


ค าน า 
  

แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เป็นเครื่องมือที่จัดท าขึ้น จากการมีส่วนร่วมของคณะท างาน เพื่อให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ที่สอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
  
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
           พฤศจิกายน 2563 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

  หน้า 
ส่วนที่ 1  ความเป็นมา 1 
บริบททั่วไป 2 
 ที่ตั้ง 2 
 พื้นที ่ 3 
 อาณาเขต 3 
 การคมนาคม 4 
 ประชากร 4 
 หน่วยการปกครอง 5 
 การนับถือศาสนา 5 
 ศาสนสถาน 6 
 เศรษฐกิจ 6 
 ค าขวัญประจ าอ าเภอ 7 
 แหล่งท่องเที่ยว 7 
การจดัการศึกษา 9 
 จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2563 9 
 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรยีนต่อห้องเรียน 10 
 จ านวนนักเรียนจ าแนกเป็นรายอ าเภอ 11 
 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 11 
 จ านวนครูต่อนักเรียนและนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2563 
12 

 จ านวนการนับถือศาสนาของนักเรียน รายช้ันเรียน ปีการศึกษา 2563 12 
 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามสญัชาติ 13 
 จ านวนนักเรียนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 14 
 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกเพศ ระดับการศึกษาและประเภท 14 
 จ านวนนักเรียนรายชั้น เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2563 15 
 อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และ 2563 16 
 อัตราการศึกษาต่อ 17 
 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุ รายชั้นเรียน ปีการศึกษา 

2562 
17 

 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศกึษา 2561  และ ปีการศึกษา 
2562 

18 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 19 
 คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2561 และ 2562 
19 

   



สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
 ผลการประเมนิการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2561 - 2562 
20 

 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2561 – 2562 

20 

 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฎาะห์) ปีการศึกษา 2561 – 2562 

21 

การบริหารจดัการศึกษา 22 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 22 
 อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงาน 23 
 กลุ่มโรงเรียน 28 
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 28 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  28 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  29 
 ข้าราชการครูจ าแนกตามเพศและอ าเภอ 29 
 ข้าราชการครูจ าแนกตามศาสนา 30 
 เปรียบเทียบอัตราก าลังครู ปีการศึกษา 2562 และ 2563 30 
 ข้าราชการครูจ าแนกตามวิชาเอก 31 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์บรบิทของเขตพืน้ที่การศึกษา 32 
ส่วนที่ 3  ทศิทางการพฒันา 42 
 นโยบายรัฐบาล 42 
 ยุทธศาสตร์ขาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 49 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 49 
 ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ 52 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 64 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 68 
 ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

79 

 นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 80 
  วิสัยทัศน ์ 80 
  พันธกิจ 80 
  เป้าประสงค ์ 81 
  ตัวชี้วัด 81 
  มาตรการ 83 
   



สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
  กลยุทธ ์ 85 
  ค่านิยม 85 
  เงื่อนไขความส าเร็จ 86 
  ภาพแห่งความส าเร็จ 86 
  10 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 86 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
88 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิ 89 
  การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 89 
  จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 89 
 แผนงาน/โครงการที่ได้รบัจดัสรรงบประมาณ พ.ศ.2564 90 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 95 
  กลยทุธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 96 
  กลยทุธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

101 

  กลยทุธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 116 
  กลยทุธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรยีนรู้ 

                อย่างมีคุณภาพ 
163 

  กลยทุธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 176 
  กลยทุธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 

                การศึกษา 
188 

 โครงการ/กิจกรรมที่รอการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 223 
 แผนงาน/โครงการที่รอการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2564 
224 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่รอการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

227 

       กลยุทธท์ี ่1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 228 
       กลยทุธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                       เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
234 

       กลยทุธ์ที่ 3  ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 243 
       กลยทุธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้

                       อย่างมีคณุภาพ 
262 

       กลยทุธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 

                       การศึกษา 
270 

 
 



สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาคผนวก 293 
- การวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

294 

- ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน/อ าเภอ 297 
- ข้อมูลระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานอื่น 298 
- ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 301 
 - โรงเรียนในโครงการพระราชด าร ิ 301 
 - โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  301 
 - โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 302 
 - โรงเรียนในโครงการประชารัฐ 302 
 - โรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ 302 
 - โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม 303 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 304 
- คณะท างานจัดท ารูปเล่ม 306 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญัแผนภูมิ 
 

