎วยระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให๎สถานศึกษาทุกแหํงและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตน าเข๎าข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ๎าง
ชั่วคราวรายคน เพื่อสนับสนุนฐานข๎อมูล Big Data ด๎านทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา    
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ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)  
มีแหลํงจัดเก็บและสามารถเข๎าถึงได๎สะดวก ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงกับฐานข๎อมูล
สํวนกลาง และมีคลังข๎อมูลสารสนเทศด๎านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร เพื่อสนับสนุนข๎อมูลการ
รายงานผลมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS) และการประเมินสถานะของหนํวยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (PMQA 4.0) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกลําว จึงได๎จัดให๎มีโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เพ่ือสนับสนุนฐานข๎อมูล 
Big Data ขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์  (เขียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด) 
2.1 เพ่ือจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ของข๎าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
2.2 เพ่ือน าข๎อมูลสารสนเทศของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุน

ฐานข๎อมูล Big Data ด๎านข๎อมูลทะเบียนประวัติครูและบุคลากร 
2.3 เพ่ือใช๎ส าหรับการรายงานผลมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS) และการ

ประเมินสถานะของหนํวยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(PMQA 4.0) 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

       1. ผู๎บริหารการศึกษา   จ านวน 5  คน 
       2. ผู๎รับผิดชอบระบบ HRMS ของโรงเรียน จ านวน  115 คน 
       3. คณะท างาน    จ านวน  15 คน 
       จ านวน  135 คน 

      3.2 เชิงคุณภาพ   
      ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการด าเนินการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRMS) และมีข๎อมูลสารสนเทศด๎านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร เพ่ือสนับสนุน
ข๎อมูล Big Data อันสํงผลท าให๎องค์กรมีการพัฒนางานในการบริหารที่มีประสิทธิภาพสํงผลให๎คุณภาพ
ของการบริหารดีขึ้น  
 

4. ขัน้ตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม 2565 นางสินุช  ประสงค์สุข 
2 แตํงตั้งคณะท างานจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) 
มีนาคม 2565 นางอภิญญา  ศิริรังษี 

3 ประชุมคณะท างานจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) 
 

เมษายน 2565 นายอดินันต์  หะมะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข๎อมูล

สารสนเทศระบบบริหารทรัพยากร 
บุคคล (HRMS) 

พฤษภาคม 2565  

5 สรุปผล/รายงานผลโครงการ มิถุนายน 2565  
 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎รับผิดชอบระบบ HRMS ของโรงเรียน/คณะท างาน  

 
135 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถ ทักษะ ในการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRMS)  
2. ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 มีข๎อมูลสารสนเทศระบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เพ่ือสนับสนุน
ฐานข๎อมูล Big Data และเชื่อมโยงกับฐานข๎อมูลสํวนกลาง 

 
100 

 
 

90 
 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ห๎องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 107,820 บาท  
( หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุมคณะท างาน     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 20 คน x  2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน   
( 20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

คําวัสดุ 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 5,800 - 3,800 2,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข๎อมูล
สารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRMS) 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(138 คน x  2 มื้อ x 35 บาท ) 

9,660  9,660  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน  
(138 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

16,560  16,560  

คําพาหนะเดินทางคณะท างาน 
อ าเภอโคกโพธิ์  
(40 คน x 1 วัน x 200 บาท ) 
อ าเภอยะรัง  
(45 คน x 1 วัน x 400 บาท ) 
อ าเภอมายอ  
(29 คน x 1 วัน x 500 บาท ) 
อ าเภอแมํลาน  
(11 คน x 1 วัน x 300 บาท ) 

 
 

8,000 
 

18,000 
 

14,500 
 

3,300 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

8,000 
 

18,000 
 

14,500 
 

3,300 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

คําตอบแทนวิทยากร  
(2 คน x 6 ชม. x 600 บาท ) 

7,200 7,200 - - 

คําปูายไวนิล (1 ผืน x 1,000 บาท) 1,000 - - 1,000 
คําเอกสารประกอบการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ  
(120 คน x 150 บาท/คน)    

18,000 - 18,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 96,220 7,200 91,020 - 
3. การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x  2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

คําวัสดุ 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 5,800 - 3,800 2,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,820 7,200 77,620 23,000 

    ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
       ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎รับผิดชอบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRMS) ขาดความรู๎ ทักษะ ความเข๎าใจในเรื่องการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRMS) ซึ่งเป็นระบบใหมํที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดท าขึ้น 
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 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ก ากับ ติดตาม สํงเสริมการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRMS) ของสถานศึกษาให๎มีการ Update อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ โดยทีมคณะท างานระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎รับผิดชอบการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ได๎รับความรู๎ ทักษะ ในการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศและสามารถ
ถํายทอดองค์ความรู๎แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได๎ 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีข๎อมูลสารสนเทศระบบริ
หารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ด๎านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร เพื่อสนับสนุนฐานข๎อมูล Big 
Data ในการเชื่อมโยงกับสํวนกลาง 

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีผลการประเมินตัวชี้วัด
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS) และการประเมินสถานะของหนํวยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (PMQA 4.0) อยูํในระดับดีมาก  
 
 
                                  (ลงชื่อ).............. ................................ผู๎เสนอโครงการ                  
                                             (นายอดินันต์  หะมะ ) 
                                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
                           

                   (ลงชื่อ)..................... ........................ ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                           (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                     ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 

                                
                  (ลงชื่อ)........................-......................ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                         (.............................................) 
                   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีสํวนรํวมขององค์คณะบุคคล  
  ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่ 6        การนิเทศ 360 องศา            
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
     จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  11  
     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด๎านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
                   ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร
       และจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
                   ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มี                    
                                            ประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์      เบอร์โทรศัพท์ 089 - 9759831  

นางสาวนาอีม๏ะ  ราเซะบิง   เบอร์โทรศัพท์ 086 – 2891443 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 

ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน๎าที่รํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาและเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด๎าน คือด๎าน
วิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคลและด๎านการบริหารงานทั่วไป รํวมมือกับ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ก าหนดยุทธศาสตร์ และสร๎างเครือขํายที่เข๎มแข็งมีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกส าคัญในการเรํงรัด
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ให๎การด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสํงผลตํอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ให๎ความส าคัญของการสํงเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีสํวนรํวมจากองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมขององค์
คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีสํวนรํวมขององค์คณะบุคคล  

ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 
 2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
ตามภาระงาน 4 ด๎าน คือ ด๎านการบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหารงานบุคคล  ด๎านการ
บริหารงานงบประมาณ  และด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   
                 1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  9  คน    
                2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 45 คน 

      3. ศึกษานิเทศก์และคณะท างาน จ านวน  20 คน     
      3.2 เชิงคุณภาพ   
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  มีระบบการบริหารงานที่
เข๎มแข็งโดยการมีสํวนรํวมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและ

เครือ่งมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จ านวน 2 วัน 

มิถุนายน 2565 
 

นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์ 
นางสาวนาอีม๏ะ  ราเซะบิง 
และคณะ 

2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรกฎาคม 2565 
3 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  กรกฎาคม 2565  
4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
กรกฎาคม 2565 

 - สิงหาคม 
 

5 ประชุมคณะอนุกรรมการสรุปผลและ
เขียนรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา จ านวน 2 วัน 

กันยายน 2565 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา   
2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
3. ศึกษานิเทศก์และคณะท างาน  

 
9  คน    
45 คน 

 20 คน     
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  มีระบบการ
บริหารงานที่เข๎มแข็งโดยการมีสํวนรํวมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 

 
 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัด/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จ านวน 160,800  บาท   
(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน 
และเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน   
( 20 คน x  2 มื้อ x 120 บาท)      

 
4,800 

 
- 

 
4,800 

 
- 

คําวัสดุ  1,000 - - 1,000 
คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 10,600 - 9,600 1,000 
2. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

คําอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

คําตอบแทนคณะกรรมการ   
(9 คน x 1,000 บาท) 

9,000 9,000 - - 

คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 6,000 - 6,000 - 
คําวัสดุ  3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 22,750 9,000 10,750 3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ประชุมคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(50 คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 

3,500 - 3,500 - 

คําอาหารกลางวัน   
(50 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      

6,000 - 6,000 - 

คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 5,000 - 5,000   - 
รวมกิจกรรมที่ 3 14,500 - 14,500 - 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

    

คําเบี้ยเลี้ยง  (ตามตารางแนบ)      35,400 - 35,400 - 
คําพาหนะ  (ตามตารางแนบ)      59,000 - 59,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 94,400 - 94,400 - 
5. ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
สรุปผล การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
 ( 25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

คําอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

คําพาหนะ  (9 คน x 200บาท) 1,800 - 1,800 - 
คําจ๎างถํายเอกสารและเข๎าเลํม 2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 8,550 - 8,550 - 
6. ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศ 

    

คําจ๎างถํายเอกสารและเข๎าเลํม 10,000 - 10,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 6 10,000 - 10,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,800 9,000 147,800 4,000 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
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ตารางค านวณเบี้ยเลี้ยง/วัน 
ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน จ านวน รร. /ครั้ง 
วันละ 2 โรง 

จ านวนคน *เบี้ยเลี้ยง 
*จ านวนวัน 

ค่าพาหนะ จ านวน
เงิน 

1 ดอกประดูํ 14/7  5×120×7=4,200 5×200×7=7,000 11,200 
2 นาเกตุพัฒนา 12/6 5×120×6=3,600 5×200×6=6,000 9,600 
3 โคกโพธิ์ 14/7 5×120×7=4,200 5×200×7=7,000 11,200 
4 ยะรัง 11/6 5×120×6=3,600 5×200×6=6,000 9,600 
5 อัมพวา 12/6 5×120×6=3,600 5×200×6=6,000 9,600 
6 บราโอก๎าวหน๎า 12/6 5×120×6=3,600 5×200×6=6,000 9,600 
7 กูวิง-ตรัง 15/8 5×120×8=4,800 5×200×8=8,000 12,800 
8 มายอพัฒนา 14/7 5×120×7=4,200 5×200×7=7,000 11,200 
9 แมํลาน 11/6 5×120×6=3,600 5×200×6=6,000 9,600 

รวมทั้งสิ้น  35,400 59,000 94,400 
 
*** หมายเหตุ  คณะกรรมการติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.) 

-  คําเบี้ยเลี้ยง  120 /วัน 
-  คําพาหนะ    200/ วัน 

 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎พร๎อมกัน 
                2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ในแตํละชุดไมํสามารถออกติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาได๎พร๎อมกัน                 
                3. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ในแตํละชุดไมํสามารถออกนิเทศได๎ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ก าหนดเวลาการประชุมโดยแจ๎งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให๎ทราบลํวงหน๎า 
               2. ก าหนดปฏิทินการนิเทศโดยแจ๎งคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. ให๎ทราบลํวงหน๎า 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีสํวนรํวมและให๎

ข๎อเสนอแนะในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามบทบาทหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
9.2 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด าเนินการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ       
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     9.3 สถานศึกษาในสังกัดได๎รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด๎าน  
และได๎รับทราบผลการด าเนินงาน ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 

     (ลงชื่อ)........................................ผู๎เสนอโครงการ 
                                       (นางสาวนาอีม๏ะ  ราเซะบิง) 
                                               ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู๎วิธีการ “Active Learning” เพ่ือยกระดับ 
  คุณภาพการศึกษาสูํคุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา             
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่ 6       การสอน Active Learning 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
     จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  11  
     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด๎านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 
  มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางซัลมา  มะเกะ       เบอร์โทรศัพท์ 093-6490003 
   นางกอมารีย๏ะ  ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์ 097-3594848 

นางสาวนาอีม๏ะ  ราเซะบิง   เบอร์โทรศัพท์ 086–2891443 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการเรียนรู๎มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให๎เป็นรูปแบบ 
Active Learning โดยใช๎แนวคิดการสอนให๎น๎อยลง เรียนรู๎ให๎มากข้ึน (Teach less, Learn more) 
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ด๎านการศึกษาเพ่ือเตรียมประเทศให๎พร๎อมเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 ด๎วยการน า
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เป็นตัวกระตุ๎นในการจัดการเรียนการสอนในฐานะท่ีเป็น 
Technology-driven Learning   การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลําวข๎างต๎นจะมิได๎ลด
เนื้อหาความรู๎ให๎น๎อยลง แตํผู๎สอนจะต๎องท าการวิเคราะห์เนื้อหาและปรับวิธีการสอนโดยน าเนื้อหาที่
สามารถเรียนด๎วยตนเองไปไว๎บนเครือขํายเพื่อให๎ผู๎เรียนศึกษากํอนเข๎าห๎องเรียน ทั้งนี้ครูจะได๎ใช๎เวลา
ในห๎องเรียนในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน  

นอกจากการปรับวิธีการเรียนการสอนด๎วยการน าเนื้อหาไปไว๎บนเครือขํายเพ่ือให๎ผู๎เรียนน าไป
ศึกษาด๎วยตนเองกํอนเข๎าห๎องเรียน ซึ่งกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญในการพบกันใน
ห๎องเรียนโดยการทดแทนด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียนเพ่ิมขึ้น ครูยัง
มีความจ าเป็นที่จะต๎องปรับกระบวนการสอนในห๎องเรียนให๎เป็น Active Learning ด๎วยการเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎ มีปฏิสัมพันธ์กับผู๎สอนและผู๎เรียนด๎วยกระบวนการที่
สร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียน อําน พูด ฟัง คิด อยํางลุํมลึก เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
สูง (High-order Thinking)  



 
 

- 259 - 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศจัดการเรียนรู๎วิธีการ Active Learning เพ่ือนิทศติดตามให๎ครูผู๎สอนได๎น าวิธีการ 
Active Learning ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ไปใช๎ใน

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียน 
2.2. เพื่อให๎ครูผู๎สอนสามารถน าเทคนิคการสอนวิธีการ Active Learning ไปจัดการเรียนรู๎

ในโรงเรียนพัฒนาผู๎เรียนได๎ 
2.3. เพื่อติดตามการด าเนินการนิเทศติดตามของคณะนิเทศจิตอาสาในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู๎ของโรงเรียนในโครงการ 
 