แผนภูมทิี ่  หน้า 
1 แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ จ าแนกชายหญิง 4 
2 แสดงข้อมูลพืน้ทีร่ายอ าเภอ 5 
3 แสดงจ านวนการนับถือศาสนารายอ าเภอ 6 
4 แสดงจ านวนศาสนสถานรายอ าเภอ 6 
5 แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาด 9 
6 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกรายช้ันและเพศ 10 
7 แสดงจ านวนโรงเรียนแยกรายอ าเภอ 11 
8 แสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มโรงเรียน 11 
9 แสดงจ านวนครูต่อนักเรียน ห้องเรียนต่อนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 12 
10 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามการนับถือศาสนา 13 
11 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามสัญชาติ 13 
12 แสดงจ านวนนักเรียนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 14 
13 แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส 15 
14 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนต่อจ านวนนักเรียน ปีการศกึษา 2563 15 
15 แสดงอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 16 
16 แสดงอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 17 
17 แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหต ุ 18 
18 แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 และ 2561 19 
19 แสดงผลคะแนน O-NET ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 19 
20 แสดงผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 20 
21 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลาม 

ศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) 
20 

22 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฎาะห์) 

20 

23 แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามเพศ เป็นรายอ าเภอ 29 
24 แสดงจ านวนการนับถือศาสนาของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด 30 
25 แสดงจ านวนอัตราก าลังครูเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 30 
26 แสดงจ านวนข้าราชการครูตามกลุ่มโรงเรียนจ าแนกตามวิชาเอก 31 
   

 



 

 

- 1 - 
 

ส่วนที่ ๑ 

ความเป็นมา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๖ และ ๓๗ เพ่ือให้การปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ๑๗๕ เขต มีผลให้จังหวัด
ปัตตานี มี ๒ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๖ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง ปะนาเระ ยะหริ่ง สายบุรี กะพ้อ และ ไม้แก่น  

  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒ ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๖ อ าเภอ คือ อ าเภอหนองจิก โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ทุ่งยางแดง และแม่ลาน เมื่อวันที ่๑๔   
มีนาคม ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม 
อีกเป็น ๑๗๙ เขต ท าให้จังหวัดปัตตานี มี ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปัตตานี  ปะนาเระ ยะหริ่ง และหนองจิก 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี  เขต ๒ ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การปกครอง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอโคกโพธิ์  มายอ  ยะรัง  และแม่ลาน 

  ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๓ ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
 การปกครอง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอสายบุรี กะพ้อ ไม้แก่น และทุ่งยางแดง 
 เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีอยู่เดิม 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 าเภอแม่ลาน 
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บริบททั่วไป 
  
                                                                                     
 ที่ตั้ง 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ตั้งอยู่ ณ  บ้านเลขที่ ๓๕/๑๖ หมู่ที่ ๗        
ถนนเพชรเกษม  ต าบลโคกโพธิ์  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ๙๔๑๒๐  โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๓-๑๑๙๖  
โทรสาร ๐-๗๓๔๓-๑๑๙๗  Website : http://web.pattani๒.org Email : eduptn๒@hotmail.com   
 

 พื้นที่ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ประกอบด้วย ๔ อ าเภอ  คือ อ าเภอ   
โคกโพธิ์  อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ และอ าเภอแม่ลาน มีพ้ืนที่รวม ๘๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี และมีแม่น้ าสายส าคัญ 
คือ แม่น้ าปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ ท าสวนยางพารา 
สวนผลไม้ และการท านา ด้วยระบบชลประทาน  
  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าปัตตานี  ซึ่งมีต้นก าเนิดอยู่ที่ อ าเภอเบตง จังหวัด 
ยะลา ไหลผ่านเขตพ้ืนที่ในท้องที่อ าเภอยะรังและอ าเภอหนองจิก พ้ืนที่ส่วนน้อย เป็นภูเขาอยู่ทางตอนใต้
ของอ าเภอโคกโพธิ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี มีพ้ืนที่ปุาไม้ ๑๐๓ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๗ ของพ้ืนที่ทั้งหมด อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๐-๓๕ องศาเซลเซียส มีฤดู ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน 
อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและฤดูฝน ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม        
ถึงเดือนตุลาคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงนี้มีฝนน้อย ช่วงหลังอยู่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้
ฝนตกหนัก น้ าอาจท่วมหรือหลาก ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง ๒,๐๐๐  -  ๒,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี มีชลประทาน
ขนาดใหญ่ สามารถให้น้ าแก่พ้ืนที่การเกษตรได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pattani2.go.th/
mailto:eduptn2@hotmail.com
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อาณาเขต         
 
                              

อ าเภอ 
ทิศเหนือ 
ติดต่อกับ 

 