3.  เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 

     1. ประชุมนิเทศคณะกรรมการนิเทศจิตอาสาเพ่ือวางแผนด าเนินการนิเทศภาคเรียน 
ที่ 1/2564 พร๎อมสรุปผลการนิเทศ และคัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบ  

      2. ประชุมนิเทศผู๎บริหารโรงเรียนในโครงการ 40 โรงเรียน ๆละ 1 คน เพ่ือติดตามผล    
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิธีการ Active Learning จ านวน 45 คน  

          3.2 เชิงคุณภาพ 
                1. คณะนิเทศจิตอาสา ผู๎บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ มีความรู๎ความเข๎าใจมีความ
ตระหนัก และสามารถขยายผลให๎ครูในโรงเรียนและน าสูํห๎องเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถคัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีการ Active Learning สํงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตํอไป 
                2. ผู๎บริหารโรงเรียนในโครงการจ านวน 40 โรงเรียนสามารถสะท๎อนคิดผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน วิธีการ Active Learning เพ่ือน าผลไปใช๎ในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตํอไป 

 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
1. การประชุมคณะกรรมการนิเทศ 
จิตอาสาเพ่ือสร๎างเครื่องมือนิเทศและ
วางแผนด าเนินการนิเทศภาคเรียนที่ 
1/2565 โรงเรียนในการจัดการ
เรียนรู๎วิธีการ Active Learning ปี
การศึกษา 2565 

 เมษายน 2565 
 

นางซัลมา    มะเกะ 
นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ 
นางสาวนาอีม๏ะ ราเซะบิง   
และคณะศึกษานิเทศก์ 
 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพาท าแผน 
การจัดการเรียนรู๎ Active Learning 
(on-site 50 คน ครูวิชาการจิตอาสา
และ life ครูทุกคนที่เกี่ยวข๎อง) 

เมษายน 2565 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
3. ประชุมรายงานผลการนิเทศ
โรงเรียนในโครงการ 40 โรงเรียน ๆ 
ละ 1 คน เพ่ือติดตามและสะท๎อนผล
การด าเนินงาน การจัดการเรียนการ
สอนวิธีการ Active Learning ด๎วย
ระบบ ON-LINE 

กันยายน 2565 
 

4. ประชุมสรุปและรายงานผลและ
จัดท ารูปเลํมรายงาน 

กันยายน 2565  

        
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู๎บริหารโรงเรียน เข๎ารํวมประชุมนิเทศ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการ Active Learning  

 
40 โรง 
45 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของคณะนิเทศอาสา ผู๎บริหาร และครูวิชาการ เข๎ารํวมประชุม 
๒. ร๎อยละของคณะนิเทศอาสาได๎นิเทศติดตามให๎ความชํวยเหลือโรงเรียน
ในการจัดการเรียนรู๎วิธีการ Active Learning   

 
100 
๑๐๐ 

 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
     ๖.๑ ห๎องประชุมเคียงตะวัน และห๎องประชุมขุนคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
     ๖.๒ โรงเรียน จ านวน 40 โรง 
  

๗. งบประมาณ 
     จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 41,470 บาท  
(เงินสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร๎อยเจ็ดสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด รวม 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ การประชุมคณะกรรมการนิเทศจิต

อาสาเพื่อสร๎างเครื่องมือนิเทศและ
วางแผนด าเนินการนิเทศภาคเรียนที่ 
1/2565 โรงเรียนในการจัดการเรียนรู๎
วิธีการ Active Learning ปีการศึกษา 2565  

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

1,750 - 1,750 - 

อาหารกลางวัน  
(25 คน x ๑๒๐ บาท x 1 มื้อ) 

3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,750   4,750  
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ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด รวม 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพาท าแผนการ

จัดการเรียนรู๎ Active Learning (on-
site 50 คน ครูวิชาการจิตอาสาและ 
life ครูทุกคนที่เก่ียวข๎อง) 

    

 
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(35 บาท x 50 คน x 4 มื้อ) 

7,000 - 7,000 - 

 

อาหารกลางวัน  
(๑๒๐ บาท x 50 คน x 2 มื้อ) 

12,000 - 12,000 - 

คําตอบแทนวิทยากร  
(2 คน X 600 บาท  x 10 ชม)  

12,000 12,000   

 รวมกิจกรรมที่ 2 31,000 12,000 19,000 - 
3 ประชุมรายงานผลการนิเทศโรงเรียน 

ในโครงการ 40 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
เพ่ือติดตามและสะท๎อนผลการ
ด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน
วิธีการ Active Learning ด๎วยระบบ 
ON-LINE 

 

   

คําวัสดุ คําถํายเอกสารจัดท าเป็นรูปเลํม
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning เป็นเอกสารประกอบการ
อบรม 

5,720 - - 5,720 

 รวมกิจกรรมที่ 3 5,720 - - 5,720 

4 
ประชุมสรุปและรายงานผลและจัดท า
รูปเลํมรายงาน 

- - - - 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,470 12,000 23,750 5,720 
ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                 1. คณะกรรมการนิเทศจิตอาสา ผู๎บริหาร ครูวิชาการ ครูผู๎สอนไมํสามารถเข๎ารํวม
ประชุมได๎ 
                 2. คณะอนุกรรมการนิเทศจิตอาสา ไมํสามารถออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู๎
วิธีการ Active Learning ที่โรงเรียนได๎ 
                 3. โรงเรียนไมํสามารถจัดการเรียนรู๎วิธีการ Active Learning ตามท่ีก าหนดไว๎ 
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     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                 1. ก าหนดเวลาการประชุมให๎เหมาะสมและแจ๎งคณะกรรมการ นิเทศจิตอาสาให๎ทราบ
ลํวงหน๎า 
                 2. ก าหนดปฏิทินการนิเทศในชํวงเวลาที่เหมาะสมโดยแจ๎งคณะกรรมการนิเทศลํวงหน๎า
และให๎มีคณะกรรมการนิเทศตั้งแตํ 3 คนข้ึนไป 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 คณะกรรมการนิเทศจิตอาสา ผู๎บริหาร ครูวิชาการ ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจบทบาท
หน๎าที่ของตนเองสามารถจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
          9.2 คณะอนุกรรมการนิเทศจิตอาสา นิเทศติดตามให๎ข๎อเสนอแนะ ความชํวยเหลือ โรงเรียน
ให๎การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning อยํางตํอเนื่อง  
 
 

      (ลงชื่อ)..........................................ผู๎เสนอโครงการ 

                                              (นางซัลมา  มะเกะ) 
                            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 
 

 
                                  (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                       ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 

 
                                   (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                           (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮุสเซ็น   เบ็ญฮาวัน  เบอร์โทรศัพท์  088-3234803 
กลุ่ม  อ านวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เป็นหนํวยงานทางการศึกษา   
มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 113 โรง  2 สาขา  และเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการแกํข๎าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หนํวยงานอื่น ๆ และประชาชน ที่มีภารกิจเกี่ยวข๎องกับส านักงาน
ที่มาติดตํอราชการเป็นจ านวนมาก ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุงส านักงานให๎นําอยูํ สะอาด สวยงาม
จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาและปรับปรุงและภูมิทัศน์โดยรอบ  เพ่ือให๎ผู๎มาติดตํอราชการมีความรู๎สึกท่ีดี
และพึงพอใจ จึงจัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในส านักงานให๎สะอาดสวยงามนําอยูํนําท างาน 
 2.2  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกส านักงานให๎รํมรื่น 
 2.3  เพื่อสร๎างแนวทางการจัดตกแตํงบริเวณสนามหน๎าส านักงานให๎สวยงาม 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
                   1. พัฒนาและปรับปรุงบริเวณภายในส านักงาน 
        2. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณส านักงาน 
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     3.2  เชิงคุณภาพ 
                    สพป.ปัตตานี เขต 2  มีอาคารส านักงานและภูมิทัศน์ที่สะอาด  สวยงาม  รํมรื่นนําอยูํ
นําท างานและผู๎มารับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแตํง 
สวนหยํอมรอบอาคารส านักงาน 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นายฮุสเซ็น   เบ็ญฮาวัน  

2 ปรับปรุงบริเวณภายในอาคาร 
ส านักงาน 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นายฮุสเซ็น   เบ็ญฮาวัน 

 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปรมิาณ 
1. ทุกกลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
มีสภาพแวดล๎อมภายในที่สะอาดาดสวยงามนําอยูํนําท างาน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีอาคาร 
ที่ได๎รับการปรับปรุงและมีภูมิทัศน์ที่รํมรื่นส าหรับการบริการแกํข๎าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการ 

 
7 กลุํม 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของอาคารส านักงานได๎รับการพัฒนาและปรับปรุงให๎พร๎อมส าหรับ
การบริการแกํข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการ 
2. ร๎อยละของผู๎มาติดตํอราชการและผู๎มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพ
ของอาคารและภูมิทัศน์รอบอาคาร 

 
90 

 
100   

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 55,000  บาท   

(เงินห๎าหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  รายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 265 - 
 

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
คําต๎นไม๎ 30,000 - - 30,000 
คําหญ๎าปลูก  4,000 - - 4,000 
คําปุ๋ย 3,000 - - 3,000 
คําดินผสมปลูกต๎นไม๎ 5,000 - - 5,000 
คําหน๎าดิน  3,000 - - 3,000 
คําสีพร๎อมอุปกรณ์ 3,000 - - 3,000 
คําอิฐบล็อก  2,000 - - 2,000 
คํากระถาง  3,000 - - 3,000 
คําตุ๏กตาประดับสวน 2,000 - - 2,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 55,000 - - 55,000 
ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง      - 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง   - 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาคารส านักงานและภูมิทัศน์มีความสะอาด สวยงาม รํมรื่นนําอยูํนําท างาน ท าให๎ข๎าราชการ

บุคลากรและผู๎มาติดตํอราชการมีความพึงพอใจ 
                
     (ลงชื่อ) .............................................. ผู๎เสนอโครงการ 

                                   (นายฮุสเซ็น  เบ็ญฮาวัน)         
                                        พนักงานราชการ 
                   
 

     (ลงชื่อ)............................................... ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
                    รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
 
 
                (ลงชื่อ)................................................ ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
                         (ลงชื่อ).................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่ 6       การนิเทศ 360 องศา 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา   

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์  086–963 6924 

นางสาวผกามาศ  ปานแก๎ว  เบอร์โทรศัพท์  089–346 84313    
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการศึกษา เป็นการพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท ากิจกรรมและ

ให๎บริการชํวยเหลือ แนะน าแกํผู๎บริหารโรงเรียน และครูผู๎สอนโดยตรงและทางอ๎อม อันจะได๎น ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ของนักเรียน ซึ่งผู๎นิเทศต๎องเป็นผู๎ที่มี
ความรู๎อยํางกว๎างขวาง พอที่จะชํวยให๎สามารถอภิปรายปัญหาตําง ๆ ได๎ เพราะการแก๎ปัญหามิได๎     
มีขอบเขตตายตัว เชํน มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตร    
ไปใช๎ให๎สอดคล๎องกับสังคมและท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน์สูงสุด มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียนการสอนเป็นอยํางดี เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญ    วิธีหนึ่ง
ที่ชํวยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการให๎ค าปรึกษา ค าแนะน า ชํวยเหลือ 
สนับสนุน สร๎างขวัญก าลังใจแกํผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน๎าที่ โดยเฉพาะงานด๎านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักท่ีมีความส าคัญ
อยํางยิ่งตํอการบริหารสถานศึกษาและเป็นงานที่เก่ียวข๎องกับกิจกรรมทุกประเภทในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมายหลักและเป็น เครื่องชี้วัด 
ความส าเร็จทางการศึกษาให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน 
มุํงเน๎นการพัฒนาสติปัญญา ความรู๎ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ คํานิยมท าให๎ผู๎เรียน   
มีคุณคําตํอสังคม 

จากความส าคัญของการนิเทศ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงต๎องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภายใต๎ขอบขํายการนิเทศ ตามขอบขํายการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
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ส าคัญกระบวนการสอนแบบ Active  Learning และการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
ตามแนวทาง 3R8C 2) การวัดและประเมินผล และการน าผลการประเมินไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 3) การแก๎ปัญหาการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการวิจัยและการน าผลการวิจัย
ไปใช๎ในการพัฒนางานวิชาการ 4) การนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ และ 5) การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช๎กระบวนการ PLC ตลอดถึงนโยบายเรํงดํวนที่เก่ียวข๎อง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามมาตรฐานความรู๎ และประสบการณ์
วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการด าเนินงานตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํการปฏิบัติของสถานศึกษา โดยใช๎กระบวนการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 2.3 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎การนิเทศภายในโรงเรียน ด๎วยกระบวนการPLC 

2.4 เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
      1. โรงเรียน  115  โรงเรียน ไดรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์  
      2. ผูบริหารโรงเรียน 113 คน ไดรับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยการใชกระบวนการ PLC 
       3. ครูผูสอน อยางนอยโรงละ 2 คนไดรับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใชกระบวนการ 
PLC ส าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ และสามารถขยายผลภายในโรงเรียน
เพ่ือน าสูปฏิบัติ 

3.2 เชิงคุณภาพ   
      1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุมสาระสูงขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 3 
      2. ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรูความเขาใจในการใชกระบวนการ PLC  

เพ่ือพัฒนาครู ในระดับดี 
       3. ครูผูสอนทุกคนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในระดับดี 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์

เตรียมการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 

พฤศจิกายน 2564 – 
สิงหาคม 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ

นิเทศ ปี 2565      
พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน 2565 
เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 

3 ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
การนิเทศปีงบประมาณ 2565 

พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 

4 ประชุมปฏิบัติการสร๎างความเข๎มแข็งให๎
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาด๎วย
กิจกรรม PLC (ท้ังทางตรงและออนไลน์ )  

ธันวาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 

5 ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ
นิเทศ การถอดบทเรียน รํวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ มอบรางวัลความส าเร็จของ
สถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง น าเผยแพรํ 