ทิศใต้ติดต่อกับ 
ทิศตะวันออก 

ติดต่อกับ 
ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ 

โคกโพธิ ์ อ าเภอหนองจิก 
 

จังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา 

อ าเภอแม่ลาน 
อ าเภอหนองจิก 

อ่าวไทย 
จังหวัดสงขลา 

ยะรัง อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดยะลา 

อ าเภอมายอ 
อ าเภอยะหริ่ง 
อ าเภอทุ่งยางแดง 

อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอแม่ลาน 

มายอ อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอทุ่งยางแดง 
อ าเภอปะนาเระ 

อ าเภอยะรัง 

แม่ลาน อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอยะรัง 

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 
อ าเภอยะรัง 

อ าเภอโคกโพธิ์ 

 

  
 การคมนาคม  
  

 ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ ๑,๐๕๕ กิโลเมตร หรือ ๑,๐๒๕ กิโลเมตร 
โดยทางรถไฟ (สถานีปัตตานี) การเดินทางไปได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ดังนี้  
 - ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน ๔ สาย คือ หมายเลข ๔๒ , ๔๓ ,๔๐๙, ๔๑๐ เชื่อมจังหวัด
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีทางหลวงจังหวัด ๕ เส้นทาง คือ เส้นทาง ๔๐๖๑,๔๑๕๗,๔๐๗๕, 
๔๐๙๒ และ ๔๐๖๐ 
 - ทางรถไฟ มีสถานีปัตตานี เป็นสถานีหลักของจังหวัด ตั้งอยู่ในท้องที่ อ าเภอโคกโพธิ์ ห่างจาก 
ตัวจังหวัด ๒๙ กิโลเมตร 
 - ทางน้ า มีท่าเทียบเรือชายฝั่งส าหรับขนสินค้าทางทะเลระหว่างปัตตานี – กรุงเทพ และ
ปัตตานี - ต่างประเทศ สามารถขนถ่ายปลาได้ ครั้งละประมาณ ๑๐๐ ล า พร้อม ๆ กัน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองปัตตานี จ านวน ๒ ท่า คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
ปัตตานี เป็นท่าเทียบเรือน้ าลึก ซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะมีเรือประมงจากจังหวัด
ต่าง ๆ ทั้งในภาคใต้และภาคกลางตอนล่างมากข้ึน ปลาและสัตว์น้ าต่าง ๆ เพ่ือซื้อขายกันในแต่ละวัน  
 - ทางอากาศ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่ แล้ว
ต่อรถโดยสาร สายหาดใหญ่ - ปัตตานี หรือใช้บริการแท็กซ่ีจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะทางจาก
หาดใหญ่ถึงปัตตานี 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  
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 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 ๑๖๒,๙๑๒ คน จ าแนกเป็นเพศชาย ๗๙,๐๙๕ คน  
เพศหญิง ๘๓,๘๑๗ คน  แยกรายละเอียดเป็นรายอ าเภอ ได๎ดังนี้ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
โคกโพธิ ์ ๒๐,๕๔๓ ๒๒,๒๐๐ ๔๒,๗๔๓ 
ยะรัง ๓๐,๓๗๘ ๓๑,๙๘๔ ๖๒,๓๖๒ 
มายอ ๒๒,๔๐๘ ๒๓,๔๘๙ ๔๕,๘๙๗ 
แม่ลาน ๕,๗๖๖ ๖,๑๔๔ ๑๑,๙๑๐ 

รวม ๗๙,๐๙๕ ๘๓,๘๑๗ ๑๖๒,๙๑๒ 
    ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี  ข๎อมลู ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑  แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ จ าแนกชายหญิง 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- 5 - 
 

 

 

หน่วยการปกครอง 
 

 จังหวัดปัตตานี แบ่งหนว่ยการปกครอง  ออกเป็น ๑๒  อ าเภอ   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต  ๒  มีเขตการปกครอง  ๔  อ าเภอ ดังนี้ 
 

อ าเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล 
โคกโพธิ์ ๓๓๙.๔๐ ๑๒ ๘๒ ๑๑ ๓ 
ยะรัง ๑๘๔.๐๐ ๑๒ ๗๒ ๑๒ ๑ 
มายอ ๒๑๖.๑๐ ๑๓ ๕๙ ๑๐ ๑ 
แม่ลาน ๘๙.๒๐ ๓ ๒๒ ๓ - 

               ที่มา : ระบบสถิตทิางทะเบียน  http://stat.dopa.go.th/ ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒  แสดงข้อมูลพ้ืนที่รายอ าเภอ 
 

 การนับถือศาสนา 
  
 ประชากรสํวนใหญํในพ้ืนที่  ๔  อ าเภอ  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร๎อยละ ๒๓.๘๘  นับถือ 

ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อยละ ๗๕.๕๘ และศาสนาอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ ๐.๕๓ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ   
ดังนี้ 
 