มีนาคม 2565 และ 
กันยายน 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 

          
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนไดรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 
2. ผบูริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการใชกระบวนการ PLC มีผลงานเป็นแบบอยําง 
3. ครูผสูอนอยางนอย โรงละ 2 คนไดรับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใช
กระบวนการ PLC ส าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ  
และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพื่อน าสูปฏิบัติ 

 
115 โรง 
113 คน 

 
230 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุมสาระ
หลักสูงขึ้นไมนอยกวา รอยละ 3 
2. ร๎อยละของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรูความเขาใจในการใช
กระบวนการ PLC และมีผลงานเป็นแบบอยํางในการพัฒนาครูในระดับดี 
3. ร๎อยละของครูผูสอนทุกคนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ PLC เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับดี 

 
70 

 
100 

 
80 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กลุํมโรงเรียน และโรงเรียน  
จ านวน 115 โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 112,800  บาท  
(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 
. 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์
เตรียมการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน  
(10คน x 2 มื้อ x120บาท) 

2,400 - 2,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,800 - 3,800 - 
2. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การนิเทศ ปี 2565      

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

คําอาหารกลางวัน  
(10คน x 2 มื้อ x120บาท) 

2,400 - 2,400 - 

คําวัสดุจัดท าแผนนิเทศและเครื่องมือ
นิเทศ 

1,000 - - 1,000 

คําถํายเอกสาร/เข๎าเลํมแผนปฏิบัติการ
นิเทศ 

2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 6,800 - 5,800 1000 
3. ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
การนิเทศปีงบประมาณ 2565 

    

คําเบี้ยเลี้ยงนิเทศ  
(120 บาท x 40 คน x 11 ครั้ง) 

52,800 52,800 - - 

คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถออกนิเทศโรงเรียน 6,800 - 6,800 - 
รวมกิจกรรมที่ 3 59,600 52,800 6,800 - 

4. ประชุมปฏิบัติการสร๎าง 
ความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาด๎วยกิจกรรม PLC  
(ท้ังทางตรงและออนไลน์ ) 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

2,800 - 2,800 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(20คน x 2 มื้อ x120บาท) 

4,800 - 4,800 - 

- เงินรางวัลผลงานเดํนสถานศึกษา/
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

22,400 22,400 - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 30,000 22,400 7,600 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผล
การนิเทศ การถอดบทเรียน รํวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ มอบรางวัลความส าเร็จของ
สถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง น าเผยแพรํ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
 (20 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน  
(20คน x 2 มื้อ x120บาท) 

4,800 - 4,800 - 

คําวัสดุจัดท ารายงานนิเทศ 2,000 - - 2,000 
คําถํายเอกสาร/เข๎าเลํมรายงานนิเทศ 3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 12,600 - 10,600 2,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,800 75,200 34,600 3,000 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. การปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนของผู๎นิเทศไมํเป็นไปตามแผน 
         2. สารสนเทศผลที่เกิดจากการนิเทศไมํคํอยตรงตามวัตถปุระสงค์ เพราะมีศึกษานิเทศก์น๎อย 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศท่ีเป็นประธานกลุํมโรงเรียนและผู๎บริหารโรงเรียนที่ท า
หน๎าที่วิชาการกลุํมโรงเรียนเพ่ิมเติม เพื่อรํวมนิเทศโรงเรียน 
        2. สํงเสริมและให๎ความรู๎และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข๎อมูลด๎านการนิเทศให๎ตรง
เปูาหมายของการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศโรงเรียน 

ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
9.2 โรงเรียนในสังกัดได๎รับการนิเทศอยํางทั่วถึง และตํอเนื่อง สํงผลให๎มีคุณภาพการศึกษา

เป็นไปตามนโยบายและจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

                                     (ลงชื่อ)............. ...............................ผู๎เสนอโครงการ                   
      (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี  ) 

                                                       ศึกษานิเทศก ์
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                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ/กิจกรรม  
ที่รอการจัดสรรงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
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แผนงาน/โครงการที่รอการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

๑ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
ผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ทั่วไปและ
ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 

226,250.00 3 6 7 - - - ๓ ๑๒ 12 ฮัมดัน/ 
สํงเสริมฯ 

2 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
ผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรู๎ช้ันสูง 
(S.A.T.C.) 

115,000.00 3 6 7 - - - ๓ ๑๒ 12 ฮัมดัน/ 
สํงเสริมฯ 

3 มหกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

174,300.00 3 5 3/6 - - - ๓ ๑๒ 12 สาวิตร/ี 
สํงเสริมฯ 

4 เสรมิสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
2565  

209,000.00 4 4 5 - - - 6 11 12 อภิญญา/ 
บุคคลฯ 
 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาด๎านการ
วางแผนและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

192,230.00 4 7 8 2 3  3 11 12 ชํอผกา/ 
นโยบายและ
แผน 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 916,780.00           

 

 

 



 
 

- 274 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ที่รอการจัดสรรงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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โครงการ    ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ทั่วไปและขั้นความรู๎ 
   เบื้องต๎น  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม ํ   โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮัมดัน  ยานาย    เบอร์โทรศัพท์  089-2969548 
กลุ่ม  สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํง
จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ลูกเสือ เนตรนารึ ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมเยาวชน 
ให๎มีการพัฒนาทางกายจิตใจ ศีลธรรม มีระเบียบ วินัย มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีมีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีความรับผิดชอบ ชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎สงบสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง  โดยน๎อมน า
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาล ที่ ๑๐ การศึกษาต๎องมุํงสร๎าง
พ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจที่มีตํอชาติบ๎านเมือง ยึด
มั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบที่ดี
งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง และเป็นพลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีเป็น
หน๎าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่พลเมืองดี 
การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต๎องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
“เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 พิจารณาเห็นวํากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เป็นกิจกรรมอบรมบํมนิสัยเยาวชนที่ก าลังเลําเรียนวิชาการตําง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งจ าเป็นจะต๎องได๎รับ
การฝึกหัดขัดเกลา ทั้งทางรํางกายและจิตใจอยํางถูกต๎องเหมาะสม เพราะรํางกาย และ จิตใจ เมื่อ
ได๎รับการฝึกหัดจะเกิดความแข็งแกรํง คลํองแคลํว วํองไว จะกํอให๎เกิดระเบียบวินัย อันเป็นรากฐาน
อันมั่นคง สามารถรองรับความเจริญงอกงามทางวิชาการ และเก้ือกูลสํงเสริมให๎แตํละคน สามารถใช๎
วิทยาการสร๎างสรรค์ประโยชน์ตําง ๆ เพ่ือตนเองและสํวนรวมได๎อยํางครบถ๎วน ดังนั้น เพ่ือให๎การ
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พัฒนาเยาวชนให๎มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันจะสํงผลตํอความเจริญอยํางยั่งยืน
ของประเทศชาติภายใต๎การฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสามารถปฏิบัติหน๎าที่
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือได๎ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ กฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ 
ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ และระเบียบที่เก่ียวข๎องจึงจัดให๎มีโครงการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  
ขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องตัน ขึ้น 2 รุํน 2 ประเภทลูกเสือ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และ 
วิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของส านักงานลูกเสือโลก และบรรลุอุดมการณ์ของคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ 

2.2 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถน ากระบวนการลูกเสือไปพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี 
ในสังกัด ได๎อยํางถูกต๎อง 

2.3 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนด าเนินงานฝึกอบรมลูกเสือ ตามแนวทาง
การฝึกอบรม ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารงานลูกเสือในกลุํม หรือ กองลูกเสือ ของ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือได๎พัฒนาตนเอง และมีสิทธิเข๎ารับการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง ในโอกาสตํอไป 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือส ารองขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (C.B.T.C.) จ านวน 55 คน และบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 คน  รวม จ านวน  60 คน 
    2. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือสามัญขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (S.B.T.C.) จ านวน 55 คน และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 คน  รวม จ านวน  60 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

      ผูผ๎ํานการฝึกอบรมผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ทั่วไปและขั้นความรู๎เบื้องตัน มีความรู๎ 
ทักษะ ความเข๎าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และ วิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติ
ของส านักงานลูกเสือโลกสามารถน าวิธีการฝีกอบรมไปวางแผนด าเนินงานพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ได๎
อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิผล และสามารถบริหารกิจการลูกเสือในกลุํม หรือ กองลูกเสือ ของตนเองได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแหํงชาติ 

 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน/ชี้แจง/เตรียมก 

ารด าเนินงาน 
สิงหาคม – กันยายน 

2565 
นายฮัมดัน ยานาย 

2 สนับสนุนงบประมาณให๎ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข๎ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
- หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง  

 
 
23 - 26    ตุลาคม 

คณะท างานที่
รับผิดชอบ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (C.B.T.C.) 
- หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (S.B.T.C.) 

2565 
27 - 30  ตุลาคม 

2565         
3 ประเมินผล สรุป และรายงานผล  พฤศจิกายน 2565 คณะท างานที่

รับผิดชอบ 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผํานการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือส ารองข้ันความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (C.B.T.C.)  
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือส ารองขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (C.B.T.C.)  
3. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผํานการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (S.B.T.C.)  
4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือสามัญขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (S.B.T.C.)  

 
  55 คน 

 
 

5 คน   
 

55 คน 
 
 

5 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม ได๎พัฒนาตนเองด๎านลูกเสือและได๎รับ
เครื่องหมายทางลูกเสือที่สูงขึ้น 
2. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในจุดหมาย 
วัตถุประสงค์ของกิจการลูกเสือ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชนโดยวิธีการ
ลูกเสือ สามารถน าความรู๎และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช๎ในการ
วางแผนการด าเนินงาน การฝึกอบรมลูกเสือ และสามารถบริหาร
กิจการลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 คํายลูกเสือโรงเรียนนิคมสร๎างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148  อ าเภอโคกโพธิ์   
จังหวัดปัตตานี 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 226,250 บาท  
(เงินสองแสนสองหมื่นหกพันสองร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

    

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 15 คน x 2 มื้อ) 

1,050 - 1,050 - 

คําอาหารกลางวัน 
(80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ) 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,250 - 2,250 - 
2.คําลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตรวิชา 
ผู๎ก ากับ ลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎ทั่วไป  
ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (C.B.T.C.)   
(60 คน x 1,700 บาท) 

102,000 
 

- 102,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 102,000 - 102,000 - 
3. คําลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตร
วิชาผุ๎ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎
ทั่วไป ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (S.B.T.C.) 
(60 คน x 1,700 บาท) 

102,000 - 102,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 102,000 - 102,000 - 
4. คําวัสด ุ 20,000 - - 20,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 226,250 - 206,250 20,000 
 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมไมํครบตามเปูาหมาย 

      2. ผู๎เข๎าอบรมไมํให๎ความรํวมมือในการอบรม หรือไมํให๎ความส าคัญในการอบรม  
เชํน การเข๎ารับการอบรมช๎า เข๎ารํวมอบรมไมํครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ก าหนดกลุํมเปูาหมายและแบบตอบรับการเข๎ารํวมอบรมให๎ชัดเจน 

      2. ประเมินพฤติกรรมของผู๎เข๎ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม และก าหนดให๎
เป็นสํวนหนึ่งของการจบหลักสูตร 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีความรู๎ความเข๎าใจที่ดีตํอชาติบ๎านเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบที่ดี
งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เป็นคนดีของบ๎านเมือง และเป็นพลเมืองดี  มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ท างาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” 
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โครงการ    ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (S.A.T.C.) 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ  
  ความรู๎ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮัมดัน  ยานาย    เบอร์โทรศัพท์  089 - 2969548 
กลุ่ม  สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํง
จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ลูกเสือ เนตรนารึ ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมเยาวชน 
ให๎มีการพัฒนาทางกายจิตใจ ศีลธรรม มีระเบียบ วินัย มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีมีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีความรับผิดชอบ ชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎สงบสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง  โดยน๎อมน า
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาล ที่ ๑๐ การศึกษาต๎องมุํงสร๎าง
พ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจที่มีตํอชาติบ๎านเมือง ยึด
มั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบที่ดี
งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง และเป็นพลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีเป็น
หน๎าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่พลเมืองดี 
การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต๎องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
“เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 พิจารณาเห็นวํากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เป็นกิจกรรมอบรมบํมนิสัยเยาวชนที่ก าลังเลําเรียนวิชาการตําง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งจ าเป็นจะต๎องได๎รับ
การฝึกหัดขัดเกลา ทั้งทางรํางกายและจิตใจอยํางถูกต๎องเหมาะสม เพราะรํางกาย และ จิตใจ เมื่อ
ได๎รับการฝึกหัดจะเกิดความแข็งแกรํง คลํองแคลํว วํองไว จะกํอให๎เกิดระเบียบวินัย อันเป็นรากฐาน
อันมั่นคง สามารถรองรับความเจริญงอกงามทางวิชาการ และเกื้อกูลสํงเสริมให๎แตํละคน สามารถใช๎
วิทยาการสร๎างสรรค์ประโยชน์ตําง ๆ เพ่ือตนเองและสํวนรวมได๎อยํางครบถ๎วน ดังนั้น เพ่ือให๎การ
พัฒนาเยาวชนให๎มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันจะสํงผลตํอความเจริญอยํางยั่งยืน
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ของประเทศชาติภายใต๎การฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสามารถปฏิบัติหน๎าที่
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือได๎ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ กฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ 
ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ และระเบียบที่เก่ียวข๎องจึงจัดให๎มีโครงการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  
สามัญ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (S.A.T.C.)  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และ 
วิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของส านักงานลูกเสือโลก และบรรลุอุดมการณ์ของคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ 

2.2 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถน ากระบวนการลูกเสือไปพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี 
ในสังกัด ได๎อยํางถูกต๎อง 

2.3 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนด าเนินงานฝึกอบรมลูกเสือ ตามแนวทาง
การฝึกอบรม ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารงานลูกเสือในกลุํม หรือ กองลูกเสือ ของ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือได๎พัฒนาตนเอง และมีสิทธิเข๎ารับการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง ในโอกาสตํอไป 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือสามญั ขั้นความรู๎ชั้นสูง (S.A.T.C.)  จ านวน  38 คน และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 2 คน  รวม จ านวน  40 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

       ผู๎ผํานการฝึกอบรมผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (S.A.T.C.)  มีความรู๎ ทักษะ 
ความเข๎าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และ วิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของ
ส านักงานลูกเสือโลกสามารถน าวิธีการฝีกอบรมไปวางแผนด าเนินงานพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ได๎
อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิผล และสามารถบริหารกิจการลูกเสือในกลุํม หรือ กองลูกเสือ ของตนเองได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแหํงชาติ 

 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน/ชี้แจง/เตรียมการด าเนินงาน กันยายน 2565 นายฮัมดัน ยานาย 
2 สนับสนุนงบประมาณให๎ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข๎ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
- หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง  
ขั้นความรู๎ชั้นสูง (C.A.T.C.)  