อ าเภอ 
ศาสนา
พุทธ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ศาสนา
อิสลาม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ศาสนา 
อ่ืน ๆ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 

โคกโพธิ ์ ๑๗,๓๕๖ ๗๔.๒๕ ๒๕,๓๘๗ ๑๘.๑๙ - - ๔๒,๗๔๓ 
ยะรัง ๑,๐๕๗ ๔.๕๒ ๖๑,๓๐๕ ๔๓.๙๔ - - ๖๒,๓๖๒ 
มายอ ๖๕๕ ๒.๘๐ ๔๕,๒๓๒ ๓๒.๔๒ - - ๔๕,๘๙๗ 
แม่ลาน ๔,๓๐๗ ๑๘.๔๓ ๗,๖๐๓ ๕.๔๕ - - ๑๑,๙๑๐ 

รวม ๒๓,๓๗๕ ๑๐๐ ๑๓๙,๕๒๗ ๑๐๐ - - ๑๖๒,๙๑๒ 
                     ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี   ข๎อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
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แผนภูมิที่ ๓  แสดงจ านวนการนับถือศาสนาเป็นรายอ าเภอ 
 

 ศาสนสถาน 
 

อ าเภอ วัด (แห่ง) มัสยิด (แห่ง) ส านักสงฆ์ (แห่ง) รวม (แห่ง) 
โคกโพธิ์ ๒๒ ๕๙ - ๘๑ 
ยะรัง ๓ ๑๐๓ - ๑๐๖ 
มายอ ๒ ๖๖ ๑ ๖๙ 
แม่ลาน ๔ ๑๗ ๑ ๒๒ 

รวม ๓๑ ๒๔๕ ๒ ๒๗๘ 
           ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน  http://stat.dopa.go.th/ข๎อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๔  แสดงจ านวนศาสนสถานเป็นรายอ าเภอ 

เศรษฐกิจ   

       

 อ าเภอโคกโพธิ์   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ท านา ท าสวนยางพารา และ 
ท าสวนผลไม ้ อาชีพเสริม คือ  เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก 
 อ าเภอยะรัง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  รับจ้าง และค้าขาย  
อาชีพเสริม  คือ  หัตถกรรมในครัวเรือน 
 อ าเภอมายอ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบหลัก คือ ท านา ท าสวนยางพารา และท าสวน
ผลไม ้อาชีพเสริม คือ  ปศุสัตว์  รับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
 อ าเภอแม่ลาน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (ท านา , ท าสวน  
เช่น สวนยางพารา เงาะ ลองกอง ทุเรียน มะพร้าว ส้มโอ,ท าไร่)  อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ (แพะ แกะ 
วัว  เป็นต้น) และ ท าประมงน้ าจืด 
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 ค าขวัญประจ าอ าเภอ 
     
         

 อ าเภอโคกโพธิ์   ศูนย์บริหารราชการงามสง่า บารมีหลวงปูุทวดวัดช้างให้ เมืองผลไม้ดก น้ าตก 
ทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์ ประเพณีไทย  งานชักพระ 
 อ าเภอยะรัง  ยะรังเมืองเก่า นกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยี ทุเรียนดีหมอนทอง ลองกองหวาน
อร่อย 
 อ าเภอมายอ   มายอเมืองสงบ เคารพกฎหมายหลายหลายอาชีพ แหล่งผลิตบาติกสวย 
 อ าเภอแม่ลาน   ลองกองหวาน ชลประทานดี วิถีอ านวย พระนอนสวย รวยทุ่งกว้าง 
 
  

 แหล่งท่องเที่ยว 
 
 

 อ าเภอโคกโพธิ์  
๑. อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต าบลทรายขาว ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ  

๗ กิโลเมตรเป็นน้ าตกที่สวยงามและ มีชื่อเสียงมากของจังหวัดปัตตานี 
๒. น้ าตกโผงโผง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต าบลปากล่อ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ๒๙ กิโลเมตร 
๓. น้ าตกอรัญวาริน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต าบลทุ่งพลา ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ๒๒ กิโลเมตร  
๔. พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ ๗  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ ติดอยู่กับ       

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

๕. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลควนโนรี เป็นวัดซึ่งมีสถูปบรรจุอัฐิของ
สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด (พระราชมุนีสามีรามคุณูปามาจารย์) และรูปปั้นของสมเด็จ
หลวงพ่อทวด  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  