21 - 27 พฤศจิกายน  
2565 

คณะท างาน 
ที่รับผิดชอบ 

3 ประเมินผล สรุป และรายงานผล ธันวาคม 2565 คณะท างานที่
รับผิดชอบ 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผํานการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (S.A.T.C.)   
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการฝึกอบรม 
บุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (S.A.T.C.)   

 
38 คน 

 
 2 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม ได๎พัฒนาตนเองด๎านลูกเสือและได๎รับ
เครื่องหมายทางลูกเสือที่สูงขึ้น 
2. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในจุดหมาย 
วัตถุประสงค์ของกิจการลูกเสือ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชนโดยวิธีการ
ลูกเสือ สามารถน าความรู๎และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช๎ในการ
วางแผนการด าเนินงาน การฝึกอบรมลูกเสือ และสามารถบริหารกิจการ
ลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 คํายลูกเสือโรงเรียนนิคมสร๎างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148  อ าเภอโคกโพธิ์   
จังหวัดปัตตานี 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 115,000 บาท  
(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

- - - - 

2. คําลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตร
วิชาผู๎ก ากับ ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎
ชั้นสูง (S.A.T.C.)  
(40 คน x 2,500 บาท) 

100,000 
 
 

- 
 

100,000 - 
 

3. คําวัสดุ  15,000 - - 15,000 
รวมทั้งสิ้น 115,000 - 100,000 15,000 

 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมไมํครบตามเปูาหมาย 

      2. ผู๎เข๎าอบรมไมํให๎ความรํวมมือในการอบรม หรือไมํให๎ความส าคัญในการอบรม  
เชํน การเข๎ารับการอบรมช๎า เข๎ารํวมอบรมไมํครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ก าหนดกลุํมเปูาหมายและแบบตอบรับการเข๎ารํวมอบรมให๎ชัดเจน 

      2. ประเมินพฤติกรรมของผู๎เข๎ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม และก าหนด 
ให๎เป็นสํวนหนึ่งของการจบหลักสูตร 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีความรู๎ความเข๎าใจที่ดีตํอชาติบ๎านเมือง ยึดมั่น 
ในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ 
ที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เป็นคนดีของบ๎านเมือง และเป็นพลเมืองดี  มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร 
ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” 
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โครงการ          มหกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ทักษะอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที ่5  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที่ 3  ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกชํวงวัย  

 มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถ    
 วางแผนในการศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิต 
 อยูํในสังคมอยํางมีความสุข 

       6  ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ๎
   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี - 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง       โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู         เบอร์โทรศัพท์ 094-320-3737 
กลุ่ม   สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได๎
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วและเก่ียวข๎องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งข้ึน สํงผลให๎การด ารงชีวิตของ
ทุกคนมีการพัฒนาและปรับตัวให๎เข๎ากับสภาวการณ์ของโลกอยูํตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
จ าเป็นต๎องสร๎างสรรค์เด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นเลิศด๎านวิชาการและมีศักยภาพในด๎านกิจกรรมกีฬา ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และการประดิษฐ์คิดค๎นตําง ๆ และสนับสนุนสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพให๎กับผู๎เรียน 

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยในอนาคต เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสูํความเป็นเลิศทางด๎าน
วิชาการและกิจกรรมตําง ๆ จากทักษะที่เกิดจากการเรียนรู๎ในกลุํมสาระตําง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะใน
การด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการสํงเสริมการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน  
จงึสํงเสริมสนับสนุนสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนได๎แสดงศักยภาพทางด๎านศิลปะและวิชาการ 
ในกิจกรรมสร๎างสรรค์ตําง ๆ จึงได๎จัดท าโครงการมหกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการและสํงเสริม 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  ปีการศึกษา 2565 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นเวทีส าหรับนักเรียนได๎แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถด๎านทักษะทางวิชาการ
และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

 2.2 เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาและ
หนํวยงานทางการศึกษาตํอผู๎ปกครองและสังคมระดับภูมิภาค   

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
จ านวน 115  โรง  เข๎ารํวมกิจกรรมทุกโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีเวทีส าหรับนักเรียนได๎
แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถด๎านทักษะทางวิชาการและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ทักษะอาชีพ 
 

4.ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป 

ผอ.กลุํมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ส.ค. 2565 สาวิตรี 

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   ส.ค. 2565 สาวิตรี 
3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ก.ย. 2565 สาวิตรี 
4 การประกวดและแขํงขัน ก.ย. 2565 คณะกรรมการ 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มีความสามารถทางด๎านศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ได๎มีเวทีในการพัฒนาความรู๎ความสามารถด๎านทักษะ 
ทางวิชาการและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  

 
115 โรง 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของครูและนักเรียนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการเรียน
การสอน สื่อ นวัตกรรมตําง  ๆ  
2. ร๎อยละของครูและนักเรียนได๎มีโอกาสศึกษาและเรียนรู๎องค์ความรู๎ 
ใหมํ ๆ จากการรํวมกิจกรรม 

 
80 

 
100 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
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7. งบประมาณ    
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  174,300 บาท 
(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร๎อยบาทถ๎วน รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. สนับสนุนงบประมาณเป็น
คําใช๎จํายให๎กับกลุํมโรงเรียนใน
การด าเนินการคัดเลือกระดับกลุํม
โรงเรียน (9 กลุํม × 10,000 บาท) 

90,000 - 
 

90,000 - 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(25 คน × 28 บาท x 2 มื้อ) 

1,400 - 1,400 - 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(60 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)   

4,200 - 4,200 - 

4. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(100 คน×35 บาท × 2 มื้อ ) 

7,000 - 7,000 - 

5. การประกวดและแขํงขัน     
คําเชําเต็นท์   
(13 หลัง × 1500 บาท × 1 วัน) 

19,500 - 19,500 - 

คําเชําโต๏ะ 
 (50 ตัว × 100 บาท) 

5,000 - 5,000 - 

คําเชําเก๎าอ้ีพร๎อมผ๎าคลุม  
( 200 ตัว × 11 บาท ) 

2,200 - 2,200 - 

คําอาหารกลางวัน 
(150 คน × 120 บาท ) 

18,000 - 18,000 - 

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(150 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

7,000 - 7,000 - 

คําวัสดุ  20,000 - - 20,000 
รวมเงิน 71,700 - 51,700 20,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 174,300 - 154,300 174,300 
ขอถัวจํายทุกรายการ  
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
             คณะกรรมการที่รับผิดชอบไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
             วางแผนจัดตารางกิจกรรม และก าหนดมาตรการให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ
ลํวงหน๎า 
   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูสูํสาธารณะ 
 9.2 นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได๎พัฒนาตนเองสูํความเป็น
เลิศในแตํละด๎านสามารถเป็นต๎นแบบได๎ 
 9.3  ผู๎ปกครองและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเห็นคุณคําในการพัฒนาการศึกษาให๎เจริญก๎าวหน๎า 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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โครงการ    เสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา ประจ าปี 2565  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

จุดเน้นที่           -   
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด๎านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  มาตรฐานที่ - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสินุช  ประสงค์สุข     เบอร์โทรศัพท์    089-466-2722 
                            2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      เบอร์โทรศัพท์    085-0778726 
                            3. นายอดินันต์  หะมะ        เบอร์โทรศัพท์    081-0925937 
                            4. นางเกตนิกา  แวํนแก๎ว    เบอร์โทรศัพท์     092-4175460 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  (กลุํมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามข๎อบังคับคุรุสภา วําด๎วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ก าหนดให๎ผู๎ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ต๎องประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได๎แกํ จรรยาบรรณตํอตนเอง จรรยาบรรณตํอวิชาชีพ จรรยาบรรณตํอ
ผู๎รับบริการ จรรยาบรรณตํอผู๎รํวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตํอสังคม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ให๎มีการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา75 ก าหนดวํา ข๎าราชการครูและบุคลากรผู๎ใด มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ์ให๎หนํวยงานการศึกษาด าเนินการยกยํองเชิดชู
เกียรติตามควรแกํกรณี 

เพื่อเป็นการสํงเสริมสนับสนนุให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให๎มี
โครงการเสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 2565 ขึ้น   
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 2. วัตถุประสงค์   

   2.1 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
   2.2  เพ่ือยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให๎เป็นแบบอยํางที่ดีแกํหนํวยงาน เพ่ือนครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 
 

 3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ   
                  ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี 
เขต 2  จ านวน 250 คน 
 

          3.2  เชิงคุณภาพ 
                  ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข๎ารับการพัฒนา  
มีขวัญและก าลังใจในวิชาชีพ และได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ ให๎เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํหนํวยงาน 
เพ่ือนครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ ส.ค 2565 นางสินุช ประสงค์สุข 

นางอภิญญา ศิริรังษี 
นายอดินันต์  หะมะ 
นางเกตนิกา แวํนแก๎ว 

2. แตํงตั้งคณะท างาน ส.ค 2565 
3. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความ

พร๎อมและวางแผนการจัดกิจกรรม
โครงการ 

ส.ค. 2565 

4. - อบรมเสริมสร๎างจรรยาบรรณ
วิชาชีพข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- จัดกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

ก.ย. 2565 

5. สรุปผล/รายงานผลโครงการ ก.ย. 2565 
 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.
ปัตตานี เขต 2   

 
250 คน 

 
เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่เข๎ารับการพัฒนามีขวัญและก าลังใจในวิชาชีพ 
และได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ ให๎เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับหนํวยงาน เพ่ือน
ครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 

 
95 
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6.  สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/โรงแรมในจังหวัดปัตตานี 
 

7.  งบประมาณ 
     จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  209,000 บาท  
(เงินสองแสนเก๎าพันบาทถ๎วน )   รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
( 20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,400 - 1,400 - 
2. อบรมเสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(250  คน x 1 มื้อ x 50 บาท ) 

12,500 - 12,500 - 

คําอาหารกลางวัน  
(250 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 

75,000 - 75,000 - 

คําตกแตํงสถานที่ 10,000 - 10,000 - 
คําจ๎างท า VTR ผู๎ได๎รับการยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ 

10,000 - 10,000 - 

คําพาหนะวิทยากร  2,000 -  2,000 - 
คําตอบแทนวิทยากร (3 ชม.X 600 บาท) 1,800 1,800 - - 
คําตอบแทนนักแสดง 5,000 - 5,000 - 
คําวัสดุกรอบเกียรติบัตร  
(37 อัน x 150 บาท)  

5,550 - - 5,550 

คําของที่ระลึกผู๎ได๎รับการยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ (37 ชิ้น x 1,000 บาท) 

37,000 - - 37,000 

คําหนังสือทีร่ะลึกผู๎ได๎รับการยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ  (120 เลํม x 370 บาท) 

44,400 - - 44,400 

คําวัสดุ/คําไวนิล/ชํอดอกไม๎ติดหน๎าอก/
อุปกรณ์ 

4,350 - - 4,350 

รวมกิจกรรมที่ 2 207,600 1,800 114,500 91,300 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,000 1,800 115,900 91,300 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมํสามารถเข๎ารํวม
กิจกรรมเนื่องจากไมํแนํใจในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
     8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        สพป.ปัตตานี เขต 2  ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและควบคุมการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี และ ศบค. 
    