๖. วัดทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต าบลทรายขาว เป็นวัดเก่าแก่อดีตเคยมีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่
เคารพนับถือของชาวไทย และต่างชาติ คือ พระครูธรรมกิจโกศล (อาจารย์นอง ฯ) ซึ่งเป็นพระสงฆ์รุ่นเดียว 
กับพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้  
 ๗. วัดศรีมหาโพธิ์  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกโพธิ์ อดีตเจ้าอาวาสซึ่งมรณภาพ คือ หลวงปูุแดง 
สุนทโร ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย กล่าวกันว่า พระเครื่องและชานหมากของหลวงปูุแดง รุ่น “ปาฏิหาริย์” 
หรือ “แชะ แชะ” นั้น เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี หลวงปูุแดงเป็นพระสงฆ์ในรุ่นเดียวกับ อาจารย์ทิม 
อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ด้วย  

๘. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลทุ่งพลา และหมู่ที่ ๑ ต าบลนาประดู่ มีเนื้อที่
ประมาณ ๕๐ ไร่ เป็นศูนย์สร้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ืออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน และผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ รวมทั้งการจ าหน่าย เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งของจังหวัดปัตตานี และของภาคใต้ มีพลับพลา   
ที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเสด็จ พระราชด าเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ 
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 อ าเภอยะรัง 
ซากเมืองเก่า เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มีซากโบราณสถาน 

อยู่ราว ๓๐ แห่ง ในบริเวณพ้ืนที่กว้าง ๑๐ ตารางกิโลเมตร ที่ต าบลยะรัง ต าบลปิตูมุดี และต าบลวัด มีอายุ
ประมาณ ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว โบราณสถานแห่งนี้ สภาพทั่วไปมีความซับซ้อนของอาคารปราสาทคูคลองที่ใช้
ปูองกันข้าศึก และบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในศตวรรษท่ี ๑๒-๑๔  
 

 อ าเภอมายอ  

 เขาฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลมายอ ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ ๓ กม. เขาฤาษี เป็นภูเขาโขดหิน
ธรรมชาติ มีบ่อน้ า ก่อด้วยอิฐกว้าง ๒ ศอก ลึกประมาณ ๕ ศอก ถือว่าเป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางราชการ
เคยน าไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล บนเขาฤาษีนี้ ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาฤาษีแปลงสาสน์ 
มีการสร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ปัจจุบันยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวปัตตานีและจังหวัด
ใกล้เคียง 
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การจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ใน ๔ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ และอ าเภอแม่ลาน   
 

จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาด  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 
 
 
 
 
 

 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๑๕ ๑๐๐ 
จ าแนกตามประเภทที่เปิดสอน 
- ประถมศึกษา 
- ขยายโอกาส 

 
๑๐๒ 
๑๓ 

 
๘๘.๖๙ 
๑๑.๓๐ 

จ าแนกตามโรงเรียนหลัก/สาขา 
- โรงเรียนหลัก 
- โรงเรียนสาขา 

 
๑๑๓ 

๒ 

 
๙๘.๒๖ 
๑.๗๔ 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน 
- ขนาดที ่๑ (๑ – ๑๒๐ คน) 
- ขนาดที่ ๒ (๑๒๑ – ๒๐๐ คน) 
- ขนาดที่ ๓ (๒๐๑ – ๓๐๐ คน) 
- ขนาดที่ ๔ (๓๐๑ – ๔๙๙ คน) 
- ขนาดที่ ๕ (๕๐๐ – ๑,๔๙๙ คน) 

 
๔๗ 
๓๙ 
๑๗ 
๑๐ 
๒ 

๔๐.๘๗ 
๓๓.๙๑ 
๑๔.๗๘ 
๘.๗๐ 
๑.๗๔ 
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จ านวนนักเรียน จ าแนกรายช้ัน เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน 
 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 
อนุบาล ๑ ๖๕๖ ๖๐๔ ๑,๒๖๐ ๙๔ ๑:๑๓ 
อนุบาล ๒ ๙๐๒ ๘๕๕ ๑,๗๕๗ ๑๒๑ ๑:๑๕ 
อนุบาล ๓ ๙๕๙ ๙๔๙ ๑,๙๐๘ ๑๒๖ ๑:๑๕ 

รวม ๒,๕๑๗ ๒,๔๐๘ ๔,๙๒๕ ๓๔๑ ๑:๑๔ 
ป. ๑ ๑,๑๗๗ ๑,๑๑๖ ๒,๒๙๓ ๑๒๑ ๑:๑๙ 
ป. ๒ ๑,๑๕๘ ๑,๐๔๔ ๒,๒๐๒ ๑๒๔ ๑:๑๘ 
ป. ๓ ๑,๑๓๑ ๑,๑๑๒ ๒,๒๔๓ ๑๒๖ ๑:๑๘ 
ป. ๔ ๑,๒๕๔ ๑,๐๙๒ ๒,๓๔๖ ๑๒๖ ๑:๑๙ 
ป. ๕ ๑,๑๓๐ ๑,๐๔๙ ๒,๑๗๙ ๑๒๑ ๑:๑๘ 
ป. ๖ ๑,๒๕๔ ๑,๑๒๕ ๒,๓๗๙ ๑๒๔ ๑:๑๙ 