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข๎ารับ 

การพัฒนามีขวัญและก าลังใจในวิชาชีพ และได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ ให๎เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับ
หนํวยงาน เพ่ือนครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผนและ 
  รายงานผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 7  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีประสิทธิภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา มีการ 
  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
  ที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอยํางเป็นระบบ และมีนวัตกรรมในการบริหาร 
  จัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
จุดเน้นที่ -  
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   

ลักษณะโครงการ   🗹  โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชํอผกา  บุญแนบ    เบอร์โทรศัพท์   087-2871799   
กลุ่ม นโยบายและแผน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๖ก าหนดให๎สํวนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ในแตํละปีงบประมาณ  เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
หนํวยงานให๎บรรลุผลตามเปูาหมาย และเพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให๎เป็นไปอยําง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอยํางถูกต๎องรวดเร็วและตอบสนอง
ความต๎องการของหนํวยงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข๎อง  

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และ 18 
เมษายน 2562 ก าหนดให๎น ายุทธศาสตร์ชาติ และแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นใช๎
เป็นกรอบในการจัดท าแผนตําง ๆ ให๎สอดคล๎องและบูรณาการกัน ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด๎วย  แผนระดับ 
ที่ ๑ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ  แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแม
บทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ แผนระดับที่ ๒ ใหบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไว
หรือจัดท าขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหวางประเทศ เชน 
แผนของสวนราชการและหนวยงานของรัฐตาง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึง แผนปฏิบัติการทุกระดับ 
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
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เพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด๎วย 4 ได๎แกํ   
1) การมองเปูาหมายรํวมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 2) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห์ Gap Analysis 
ตลอดหํวงโซํคุณคํา 3) การจัดล าดับความส าคัญโครงการ  และ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
โดยมีโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯและโครงการอ่ืน ๆ ตามภารกิจประจ า 

จะเห็นได๎วํากระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคตขององค์กร  เน๎นกระบวนการและจุดมุํงหมายรวมที่หนํวยงานหรือองค์กรมุํงหวังให๎เกิดขึ้น 
ในอนาคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่ก ากับ 
ดูแล สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการศึกษา บริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารแผนงานและงบประมาณ มีหน๎าที่นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งถือเป็นหนํวยงานหลักท่ีมี
หน๎าที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา ให๎สามารถด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาให๎เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด การด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มี
บุคลากรที่หลากหลายความรู๎ ความสามารถ ปฏิบัติงานในกลุํมตําง ๆ แตํยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ 
ในการเขียนโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการเขียนรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ถูกต๎อง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง และเป็นจุดเริ่มแรกของการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น เพ่ือให๎บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถเขียน
โครงการและรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ จึงจัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผนและรายงานผลการด าเนินงานขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให๎บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มีความรู๎  
ความเข๎าใจสามารถเขียนโครงการและรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 2.3  เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพการปฏิบัติงานให๎แกํบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

      1. จัดประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินงาน จ านวน 10 คน จ านวน 1 วัน 
             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน  
จ านวน  45 คน  จ านวน  3 วัน  ดังนี้ 
  2.1  คณะท างาน  จ านวน  9 คน 
  2.2  ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม/หนํวยตรวจสอบภายใน   จ านวน  7  คน 
  2.3  บุคลากรที่เก่ียวข๎อง  กลุํมละ  3 คน   จ านวน 20  คน 
  2.4  ศึกษานิเทศก์ทุกคน  9  คน 
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      3.2 เชิงคุณภาพ 
                 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถเขียนโครงการและรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎องและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน มิถุนายน 2565 ชํอผกา บุญแนบ 
2 จัดเตรียมเอกสารข๎อมูล ใบงานและ

ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 
มิถุนายน 2565 ชํอผกา บุญแนบ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน  

พฤษภาคม 2565 คณะท างาน 

4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2565 ชํอผกา บุญแนบ 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มีความรู๎ 
ความเข๎าใจสามารถเขียนโครงการและรายงานผลการด าเนินงานได๎อยําง
ถูกต๎อง  

 
45 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
จัดท าโครงการและรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
100 

 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และพ้ืนที่จังหวัดภาคใต๎ 
 
7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 192,230  บาท  
(เงินหนึ่งแสนเก๎าหมื่นสองพันสองร๎อยสามสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะท างานวางแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน  9  คน  1 วัน 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(9 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

630 - 630 - 

คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 1,000 - - 1,000 
รวม 1,630 - 630 1,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน 
จ านวน  45 คน  3  วัน 

    

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(45 คน x 6 มื้อ x 50 บาท ) 

13,500 - 13,500 - 

คําอาหารกลางวัน  
(45 คน x 3 มื้อ x 300 บาท)      

40,500 - 40,500 - 

คําอาหารเย็น  
(45 คน x 2 มื้อx 300 บาท)            

27,000 - 27,000 - 

คําท่ีพัก  
(23 ห๎อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 

55,200 - 55,200 - 

คําวิทยากร  
(1 คน x 12 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 

14,400 14,400 - - 

คําน้ ามันเชื้อเพลิง (2,000 x 1 คัน) 2,000 - 2,000 - 
คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
(1,500 x 1 คัน) 

1,500 - 1,500 - 

คําพาหนะ (40 บาท x 500 คน) 20,000 - 20,000 - 
คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 5,000 - 5,000 - 
คําเชําห๎องประชุม (2,000 x 3 วัน) 6,000 - 6,000 - 
คําปูายไวนิล 500 - - 500 
คําวัสดุ 5,000 - - 5,000 

รวม 190,600 14,400 170,700 5,500 
รวมเงินทั้งสิ้น 192,230 14,400 171,330 6,500 

    ขอถัวจํายทุกรายการ   
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        บุคลากรกลุํมเปูาหมาย ติดภารกิจ ไมํสามารถเข๎ารับการพัฒนาได๎ตามท่ีก าหนด 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        มอบหมายให๎ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม ก าชับให๎บุคลากรทุกคน เห็นควรส าคัญ 
ของการพัฒนา 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีโครงการ/กิจกรรม ส าหรับ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด  รวมถึง  
มีรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถน าไปเผยแพรํ และใช๎เป็นข๎อมูลในการ
บริหารจัดการศึกษาได๎   
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ส่วนที่ 4 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ก าหนดการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมในโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยค านึงถึงการมีสํวนรํวมของทุกกลุํมงาน/หนํวย ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ดังนี้ 
 1. การก ากับ ติดตาม (Monitoring) 
     1.1 ทุกกลุํม/หนํวยตรวจสอบภายใน สร๎างปฏิทินการเตือนงานส าหรับกิจกรรมที่จัด 
ตามโครงการ  
               1.2 กลุํมนโยบายและแผน จัดท าแผนก ากับติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ  
และปฏิทินติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

     1.3 กลุํมนโยบายและแผน รํวมกับกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดท าแผนการ
ใช๎จํายงบประมาณ และด าเนินการติดตามการเบิกจํายงบประมาณและความก๎าวหน๎าการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
      1.4 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม/
หนํวยตรวจสอบภายใน  ก ากับติดตาม ความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนการใช๎จํายงบประมาณ และประชุมติดตามความก๎าวหน๎าทุกวันพุธ หลังพุธเช๎า ขําวสพฐ.  
      1.5 ทุกกลุํมงาน/หนํวยตรวจสอบภายใน สํงผลการติดตามความก๎าวหน๎าของการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง คือ  
   ครั้งที่ 1 ชํวงเดือน มีนาคม  (ไตรมาสที่ 2) 
   ครั้งที่ 2 ชํวงเดือน กันยายนน (ไตรมาสที่ 4) 
 2. การประเมินผล (Evaluation) 
     2.1 แตํงตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการใช๎จํายงบประมาณประจ าปี  
     2.2 สร๎างเครื่องมือประเมินผล 
     2.3 ด าเนินการประเมินผลทั้งกํอนด าเนินโครงการ เพ่ือดูความเป็นไปได๎ ระหวํางด าเนิน
โครงการ เพ่ือดูความก๎าวหน๎าและปรับปรุง แก๎ไขการด าเนินงานและประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
เพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ในรูปแบบของการประชุมติดตามความก๎าวหน๎า
ของการด าเนินงาน 
 3. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
     3.1 ผู๎รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม  
ทันทีหลังด าเนินกิจกรรมแล๎วเสร็จ โดยจัดท ารายละเอียดการด าเนินงานกิจกรรม การเบิกจําย
งบประมาณ ผลการด าเนินงานในแตํละกิจกรรม รวมถึง ภาพถํายการด าเนินงานแตํละกิจกรรม 
      3.2  กลุํมนโยบายและแผน แตํงตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
และจัดท ารํางเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณเป็นรูปเลํม 
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      3.3  จัดสํงรํางเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ไปยัง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  
      3.4 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณฉบับจริง และ 
สํงกลับให๎รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน กลุํมทุกกลุํม/หนํวยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงน าขึ้นเผยแพรํผํานทางเว็บไซด์ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 www.pattani2.o.org เพ่ือให๎สาธารณชนได๎รับทราบ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pattani2.o.org/
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การวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

--------------------------- 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ได๎ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 จากการด าเนินงานปรากฏดังนี้ 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล๎ว ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
เป็นโครงการที่ต๎องพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และเห็นควรด าเนินการตํอเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖5 และ
บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 จ านวน ๑9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑ รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา  
อ านวยการ 

๒ โรงเรียนนําอยูํ สํงเสริมการจัดการศึกษา 
3  แนะแนวเพ่ือการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู๎ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

สํงเสริมการจัดการศึกษา 

4 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํงเสริมการจัดการศึกษา 

5 พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให๎มีทักษะการจัดการ
เรียนรู๎ในทักษะศตวรรษที่ 21 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ด๎านอิสลาม
ศึกษา (I-Net) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การ
แพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา 2019 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

7 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

8 พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู๎อ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการ
บรรจุแตํงตั้งใหมํ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

บริหารงานบุคคล 

9 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

10 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
11 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
12 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
นโยบายและแผน 

13 สร๎างการรับรู๎ด๎วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อ านวยการ 
14 ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาและ

ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 
อ านวยการ 

15 สร๎างความเข๎มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
16 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2565 บริหารงานบุคคล 
17 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของ

สถานศึกษาในสังกัด 
ตรวจสอบภายใน 

18 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมของ
องค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

19 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 

2. โครงการ/กิจกรรมใหมํ ที่ก าหนดไว๎  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ 
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จ านวน 17 โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑ วันส าคัญทางลูกเสือ สํงเสริมการจัดการศึกษา 
๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรํองทางการเรียนรู๎ 
สํงเสริมการจัดการศึกษา 

๓ ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในโครงการ ทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สํงเสริมการจัดการศึกษา 

4 ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข 

สํงเสริมการจัดการศึกษา 

5 ติดตามชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันให๎
กลับเข๎าสูํระบบการศึกษา 

สํงเสริมการจัดการศึกษา 

6 พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน สํงเสริมการจัดการศึกษา 
7 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

เพ่ือการรองรับศตวรรษที่ 21 
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

8 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎สูํห๎องเรียนคุณภาพ นิเทศตดิตามและประเมินผลฯ 
9 พัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาสูํมืออาชีพ เพ่ือการ

บริหารจัดการสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 

บริหารงานบุคคล 

10 คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher Award PTN2” 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

บริหารงานบุคคล 

๑๐ ประชุมเชิงปฏิบัติ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผํานระบบออนไลน์ 

นโยบายและแผน 

๑๑ การพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
๑๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวัดและประเมินผล

การเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑๓ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 

การจัดกิจกรรมคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจ าปี 
2565 

สํงเสริมการจัดการศึกษา 

14 ประชุมเสริมสร๎างความรู๎ด๎านกฎหมายและวินัยของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บริหารงานบุคคล 

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เพ่ือสนับสนุน
ฐานข๎อมูล Big Data 

บริหารงานบุคคล 

16 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู๎วิธีการ 
“Active Learning” เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํ
คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

17 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 อ านวยการ 
 

3. โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 แตํรอการจัดสรร
งบประมาณ หากมีความจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณ ให๎ใช๎งบประมาณที่ตั้งส ารองเป็นงบประมาณส ารอง
เรํงดํวน จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 
๑ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู๎ก ากับลูกเสือ  

ขั้นความรู๎ทั่วไปและขั้นความรู๎เบื้องต๎น  
ฮัมดัน/ 
สํงเสริมการจัดการศึกษา 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู๎ชั้นสูง (S.A.T.C.) 

ฮัมดัน/ 
สํงเสริมการจัดการศึกษา 

๓ มหกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการและสํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

สาวิตรี/ 
สํงเสริมการจัดการศึกษา 

๔ เสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกยํองเชิดชูเกียรติ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565  

อภิญญา/ 
บริหารงานบุคคล 

๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ด๎านการวางแผนและรายงานผลการด าเนินงาน 

ชํอผกา/ 
นโยบายและแผน 
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ข้อมูลรายช่ือโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน/อ าเภอ 
 

ที่ ช่ือโรงเรยีน ที่ ช่ือโรงเรยีน ที่ ช่ือโรงเรยีน
1. กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อ าเภอ อ าเภอ   7. กลุ่มโรงเรียนกูวงิ-ตรัง อ าเภอ

1 วัดนาประดู่ โคกโพธ์ิ 41 บา้นบราโอ ยะรัง 76 บา้นกูวิง มายอ
2 บา้นควนประ โคกโพธ์ิ 42 บา้นประจนั ยะรัง 77 บา้นสมาหอ มายอ
3 บา้นนาประดู่ โคกโพธ์ิ 43 บา้นบโูกะ ยะรัง 78 บา้นลางสาด มายอ
4 บา้นควนโนรี โคกโพธ์ิ 44 ชมุชนบา้นบอืแนปแีน ยะรัง 79 บา้นกระเสาะ มายอ
5 บา้นปา่ไร่ โคกโพธ์ิ 45 บา้นบราโอ (สาขากูนงิ) ยะรัง 80 บา้นแขนท้าว มายอ
6 บา้นควนลังงา โคกโพธ์ิ 46 ชมุชนบา้นพงสตา ยะรัง 81 บา้นคลองชา้ง มายอ
7 วัดทรายขาว โคกโพธ์ิ 47 บา้นสิเดะ ยะรัง 82 บา้นเกาะจนั มายอ
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชา้งไห้ โคกโพธ์ิ 48 บา้นอีบุ๊ ยะรัง 83 บา้นตรัง มายอ
9 บา้นเกาะตา โคกโพธ์ิ 49 บา้นศาลาสอง ยะรัง 84 บา้นเขาวัง มายอ
10 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธ์ิ 50 บา้นอาโห ยะรัง 85 บา้นบดูน มายอ
11 บา้นบาเงง โคกโพธ์ิ 51 บา้นบากง ยะรัง 86 บา้นมะหดุ มายอ
12 บา้นคลองหนิ โคกโพธ์ิ 52 ชมุชนบา้นสะนอ ยะรัง 87 บา้นควนหยี มายอ
13 วัดธนาภิมุข โคกโพธ์ิ 88 บา้นบาโง มายอ
14 บา้นโผงโผง โคกโพธ์ิ 89 บา้นปานนั มายอ