รวม ๗,๑๐๔ ๖,๕๓๘ ๑๓,๖๔๒ ๗๔๒ ๑:๑๘ 
ม.๑ ๑๓๔ ๑๑๓ ๒๔๗ ๑๔ ๑:๑๘ 
ม. ๒ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๑๔ ๑:๑๗ 
ม. ๓ ๙๑ ๙๑ ๑๘๒ ๑๓ ๑:๑๔ 

รวม ๓๔๐ ๓๒๕ ๖๖๕ ๔๑ ๑:๑๖ 
รวมท้ังสิ้น ๙,๙๖๑ ๙,๒๗๑ ๑๙,๒๓๒ ๑,๑๒๔ ๑:๑๗ 

                                                                         ข๎อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  ๖  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกรายชั้นและเพศ 
 
 
 
 
 

๐

๒๐๐๐

๔๐๐๐

๖๐๐๐

๘๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๒๐๐๐

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

ห๎องเรียน
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จ านวนนักเรียนจ าแนกเป็นรายอ 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 

โคกโพธิ ์ ๓๖ ๔ ๔๐ ๓๒๒ ๑,๑๑๒ ๑๐๘ ๓,๒๖๑ ๒๔๑ ๒๐๓ ๑๒ ๔,๕๗๖ ๓๖๒ 
ยะรัง ๓๑ ๔ ๓๕ ๔๑๗ ๒,๑๐๓ ๑๑๕ ๕,๔๓๖ ๒๔๓ ๑๙๔ ๑๒ ๗,๗๓๓ ๓๗๐ 
มายอ ๒๖ ๓ ๒๙ ๓๑๓ ๑,๓๑๐ ๘๔ ๓,๗๘๐ ๑๘๕ ๑๑๑ ๙ ๕,๒๐๑ ๒๗๘ 
แม่ลาน ๙ ๒ ๑๑ ๙๗ ๔๐๐ ๓๔ ๑,๑๖๕ ๗๓ ๑๕๗ ๗ ๑,๗๒๒ ๑๑๔ 

รวม ๑๐๒ ๑๓ ๑๑๕ ๑,๑๔๙ ๔,๙๒๕ ๓๔๑ ๑๓,๖๔๒ ๗๔๒ ๖๖๕ ๔๑ ๑๙,๒๓๒ ๑,๑๒๔ 
 

 
 
แผนภูมิที่ ๗ แสดงจ านวนโรงเรียน   
               จ าแนกรายอ าเภอ 

 
        
         

 

ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 
 
 

กลุ่มโรงเรียน 
จ านวนสถานศกึษา ก่อนประถม ประถม มัธยม รวมท้ังสิ้น 

ประ 
ถม 

ขยาย
โอกาส 

รวม 
นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
รียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

ดอกประดู่ ๑๓ ๑ ๑๔ ๓๖๔ ๓๘ ๑,๐๘๐ ๘๔ ๔๒ ๓ ๑,๔๘๖ ๑๒๕ 
นาเกตุพัฒนา ๑๐ ๒ ๑๒ ๓๓๗ ๓๔ ๙๓๖ ๗๓ ๔๕ ๖ ๑,๓๑๘ ๑๑๓ 
ร่มโพธิ์ ๑๓ ๑ ๑๔ ๔๑๑ ๓๖ ๑,๒๔๕ ๘๔ ๑๑๖ ๔ ๑,๗๗๒ ๑๒๔ 
บราโอก้าวหน้า ๑๐ ๒ ๑๒ ๕๖๘ ๓๕ ๑,๓๕๒ ๗๒ ๘๓ ๖ ๒,๐๐๓ ๑๑๓ 
ยะรัง ๑๑ ๐ ๑๑ ๗๙๔ ๓๙ ๒,๑๖๒ ๘๖ ๐ ๐ ๒,๙๕๖ ๑๒๕ 
อัมพวา ๑๐ ๒ ๑๒ ๗๔๑ ๔๑ ๑,๙๒๒ ๘๕ ๑๑๑ ๖ ๒,๗๗๔ ๑๓๒ 
กูวิง-ตรัง ๑๓ ๒ ๑๕ ๕๖๓ ๔๒ ๑,๕๓๐ ๘๘ ๗๘ ๖ ๒,๑๗๑ ๑๓๖ 
มายอพัฒนา ๑๓ ๑ ๑๔ ๗๔๗ ๔๒ ๒,๒๕๐ ๙๗ ๓๓ ๓ ๓,๐๓๐ ๑๔๒ 
แม่ลาน ๙ ๒ ๑๑ ๔๐๐ ๓๔ ๑,๑๖๕ ๗๓ ๑๕๗ ๗ ๑,๗๒๒ ๑๑๔ 