90 บา้นบาตะกูโบ มายอ
   2. กลุ่มโรงเรยีนนาเกตุพัฒนา อ าเภอ    5. กลุ่มโรงเรยีนยะรงั อ าเภอ         8. กลุ่มโรงเรยีนมายอพัฒนา อ าเภอ
15 บา้นนาเกตุ โคกโพธ์ิ 53 อนบุาลยะรัง ยะรัง 91 มายอ (สถติภูผา) มายอ
16 วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ 54 บา้นกระโด ยะรัง 92 บา้นถนน มายอ
17 บา้นตุปะ โคกโพธ์ิ 55 บา้นบนิยา ยะรัง 93 บา้นดูวา มายอ
18 บา้นชะเมา โคกโพธ์ิ 56 บา้นกาแลสะนอ ยะรัง 94 บา้นกระหวะ มายอ
19 บา้นควนลาแม โคกโพธ์ิ 57 ตลาดนดับาซาเอ ยะรัง 95 บา้นราวอ มายอ
20 บา้นบาโงฆาดิง โคกโพธ์ิ 58 บา้นกรือเซะ ยะรัง 96 บา้นบาละแต มายอ
21 บา้นคลองชา้ง โคกโพธ์ิ 59 บา้นต้นทุเรียน ยะรัง 97 บา้นปาลัส มายอ
22 วัดนคิมสถติ โคกโพธ์ิ 60 บา้นระแว้ง ยะรัง 98 บา้นด่าน มายอ
23 บา้นยางแดง โคกโพธ์ิ 61 ต้นพิกุล ยะรัง 99 ชมุชนบา้นเมืองยอน มายอ
24 บา้นล้อแตก โคกโพธ์ิ 62 วัดเกาะหวาย ยะรัง 100 บา้นเจาะบาแน มายอ
25 บา้นนาค้อใต้ โคกโพธ์ิ 63 บา้นคางา ยะรัง 101 บา้นบเูกะกุง มายอ
26 วัดมะกรูด โคกโพธ์ิ 102 บา้นน า้ใส มายอ

103 บา้นสะก้า มายอ
104 บา้นกูบงับาเดาะ มายอ

   3. กลุ่มโรงเรยีนรม่โพธิ์ อ าเภอ      6. กลุ่มโรงเรยีนอัมพวา อ าเภอ      9.  กลุ่มโรงเรยีนแม่ลาน อ ำเภอ

27 บา้นโคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ 64 ชมุชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง 105 วัดบพุนมิิต แม่ลาน
28 บา้นทุ่งยาว โคกโพธ์ิ 65 ตลาดปรีกี ยะรัง 106 บา้นโคกเหรียง แม่ลาน
29 บา้นสามยอด โคกโพธ์ิ 66 บา้นละหารยามู ยะรัง 107 วัดปา่สวย แม่ลาน
30 บา้นท่าคลอง โคกโพธ์ิ 67 บา้นสายชล ยะรัง 108 บา้นคลองทราย แม่ลาน
31 บา้นโคกต้นสะตอ โคกโพธ์ิ 68 บา้นสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง 109 บา้นต้นโตนด แม่ลาน
32 วัดบนัลือคชาวาส โคกโพธ์ิ 69 ชมุชนบา้นต้นสน ยะรัง 110 บา้นวังกว้าง แม่ลาน
33 บา้นควนแตน โคกโพธ์ิ 70 บา้นอินทนลิ ยะรัง 111 บา้นควนแปลงงู แม่ลาน
34 บา้นท่าเรือ โคกโพธ์ิ 71 บา้นโคกขี เหล็ก ยะรัง 112 บา้นปลักปรือ แม่ลาน
35 นคิมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ 72 วัดโคกหญ้าคา ยะรัง 113 บา้นคูระ แม่ลาน
36 วัดสุนทรวารี โคกโพธ์ิ 73 ไทยรัฐวิทยา 52 ยะรัง 114 บา้นตันหยง แม่ลาน
37 บา้นปา่บอน โคกโพธ์ิ 74 บา้นต้นแซะ ยะรัง 115 บา้นม่วงเตี ย แม่ลาน
38 บา้นดอนเค็ด โคกโพธ์ิ 75 ตลาดนดัต้นมะขาม ยะรัง
39 บา้นนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ
40 บา้นนาค้อเหนอื โคกโพธ์ิ

 4. กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
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ข้อมูลระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานอ่ืน 
 

 
ที่ 

 
โรงเรียน 

 
อ าเภอ 

ระยะ 
ทางถึง
อ าเภอ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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ทาง 
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โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับประถม 

ศึกษาที่ใกล้ที่สุด 

ระยะ 
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(กม.) 
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มัธยมศึกษา 
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ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

๑ บ๎านควนโนร ี โคกโพธิ ์ ๑๙.๐ อบต.ควนโนรี ๔.๐ บ๎านปุาไร ํ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๒ บ๎านตุปะ โคกโพธิ ์ ๖.๓ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ๎านควนโนร ี ๒.๐ วัดภมรคติวัน ๓.๐ 
๓ บ๎านปุาไร ํ โคกโพธิ ์ ๑๑.๐ อบต.ควนโนรี ๓.๐ บ๎านควนโนร ี ๑.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๐ 
๔ วัดภมรคติวัน โคกโพธิ ์ ๗.๐ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ๎านตุปะ ๔.๐ บ๎านคลองช๎าง ๔.๕ 
๕ บ๎านโคกโพธิ ์ โคกโพธิ ์ ๐.๕ ทต.โคกโพธิ ์ ๐.๕ บ๎านดอนเค็ด ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๐.๑ 
๖ บ๎านสามยอด โคกโพธิ ์ ๓.๐ อบต.โคกโพธิ ์ ๒.๐ บ๎านโคกต๎นสะตอ ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๗ บ๎านทําคลอง โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.โคกโพธิ ์ ๔.๐ บ๎านโคกต๎นสะตอ ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๘ บ๎านทุํงยาว โคกโพธิ ์ ๒.๕ อบต.โคกโพธิ ์ ๑.๕ บ๎านโคกต๎นสะตอ ๑.๕ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๙ บ๎านโคกต๎นสะตอ โคกโพธิ ์ ๒.๕ อบต.โคกโพธิ ์ ๑.๕ บ๎านทุํงยาว ๒.๐ นิคมสร๎างตนเองโคกโพธิ์ ๘.๐ 

๑๐ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ ์ ๖.๐ อบต.ช๎างให๎ตก ๐.๕ บ๎านปุาบอน ๒.๐ บ๎านควนลังงา ๔.๐ 
๑๑ บ๎านควนลังงา โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.ทรายขาว ๒.๐ วัดทรายขาว ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๑๒ วัดทรายขาว โคกโพธิ ์ ๑๕.๐ อบต.ทรายขาว ๑.๐ บ๎านควนลังงา ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๑๓ นิคมสร๎างตนเอง

โคกโพธิ ์
โคกโพธิ ์ ๖.๐ อบต.ทําเรือ ๕.๐ บ๎านควนแตน ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 

๑๔ บ๎านทําเรือ โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.ทําเรือ ๐.๕ บ๎านควนแตน ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๑๕ บ๎านควนแตน โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.ทําเรือ ๒.๐ บ๎านทําเรือ ๓.๐ นิคมสร๎างตนเองโคกโพธิ์ ๕.๐ 
๑๖ สมเด็จหลวงพํอ

ทวดวัดช๎างให ๎
โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ๎านปุาไร ํ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๑.๐ 

๑๗ วัดอรัญวาสกิาราม โคกโพธิ ์ ๑๗.๐ อบต.ทุํงพลา ๒.๐ บ๎านเกาะตา ๒.๐ ราชมันีรังสฤษฏ์ ๓.๕ 
๑๘ บ๎านเกาะตา โคกโพธิ ์ ๑๕.๐ อบต.ทุํงพลา ๕.๐ สมเด็จหลวงพํอ

ทวดวัดช๎างให ๎
๓.๐ ราชมันีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 

๑๙ บ๎านนาเกต ุ โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.นาเกต ุ ๓.๐ บ๎านชะเมา ๐.๑ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๒๐ บ๎านคลองช๎าง โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.นาเกต ุ ๐.๘ บ๎านควนลาแม ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๒.๐ 
๒๑ บ๎านควนลาแม โคกโพธิ ์ ๒.๐ อบต.นาเกต ุ ๒.๐ บ๎านคลองช๎าง ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๔.๐ 
๒๒ บ๎านบาโงฆาดิง โคกโพธิ ์ ๑๕.๐ อบต.นาเกต ุ ๘.๐ บ๎านควนลาแม ๒.๘ บ๎านน้ าด า ๒.๒ 
๒๓ บ๎านชะเมา โคกโพธิ ์ ๗.๐ อบต.นาเกต ุ ๔.๐ บ๎านนาเกต ุ ๕.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๒๔ วัดนาประดู ํ โคกโพธิ ์ ๑.๗ อบต นาประดูํ ๑ บ๎านนาประดู ํ ๑ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๖ 
๒๕ บ๎านนาประดู ํ โคกโพธิ ์ ๑๐.๐ ทต.นาประดูํ ๑.๐ วัดนาประดู ํ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๔.๐ 
๒๖ บ๎านควนประ โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต นาประดูํ ๓.๕ บ๎านนาประดู ํ ๓.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๔.๐ 
๒๗ บ๎านยางแดง โคกโพธิ ์ ๖.๐ อบต นาประดูํ ๓.๐ วัดนิคมสถิต ๒.๐ บ๎านคลองช๎าง ๕.๐ 
๒๘ วัดนิคมสถิต โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.นาประดู ํ ๕.๐ บ๎านยางแดง ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๘.๐ 
๒๙ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธิ ์ ๒.๐ อบต.บางโกระ ๒.๐ บ๎านล๎อแตก ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๒.๐ 
๓๐ บ๎านล๎อแตก โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.บางโกระ ๒.๐ วัดสุนทรวาร ี ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๕.๐ 
๓๑ วัดธนาภิมุข โคกโพธิ ์ ๑๗.๐ อบต.ปากลํอ ๐.๑ บ๎านคลองหิน ๒.๕ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๓๒ บ๎านคลองหิน โคกโพธิ ์ ๒๐.๐ อบต.ปากลํอ ๒.๐ พีรยานาวินคลอง

หินวิทยา 
๐.๓ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๕.๐ 

๓๓ บ๎านโผงโผง โคกโพธิ ์ ๒๖.๐ อบต.ปากลํอ ๓.๐ วัดธนาภิมุข ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๘.๐ 
๓๔ บ๎านบาเงง โคกโพธิ ์ ๑๒.๓ อบต.ปากลํอ ๔.๐ วัดธนาภิมุข ๓.๐ ราชมุณีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๓๕ บ๎านปุาบอน โคกโพธิ ์ ๒.๐ ต าบลปุาบอน ๒.๐ นาวาวิทย ์ ๐.๕ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๒.๐ 
๓๖ บ๎านนาค๎อเหนือ โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.ปุาบอน ๑.๐ บ๎านนาค๎อกลาง ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๕.๐ 
๓๗ บ๎านนาค๎อกลาง โคกโพธิ ์ ๓.๐ อบต.ปุาบอน ๑.๐ บ๎านนาค๎อเหนือ ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๓๘ บ๎านดอนเค็ด โคกโพธิ ์ ๐.๕ อบต.ปุาบอน ๒.๐ บ๎านโคกโพธิ ์ ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๑.๓ 
๓๙ บ๎านนาค๎อใต ๎ โคกโพธิ ์ ๗.๕ ทต.มะกรูด ๒.๐ วัดมะกรูด ๒.๕ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๔.๐ 
๔๐ วัดมะกรูด โคกโพธิ ์ ๒.๐ ทต.มะกรูด ๑.๐ บ๎านนาค๎อใต ๎ ๑.๐ โพธิคีรีราชศึกษา ๑.๕ 
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๔๑ บ๎านกระเสาะ มายอ ๔.๐ อบต.กระเสาะ ๒.๐ บ๎านลางสาด ๕.๐ อิสลามพัฒนา ๑.๐ 
๔๒ บ๎านลางสาด มายอ ๖.๐ อบต.กระเสาะ ๐.๕ บ๎านกระเสาะ ๕.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๐.๐ 
๔๓ บ๎านกระหวะ มายอ ๗.๐ อบต.กระหวะ ๑.๐ บ๎านราวอ ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๕.๐ 
๔๔ บ๎านราวอ มายอ ๘.๘ อบต.กระหวะ ๔.๘ บ๎านกระหวะ ๓.๓ ศิริราษฎร์สามัคคี ๔.๘ 
๔๕ บ๎านแขนท๎าว มายอ ๒.๕ ต าบลเกาะจัน ๑.๓ มายอ (สถิตย์ภูผา) ๒.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๖.๘ 
๔๖ บา๎นเกาะจัน มายอ ๔.๓ อบต.เกาะจัน ๓.๒ บ๎านกูวิง ๒.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๔.๐ 
๔๗ บ๎านคลองช๎าง มายอ ๓.๐ อบต.เกาะจัน ๒.๐ บ๎านตรัง ๑.๐ บ๎านตรัง ๑.๐ 
๔๘ บ๎านตรัง มายอ ๑๐.๐ อบต.ตรัง ๑.๐ บ๎านมะหุด ๑.๗ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๒.๐ 
๔๙ บ๎านเขาวัง มายอ ๐.๐ อบต.ตรัง ๔.๐ บ๎านคลองช๎าง ๒.๘ บ๎านตรัง ๓.๐ 
๕๐ บ๎านดูวา มายอ ๕.๐ อบต.ถนน ๓.๐ บ๎านถนน ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๐.๕ 
๕๑ บ๎านถนน มายอ ๔.๑ อบต.ถนน ๐.๖ บ๎านดูวา ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๓.๐ 
๕๒ บ๎านมะหุด มายอ ๑๐.๐ อบต.ปะโด ๑๒.๐ บ๎านบาโง ๓.๐ บ๎านตรัง ๓.๐ 
๕๓ บ๎านควนหย ี มายอ ๑๒.๐ อบต.ปะโด ๑๐.๐ บ๎านบูดน ๒.๐ บ๎านตรัง ๓.๐ 
๕๔ บ๎านบูดน มายอ ๗.๐ อบต.ปะโด ๓.๐ บ๎านควนหย ี ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๐.๐ 
๕๕ บ๎านบาโง มายอ ๘.๐ อบต.สาคอบน ๔.๐ บ๎านปานัน ๑.๐ รัศมีสถาปนา ๔.๐ 
๕๖ บ๎านปานัน มายอ ๑๐.๐ อบต.ปะโด ๒๐.๐ บ๎านบาโง ๑.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๓.๐ 
๕๗ มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอ ๐.๕ ทต.มายอ ๐.๕ บ๎านแขนท๎าว ๒.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๔.๐ 
๕๘ บ๎านปาลัส มายอ ๙.๗ อบต.ลางา ๒.๕ บ๎านดําน ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๕.๐ 
๕๙ บ๎านดําน มายอ ๙.๐ อบต.ลางา ๔.๐ บ๎านปาลัส ๑.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๗.๐ 
๖๐ บ๎านบาละแต มายอ ๙.๐ อบต.ลางา ๑.๘ บ๎านสะก า ๑.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๘.๐ 
๖๑ ชุมชนบ๎านเมืองยอน มายอ ๒.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๑.๕ บ๎านตะบิงตีงี ๑.๐ บ๎านตะบิงตีงี ๑.๐ 
๖๒ บ๎านน้ าใส มายอ ๑๕.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๗.๐ บ๎านบูเกะกุง ๔.๐ ดรุณมุสลิมวิทยา ๑.๐ 
๖๓ บ๎านเจาะบาแน มายอ ๘.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๒.๐ ชุมชนบ๎านเมืองยอน ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๙.๐ 
๖๔ บ๎านบูเกะกุง มายอ ๑๒.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๕.๐ บ๎านน้ าใส ๒.๕ ดรุณมุสลิมวิทยา ๓.๐ 
๖๕ บ๎านสะก า มายอ ๘.๐ อบต.สะก า ๐.๘ บ๎านกูบังบาเดาะ ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๓.๐ 
๖๖ บ๎านกูบังบาเดาะ มายอ ๖.๐ อบต.สะก า ๒.๐ บ๎านสะก า(ธันวาศิลป์) ๑.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๕.๐ 
๖๗ บ๎านกูวิง มายอ ๘.๐ อบต.สาคอบน ๕.๐ บ๎านเกาะจัน ๓.๐ รัศมีสถาปนา ๕.๐ 
๖๘ บ๎านสมาหอ มายอ ๗.๐ อบต.สาคอใต๎ ๔.๐ บ๎านกูวิง ๒.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๐.๐ 
๖๙ บ๎านบาตะกูโบ มายอ ๑๐.๐ อบต.สาคอบน ๑.๐ บ๎านกูวิง ๓.๐ รัศมีสถาปนา ๐.๐๐๑ 
๗๐ ตลาดปรีกี ยะรัง ๙.๐ อบต.กระโด ๐.๓ วัดโคกหญา๎คา ๑.๕ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ๓.๐ 
๗๑ บ๎านกระโด ยะรัง ๖.๕ อบต.กระโด ๐.๓ วัดเกาะหวาย ๒.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๗.๐ 
๗๒ บ๎านสายชล ยะรัง ๒๐.๐ อบต.กอล า ๑๐.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๒.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๒.๐ 
๗๓ บ๎านละหารยาม ู ยะรัง ๑๕.๐ อบต.กอล า ๑.๐ บา๎นสายชล ๓.๐ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ๕.๐ 
๗๔ บ๎านสายชล  

(สาขากแูบสีรา) 
ยะรัง ๑๐.๐ อบต.กอล า ๕.๐ บ๎านสายชล ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๑๐.๐ 

๗๕ บ๎านโคกขี้เหล็ก ยะรัง ๑๕.๐ อบต.เขาตูม ๘.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๕.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๕.๐ 
๗๖ บ๎านอินทนิล ยะรัง ๒๖.๐ อบต.เขาตูม ๙.๐ บา๎นธารน้ าผึ้ง ๔.๐ สอลีฮีน ๑.๐ 
๗๗ ชุมชนบ๎านต๎นสน ยะรัง ๒.๐ อบต.เขาตูม ๒.๐ บ๎านโคกขี้เหล็ก ๕.๐ ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ๑๐.๐ 
๗๘ บ๎านบินยา ยะรัง ๔.๐ อบต.คลองใหมํ ๓.๐ บ๎านกาแลสะนอ ๒.๐ แสงธรรมวิทยา ๑.๐ 
๗๙ บ๎านกาแลสะนอ ยะรัง ๗.๐ อบต.คลองใหมํ ๕.๐ บ๎านบินยา ๒.๐ บ๎านคอลอตันหยง ๑.๐ 
๘๐ วัดโคกหญา๎คา ยะรัง ๘.๗ อบต.คลองใหมํ ๓.๐ ตลาดปรีกี ๓.๐ อัลอิสลามียะห ์ ๒.๐ 
๘๑ บ๎านบราโอ(สาขากูนิง) ยะรัง ๕.๕ อบต.ประจัน ๓.๕ บ๎านบราโอ ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๕.๐ 
๘๒ บ๎านบูโกะ ยะรัง ๓.๐ อบต.ประจัน ๒.๐ ชุมชนบ๎านบือแนปีแน ๒.๐ บ ารุงอิสลาม ๒.๐ 
๘๓ บา๎นบราโอ ยะรัง ๙.๐ อบต.ประจัน ๗.๐ บ๎านรามง ๐.๕ บ ารุงอิสลามศึกษา ๐.๓ 
๘๔ ชุมชนบ๎านบือแนปีแน ยะรัง ๑๒.๐ อบต.ประจัน ๐.๒ บ๎านบูโกะ ๒.๐ บ๎านศาลาสอง ๔.๐ 
๘๕ บ๎านประจัน ยะรัง ๔.๐ อบต.ประจัน ๒.๐ บ๎านบราโอ ๒.๐ ประสานวิทยา ๓.๐ 
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ที่ใกล้ที่สุด 
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ทาง 
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๘๖ ตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง ๕.๐ อบต.ปิตูมุดี ๒.๐ ต๎นพิกุล ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๔.๐ 
๘๗ ไทยรัฐวิทยา๕๒ 

(ชุมชนบ๎านต๎นไพ) 
ยะรัง ๖.๐ อบต.เมาะมาว ี ๐.๐๑ ตลาดปรีกี ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๗.๐ 

๘๘ บ๎านต๎นแซะ ยะรัง ๑๓.๐ อบต.เมาะมาว ี ๑.๕ บ๎านต๎นแซะ ๒.๐ ไทยรัฐวิทยา๕๒ ๑.๕ 
๘๙ ตลาดนัดต๎นมะขาม ยะรัง ๑๑.๐ อบต.เมาะมาว ี ๔.๐ บ๎านต๎นแซะ ๑.๕ ไทยรัฐวิทยา๕๒ ๖.๐ 
๙๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ๑๐.๐ อบต.เมาะมาว ี ๒.๐ บ๎านสายชล ๑.๕ ประตูโพธิว์ิทยา ๑๐.๐ 
๙๑ ชุมชนบ๎านพงสตา ยะรัง ๕.๐ อบต.ยะรัง ๕.๐ ประสานวิทยามูลนิธิ ๑.๐ มูลนิธิสันติวิทยา ๑.๐ 
๙๒ บ๎านต๎นทุเรียน ยะรัง ๑๗.๔ อบต.ยะรัง ๓.๐ บา๎นคางา ๑.๐ สะนอพิทยาคม ๒.๐ 
๙๓ บ๎านกรือเซะ ยะรัง ๑ อบต.ยะรัง ๑ อนุบาลยะรัง ๐.๒ ประตูโพธิว์ิทยา ๐.๙ 
๙๔ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๕.๐ ทต.ยะรัง ๐.๕ บ๎านระแว๎ง ๑.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๐.๗ 
๙๕ บ๎านระแว๎ง ยะรัง ๓.๐ อบต.ระแว๎ง ๐.๑ อนุบาลยะรัง ๓.๐ ประตูโพธว์ิทยา ๔.๐ 
๙๖ ต๎นพิกุล ยะรัง ๓.๐ อบต.วัด ๐.๖ วัดเกาะหวาย ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๔.๐ 
๙๗ วัดเกาะหวาย ยะรัง ๕.๒ อบต.วัด ๐.๒๗ ต๎นพิกุล ๒.๓ ประตูโพธว์ิทยา ๖.๖ 
๙๘ บ๎านศาลาสอง ยะรัง ๑๕.๐ อบต.สะดาวา ๐.๑๕ บ๎านอีบุ๏ ๓.๐ ปูยุดประชารักษ ์ ๕.๐ 
๙๙ บ๎านสิเดะ ยะรัง ๑๐.๐ อบต.สะดาวา ๒.๐ บ๎านอีบุ๏ ๑.๐ บ๎านศาลาสอง ๒.๐ 

๑๐๐ บ๎านอีบุ๏ ยะรัง ๙.๒ อบต.สะดาวา ๑.๖ บ๎านสิเดะ ๑.๗ บ๎านศาลาสอง ๑.๕ 
๑๐๑ บ๎านบากง ยะรัง ๑๐.๐ สะดาวา ๓.๐ บ๎านอาโห ๓.๐ บ๎านศาลาสอง ๓.๐ 
๑๐๒ บ๎านอาโห ยะรัง ๑๐.๐ อบต.สะดาวา ๑.๐ บ๎านศาลาสอง ๑.๐ ปูยุดประชารักษ ์ ๔.๐ 
๑๐๓ ชุมชนบ๎านสะนอ ยะรัง ๖.๐ อบต.สะนอ ๐.๐๒ บ๎านต๎นทุเรียน ๒.๕ สะนอพิทยาคม ๑.๐ 
๑๐๔ บ๎านคางา ยะรัง ๗.๐ อบต.สะนอ ๓.๐ บ๎านต๎นทุเรียน ๑.๕ สะนอพิทยาคม ๑.๒ 
๑๐๕ บ๎านต๎นโตนด แมํลาน ๔.๐ อบต.ปุาไรํ ๓.๐ บ๎านปุาไร ํ ๑.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๐ 
๑๐๖ บ๎านวังกว๎าง แมํลาน ๗.๐ อบต.ปุาไรํ ๓.๐ บ๎านควนแปลงงู ๓.๐ แมํลานวิทยา ๗.๐ 
๑๐๗ บ๎านควนแปลงงู แมํลาน ๗.๐ อบต.ปุาไรํ ๔.๐ บ๎านวังกว๎าง ๒.๐ บ๎านวังกว๎าง ๒.๐ 
๑๐๘ บ๎านมํวงเต้ีย แมํลาน ๔.๐ อบต.มํวงเตี้ย ๑.๓ บ๎านคูระ ๔.๐ แมํลานวิทยา ๔.๐ 
๑๐๙ บ๎านปลักปรือ แมํลาน ๓.๐ อบต.มํวงเตี้ย ๘.๐ บ๎านคูระ ๔.๐ แมํลานวิทยา ๓.๐ 
๑๑๐ บ๎านคูระ แมํลาน ๕.๐ อบต.มํวงเตี้ย ๕.๐ บ๎านตันหยง ๓.๐ อะห์มาดวีิทยามูลนิธ ิ ๐.๕ 
๑๑๑ บ๎านตันหยง แมํลาน ๖.๑ อบต.มํวงเตี้ย ๔.๑ บ๎านคูระ ๓ อะห์มาดวีิทยามูลนิธ ิ ๐.๕ 
๑๑๒ วัดบุพนิมิต แมํลาน ๒.๕ อ.บ.ต.แมํลาน ๓.๕ วัดปุาสวย ๓.๕ แมํลานวิทยา ๓.๐ 

๑๑๓ บ๎านโคกเหรียง แมํลาน ๕.๐ อ.บ.ต.แมํลาน ๕.๕ วัดบุพนิมิต ๓.๐ แมํลานวิทยา ๕.๐ 
๑๑๔ วัดปุาสวย แมํลาน ๖.๐ อ.บ.ต.แมํลาน ๗.๐ บ๎านคลองทราย ๓.๐ แมํลานวิทยา ๖.๐ 
๑๑๕ บ๎านคลองทราย แมํลาน ๕.๐ อ.บ.ต.แมํลาน ๖.๐ วัดปุาสวย ๓.๐ โรงเรียนบ๎านวังกวา๎ง ๗.๐ 

 

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
๑ บ๎านเจาะบาแน มายอ ๑๑๒ 
๒ บ๎านวังกว๎าง แมํลาน ๔๘๖ 
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ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

๑ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ ๙๓ ๒๑ บ๎านระแว๎ง ยะรัง ๓๓๔ 
๒ บ๎านโคกโพธิ ์ โคกโพธ์ิ ๑๔๔ ๒๒ ต๎นพิกุล ยะรัง ๓๖๑ 
๓ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธ์ิ ๖๒ ๒๓ บ๎านศาลาสอง ยะรัง ๑๖๔ 
๔ บ๎านควนลังงา โคกโพธ์ิ ๑๘๓ ๒๔ ชุมชนบ๎านสะนอ ยะรัง ๑๘๖ 
๕ บ๎านทําเรือ โคกโพธ์ิ ๑๖๕ ๒๕ บ๎านกระเสาะ มายอ ๒๒๔ 
๖ สมเด็จหลวงพํอทวดวัดช๎างให ๎ โคกโพธ์ิ ๘๗ ๒๖ บ๎านกระหวะ มายอ ๒๐๐ 
๗ บ๎านคลองช๎าง โคกโพธ์ิ ๒๖๒ ๒๗ บ๎านเกาะจัน มายอ ๑๗๕ 
๘ วัดนาประดู ํ โคกโพธ์ิ ๑๑๐ ๒๘ บ๎านตรัง มายอ ๑๑๘ 
๙ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธ์ิ ๑๐๔ ๒๙ บ๎านถนน มายอ ๑๙๐ 

๑๐ บ๎านคลองหิน โคกโพธ์ิ ๑๒๕ ๓๐ บ๎านมะหุด มายอ ๒๒๑ 
๑๑ บ๎านนาค๎อกลาง โคกโพธ์ิ ๙๗ ๓๑ บ๎านบาโง มายอ ๗๔ 
๑๒ วัดมะกรดู โคกโพธ์ิ ๑๓๐ ๓๒ มายอ (สถิตยภ์ูผา) มายอ ๔๔๘ 
๑๓ ตลาดปรีก ี ยะรัง ๓๙๐ ๓๓ บ๎านปาลัส มายอ ๑๖๓ 
๑๔ บ๎านละหารยาม ู ยะรัง ๑๕๔ ๓๔ บ๎านน้ าใส มายอ ๕๗๑ 
๑๕ ชุมชนบ๎านต๎นสน ยะรัง ๔๘๗ ๓๕ บ๎านสะก า มายอ ๒๙๓ 
๑๖ บ๎านกาแลสะนอ ยะรัง ๑๔๓ ๓๖ บ๎านกูวิง มายอ ๘๘ 
๑๗ บ๎านประจัน ยะรัง ๒๓๒ ๓๗ บ๎านบาตะกูโบ มายอ ๑๙๗ 
๑๘ ตลาดนดับาซาเอ ยะรัง ๓๖๕ ๓๘ บ๎านวังกว๎าง แมํลาน ๔๘๖ 
๑๙ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ๎านต๎นไพ) ยะรัง ๓๕๐ ๓๙ บ๎านมํวงเตี้ย แมํลาน ๓๖๓ 
๒๐ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๗๖๕ ๔๐ วัดบุพนิมิต แมํลาน ๑๐๗ 

 
 
 
 
 

   โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภทโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
โรงเรียนคุณภาพ ชุมชนบ๎านต๎นสน ยะรัง 
โรงเรียน standalone บ๎านสมาหอ มายอ 

 
 
 
 
 

+  โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน)  (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2564) 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
๑ นิคมสรา๎งตนเองโคกโพธ์ิ มติรภาพท่ี ๑๔๘ โคกโพธ์ิ 54 
๒ ต๎นพิกุล ยะรัง 81 
๓ บ๎านน้ าใส มายอ 125 
๔ บ๎านวังกว๎าง แมํลาน 104 
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  โรงเรียนในโครงการประชารัฐ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓ 
๑ บ๎านควนลังงา โคกโพธ์ิ    
๒ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธ์ิ    
๓ บ๎านสะก า มายอ    
๔ บ๎านบาตะกูโบ มายอ    
๕ ตลาดปรีก ี ยะรัง    
๖ ชุมชนบ๎านสะนอ ยะรัง    
๗ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ    
๘ บ๎านคลองหิน โคกโพธ์ิ    
๙ บ๎านนาค๎อกลาง โคกโพธ์ิ    

๑๐ บ๎านบูดน มายอ    
๑๑ ตลาดนดับาซาเอ ยะรัง    
๑๒ บ๎านวังกว๎าง แมํลาน    
๑๓ บ๎านโคกเหรียง แมํลาน    
๑๔ สมเด็จหลวงพํอทวดวัดช๎างให ๎ โคกโพธ์ิ    

 
 

    โรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ วัดนาประดูํ โคกโพธ์ิ ๑๔ บ๎านควนแตน โคกโพธ์ิ 
๒ วัดทรายขาว โคกโพธ์ิ ๑๕ นิคมสร๎างตนเองโคกโพธ์ิ  

มิตรภาพท่ี ๑๔๘ 
โคกโพธ์ิ 

๓ สมเด็จหลวงพํอทวดวัดช๎างให๎ โคกโพธ์ิ ๑๖ วัดสุนทรวารี โคกโพธ์ิ 
๔ วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธ์ิ ๑๗ วัดเกาะหวาย ยะรัง 
๕ วัดธนาภิมุข โคกโพธ์ิ ๑๘ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง 
๖ บ๎านนาเกตุ โคกโพธ์ิ ๑๙ บ๎านตรัง มายอ 
๗ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ ๒๐ วัดบุพนิมิต แมํลาน 
๘ บ๎านชะเมา โคกโพธ์ิ ๒๑ บ๎านโคกเหรียง แมํลาน 
๙ วัดนิคมสถิต โคกโพธ์ิ ๒๒ วัดปุาสวย แมํลาน 

๑๐ วัดมะกรูด โคกโพธ์ิ ๒๓ บ๎านคลองทราย แมํลาน 
๑๑ บ๎านโคกโพธิ ์ โคกโพธ์ิ ๒๔ บ๎านต๎นโตนด แมํลาน 
๑๒ บ๎านโคกต๎นสะตอ โคกโพธ์ิ ๒๕ บ๎านปลักปรือ แมํลาน 
๑๓ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธ์ิ    
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 โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่  โรงเรียน อ าเภอ ที่  โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ๎านควนลังงา โคกโพธ์ิ ๒๑ บ๎านบราโอ ยะรัง 
๒ บ๎านนาประดู ํ โคกโพธ์ิ ๒๒ บ๎านกระโด ยะรัง 
๓ บ๎านคลองช๎าง โคกโพธ์ิ ๒๓ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง 
๔ บ๎านนาค๎อเหนือ โคกโพธ์ิ ๒๔ บ๎านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรัง 
๕ บ๎านประจัน ยะรัง ๒๕ ชุมชนบ๎านสะนอ ยะรัง 
๖ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๒๖ ชุมชนบ๎านพงสตา ยะรัง 
๗ ชุมชนบ๎านบือแนปีแน ยะรัง ๒๗ บ๎านอีบุ๏ ยะรัง 
๘ บ๎านต๎นแซะ ยะรัง ๒๘ บ๎านสมาหอ มายอ 
๙ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ฯ ยะรัง ๒๙ บ๎านกระเสาะ มายอ 

๑๐ บ๎านกรือเซะ ยะรัง ๓๐ บ๎านเขาวัง มายอ 
๑๑ บ๎านละหารยาม ู ยะรัง ๓๑ บ๎านมะหุด มายอ 
๑๒ ตลาดปรีก ี ยะรัง ๓๒ บ๎านดูวา มายอ 
๑๓ ต๎นพิกุล ยะรัง ๓๓ บ๎านน้ าใส มายอ 
๑๔ บ๎านระแว๎ง ยะรัง ๓๔ บ๎านสะก าฯ มายอ 
๑๕ บ๎านบากง ยะรัง ๓๕ บ๎านบาตะกูโบ มายอ 
๑๖ บ๎านศาลาสอง ยะรัง ๓๖ บ๎านวังกว๎าง แมํลาน 
๑๗ ตลาดนดัต๎นมะขาม ยะรัง ๓๗ บ๎านควนแปลงงู แมํลาน 
๑๘ บ๎านต๎นทุเรียน ยะรัง    
๑๙ บ๎านสิเดะ ยะรัง    
๒๐ บ๎านบูโกะ ยะรัง    
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปัตตานี เขต ๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

---------------------------- 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให๎ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎กับประชาชนทุกคน และบริหารจัดการตามพระราช
กฤษฎีกาวําด๎วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขแกํ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตํอภารกิจของรัฐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เป็นหนํวยงานหนึ่ง ที่บริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน๎นนโยบาย
ของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ส าหรับใช๎เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได๎ประกาศแตํงตั้งคณะท างาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  ดังตํอไปนี้ 

๑. คณะท างานวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายณัทกร  แก๎วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประธาน 
  ๑.๒ นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยมรัมย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ รองประธาน 
  1.3 นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตาน ีเขต 2 คณะท างาน 
  1.4 นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะท างาน 
  1.5 นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะท างาน 
  ๑.6 นางพรภนา  ค าแปูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
คณะท างาน 

  ๑.7 นางสมบูรณ์  แซํลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
  ๑.8 นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ คณะท างาน 
  ๑.9 นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน 
  ๑.10 นางสาวสุมาลี  แก๎วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน 
  1.11 นายวรวุฒิ  สุวรรณะ พนักงานราชการ คณะท างาน 
  1.12 นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี พนักงานราชการ คณะท างาน 
  ๑.13 นายจิรัฎฐ์  สิทธิอุเป อัตราจ๎าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะท างาน 
  ๑.14 นางชํอผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ 
คณะท างานและ
เลขานุการ 

 ๒. คณะท างานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
๒.๑ นายณัทกร  แก๎วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประธาน 
๒.๒ นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ. สพป.ปน.๒ รองประธาน 
2.3 นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะท างาน 
2.4 นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะท างาน 
2.5 นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะท างาน 
๒.6 นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์ ผอ.กลุํมนเิทศติดตามและประเมินผล คณะท างาน 
๒.7 นางสินุช  ประสงค์สุข ผอ.กลุํมบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
๒.8 นางสุดสาคร  มาตย์นอก ผอ.กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรพัย์ คณะท างาน 
๒.9 นางอัญชลี  พลสิทธ์ิ ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน 
๒.10 นางสุคนธ์  ติ้งค า ผอ.หนํวยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
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๒.11 นางสิรวีร์  โสตถสิถาวร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหนํง ผอ.กลุํมอ านวยการ 

คณะท างาน 

๒.๑2 นายวีรชาติ  ไชยนุ๎ย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะท างาน 
๒.๑3 นางสมศรี  ผํองใส ผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะท างาน 
๒.๑4 นายถาวร  แสงดี ผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะท างาน 
2.15 ด.ต.ครรชิต  รักแก๎ว ครูใหญํโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

พีระยานุเคราะห์ 4 
คณะท างาน 

๒.16 นายอุดมเกียรติ  รักทรัพย ์ กลุํมโรงเรียนรํมโพธิ ์ คณะท างาน 
๒.17 นายราเชนทร์  จันทพิมล กลุํมโรงเรียนดอกประดู ํ คณะท างาน 
๒.18 วําที่ พ.ต.ฐิธิพันธุ์  เลื่อนแก๎ว กลุํมโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คณะท างาน 
๒.19 นางแวมัสนะห์  แส็ะเด็ง กลุํมโรงเรียนบราโอก๎าวหน๎า คณะท างาน 
๒.๒0 นายประพันธ์  เจ๏ะอูมา กลุํมโรงเรียนยะรัง คณะท างาน 
2.21 นายซาวาวี  สะมะแอ กลุํมโรงเรียนอัมพวา คณะท างาน 
๒.22 นายอะหห์มัด  สาและ กลุํมโรงเรียนกูวิงตรัง คณะท างาน 
๒.23 นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร กลุํมโรงเรียนมายอพัฒนา คณะท างาน 
๒.24 นางนิยะเนตร  จารงค ์ กลุํมโรงเรียนแมํลาน คณะท างาน 
๒.25 นางสาวหยาดฟูา  สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก ์  คณะท างาน 
2.26 นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี ศึกษานิเทศ คณะท างาน 
๒.27 นายชัรฟุดดิน  หะยี ศึกษานิเทศก ์ คณะท างาน 
๒.28 นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก ์ คณะท างาน 
2.29 นางซัลมา  มะเกะ ศึกษานิเทศก ์ คณะท างาน 
2.30 นางสาวนาอีม๏ะ  ราเซะบิง ศึกษานิเทศก ์ คณะท างาน 
2.31 นายณัฐกิตต์  ปานถาวร ศึกษานิเทศ คณะท างาน 
๒.32 นางอภิญญา  ศิรริังษ ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๒.33 นางพรภนา  ค าแปูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
คณะท างาน 

2.34 นางกัลยา  ทองพุํม นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๒.35 นางสมบูรณ์  แซํลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
2.36 นางสาวสาน๏ะ  ยีหม๏ะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ คณะท างาน 
2.37 นางสาวนภิา  สายนุ๎ย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ คณะท างาน 
2.38 นางสาวสาวิตรี  สาและบ ู นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างาน 
2.39 นางยุวารี  สะมะแอ นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างาน 
2.40 นายฮัมดัน  ยานาย นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างาน 
2.41 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ คณะท างาน 
2.42 วําที่ ร.ต.หญิงเกษร สิญญานันท ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ คณะท างาน 
2.43 นายรุสลี  มูนีมูส ี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ คณะท างาน 
๒.44 นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
๒.45 นางสุมาลี  แก๎วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
๒.46 นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะท างาน 
2.47 นางสาวอรวรรณ  พรหมชยั นิติกรปฏิบตัิการ คณะท างาน 
2.48 นายอดินันต์  หะมะ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ คณะท างาน 
2.49 นางมารยี๏ะ  มูนีมสู ี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะท างาน 
2.50 นางพรรณวดี  แก๎วพิมล เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.51 นางเกตุนิกา  แวํนแก๎ว เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน คณะท างาน 
2.52 นางสาวปวีณี  ปาแซ เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
2.53 นางสาววิภากุล  บุญแนบ เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
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2.54 นางสาวมารีนี  ยามา พนักงานราชการ คณะท างาน 
2.55 นายวรวุฒิ  สุวรรณะ พนักงานราชการ คณะท างาน 
๒.56 นางสาวดวงฤทัย เพชรมณ ี พนักงานราชการ คณะท างาน 
2.57 นางสาวจริัฐิกาล  มาละวรรณโณ พนักงานราชการ คณะท างาน 
2.58 นางสาวดาริกา  จันทรส์วัสดิ์ พนักงานราชการ คณะท างาน 
๒.59 นายจิรัฏฐ์  สิทธิอุเป            อัตราจ๎าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะท างาน 
2.60 นางสาวเนตรนภิส  คงทอง ลูกจ๎างช่ัวคราว คณะท างาน 
๒.61 นางชํอผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
คณะท างานและ
เลขานุการ 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ตลุาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

                      
                      (นายณัทกร  แก๎วประชุม) 

                               ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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ที่ ศธ 04092/3014                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
                                                                 ปัตตานี เขต 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลโคกโพธิ์   
                                                                 อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 

 

                18    พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง  สํงรํางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

        ปัตตานี เขต 2 
 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
 

สิ่งทีสํงมาด๎วย  แผํน CD รํางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  1  แผํน 
 
 

ด๎วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎จัดสํงรําง 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให๎ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี น าเข๎าที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผํานความเห็นชอบ ดังแนบ 
 

   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตํอไป 
 

                                                      ขอแสดงความนับถือ                                    

                                     
             (นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์) 
             รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

                  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 

กลุํมนโยบายและแผน 

โทร. 0-7343-1194 

(ชํอผกา/087-2871799) 



 
 

- ๓๑๓ - 
 

 
 

ที่  ศธ 0286/7                                               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี     
      21  ถนนสฤษดิ์  ตำบลสะบารัง     

อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000 
 

                                   5  มกราคม  2565 
 

เรื่อง  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 ที่ ศธ 02092/3017 
         ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ 13/2564 

  ตามหนังสือทีอ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้นำส่ง (ร่าง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พิจารณาให้
ความเห็นชอบ นั้น 

      ในการนี้ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 13/2564  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
 

                                ขอแสดงความนับถือ    
                                                               
                                                           

 
             (นางสาวอามีเนาะ  แยนา) 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 
           ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  

 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. 073-330-736 
ประสานงาน อามีเนาะ  แยนา /  084-8593121 
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