รวม ๑๐๒ ๑๓ ๑๑๕ ๔,๙๒๕ ๔๑ ๑๓,๖๔๒ ๗๔๒ ๖๖๕ ๔๑ ๑๙,๒๓๒ ๑,๑๒๔ 
    

        
        แผนภูมิที่  ๘  แสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละ 

                                                 กลุ่มโรงเรียน 
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จ านวนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน 

จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓     
 

 
             ขนาดโรงเรียน 

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

ขนาดที ่๑ (นักเรียน  ๑–๑๒๐ คน) ๔๗ ๓,๘๗๕ ๒๗๔ ๔๑๕ ๑ : ๑๔ ๑ : ๙ 
ขนาดที ่๒ (นักเรียน ๑๒๑–๒๐๐ คน) ๓๙ ๕,๘๙๕ ๔๑๔ ๓๕๒ ๑ : ๑๔ ๑ : ๑๗ 
ขนาดที ่๓ (นักเรียน ๒๐๑–๓๐๐ คน) ๑๗ ๔,๑๙๔ ๒๒๖ ๑๖๗ ๑ : ๑๙ ๑ : ๒๕ 
ขนาดที ่๔ (นักเรียน ๓๐๑–๔๙๙ คน) ๑๐ ๓,๙๓๒ ๑๘๒ ๑๔๙ ๑ : ๒๒ ๑ : ๒๖ 
ขนาดที ่๕ (นักเรียน ๕๐๐–๑,๔๙๙ คน) ๒ ๑,๓๓๖ ๕๓ ๔๑ ๑ : ๒๕ ๑ : ๓๓ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑๕ ๑๙,๒๓๒ ๑,๑๔๙ ๑,๑๒๔ ๑ : ๑๗ ๑ : ๑๗ 
       ข๎อมูล  ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๙  แสดงจ านวนครูต่อนักเรียน ห้องเรียนต่อนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

 
จ านวนการนับถือศาสนาของนักเรียน รายชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดบั 
ชั้น 

นักเรียนทั้งหมด พทุธ อิสลาม คริสต ์ ซกิส ์ อื่น ๆ 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

อนุบาล ๑ ๖๕๖ ๖๐๔ ๑,๒๖๐ ๓๗ ๓๐ ๖๗ ๖๑๘ ๕๗๓ ๑,๑๙๑ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
อนุบาล ๒ ๙๐๒ ๘๕๕ ๑,๗๕๗ ๖๐ ๕๓ ๑๑๓ ๘๓๙ ๗๙๙ ๑,๖๓๘ ๓ ๓ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
อนุบาล ๓ ๙๕๙ ๙๔๙ ๑,๙๐๘ ๗๖ ๗๔ ๑๕๐ ๘๘๐ ๘๗๔ ๑,๗๕๔ ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 

รวม ๒,๕๑๗ ๒,๔๐๘ ๔,๙๒๕ ๑๗๓ ๑๕๗ ๓๓๐ ๒,๓๓๗ ๒,๒๔๖ ๔,๕๘๓ ๗ ๔ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 
ป.๑ ๑,๑๗๗ ๑,๑๑๖ ๒,๒๙๓ ๘๔ ๑๐๑ ๑๘๕ ๑,๐๙๒ ๑,๐๑๐ ๒,๑๐๒ ๑ ๔ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 
ป.๒ ๑,๑๕๘ ๑,๐๔๔ ๒,๒๐๒ ๘๙ ๖๙ ๑๕๘ ๑,๐๖๙ ๙๗๓ ๒,๐๔๒ ๐ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๓ ๑,๑๓๑ ๑,๑๑๒ ๒,๒๔๓ ๙๕ ๘๓ ๑๗๘ ๑,๐๓๖ ๑,๐๒๘ ๒,๐๖๔ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๔ ๑,๒๕๔ ๑,๐๙๒ ๒,๓๔๖ ๘๓ ๕๖ ๑๓๙ ๑,๑๖๘ ๑,๐๓๖ ๒,๒๐๔ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ 
ป.๕ ๑,๑๓๐ ๑,๐๔๙ ๒๑๗๙ ๘๙ ๗๙ ๑๖๘ ๑,๐๔๑ ๙๖๘ ๒,๐๐๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ 
ป.๖ ๑,๒๕๔ ๑,๑๒๕ ๒,๓๗๙ ๘๑ ๗๘ ๑๕๙ ๑,๑๗๓ ๑,๐๔๗ ๒,๒๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๗,๑๐๔ ๖,๕๓๘ ๑๓,๖๔๒ ๕๒๑ ๔๖๖ ๙๘๗ ๖,๕๗๙ ๖,๐๖๒ ๑๒,๖๔๑ ๓ ๗ ๑๐ ๐ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ 
ม.๑ ๑๓๔ ๑๑๓ ๒๔๗ ๑๖ ๑๒ ๒๘ ๑๑๘ ๑๐๑ ๒๑๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ม.๒ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๑๔ ๗ ๒๑ ๑๐๑ ๑๑๔ ๒๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ม.๓ ๙๑ ๙๑ ๑๘๒ ๙ ๗ ๑๖ ๘๒ ๘๔ ๑๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๓๔๐ ๓๒๕ ๖๖๕ ๓๙ ๒๖ ๖๕ ๓๐๑ ๒๙๙ ๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม

ทั้งสิ้น 
๙,๙๖๑ ๙,๒๗๑ ๑๙,๒๓๒ ๗๓๓ ๖๔๙ ๑,๓๘๒ ๙,๒๑๗ ๘,๖๐๗ ๑๗,๘๒๔ ๑๐ ๑๑ ๒๑ ๐ ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ 

       ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 

๐

๕๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๕๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๕๐๐๐

ขนาดท่ี ๑ 
(นักเรียน  ๑–

๑๒๐ คน)

ขนาดท่ี ๒ 
(นักเรียน ๑๒๑–

๒๐๐ คน)

ขนาดท่ี ๓ 
(นักเรียน ๒๐๑–

๓๐๐ คน)

ขนาดท่ี ๔ 
(นักเรียน ๓๐๑–

๔๙๙ คน)

ขนาดท่ี ๕ 
(นักเรียน ๕๐๐–

๑,๔๙๙ คน)

รวมท้ังสิ้น

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

ห้องเรียน
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แผนภูมิที่ ๑๐   แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามการนับถือศาสนา 
 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามสญัชาติ 
 

 
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 ๑ ๖๕๖ ๖๐๔ ๑,๒๖๐ ๖๕๔ ๖๐๓ ๑,๒๕๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ 
อนุบาล ๒ ๙๐๒ ๘๕๕ ๑,๗๕๗ ๙๐๒ ๘๕๒ ๑,๗๕๔ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ 
อนุบาล ๓ ๙๕๙ ๙๔๙ ๑,๙๐๘ ๙๕๘ ๙๔๕ ๑,๙๐๓ ๐ ๓ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 

รวม ๒,๕๑๗ ๒,๔๐๘ ๔,๙๒๕ ๒,๕๑๔ ๒,๔๐๐ ๔,๙๑๔ ๐ ๔ ๔ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ 
ป.๑ ๑,๑๗๗ ๑,๑๑๖ ๒,๒๙๓ ๑,๑๖๘ ๑,๑๑๓ ๒,๒๘๑ ๓ ๐ ๓ ๕ ๓ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ 
ป.๒ ๑,๑๕๘ ๑,๐๔๔ ๒,๒๐๒ ๑,๑๕๕ ๑,๐๓๘ ๒,๑๙๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๔ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ 
ป.๓ ๑,๑๓๑ ๑,๑๑๒ ๒,๒๔๓ ๑,๑๒๗ ๑,๑๐๕ ๒,๒๓๒ ๓ ๓ ๖ ๑ ๒ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ 
ป.๔ ๑,๒๕๔ ๑,๐๙๒ ๒,๓๔๖ ๑,๒๔๙ ๑,๐๘๙ ๒,๓๓๘ ๔ ๑ ๕ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๕ ๑,๑๓๐ ๑,๐๔๙ ๒,๑๗๙ ๑,๑๒๖ ๑,๐๔๖ ๒,๑๗๒ ๓ ๒ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๖ ๑,๒๕๔ ๑,๑๒๕ ๒,๓๗๙ ๑,๒๕๒ ๑,๑๒๔ ๒,๓๗๖ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๗,๑๐๔ ๖,๕๓๘ ๑๓,๖๔๒ ๗,๐๗๗ ๖,๕๑๕ ๑๓,๕๙๒ ๑๔ ๗ ๒๑ ๖ ๘ ๑๔ ๕ ๖ ๑๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ 
ม.๑ ๑๓๔ ๑๑๓ ๒๔๗ ๑๓๔ ๑๑๒ ๒๔๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ม.๒ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ม.๓ ๙๑ ๙๑ ๑๘๒ ๙๑ ๙๑ ๑๘๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๓๔๐ ๓๒๕ ๖๖๕ ๓๔๐ ๓๒๔ ๖๖๔ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวมท้ังสิ้น ๙,๙๖๑ ๙,๒๗๑ ๑๙,๒๓๒ ๙,๙๓๑ ๙,๒๓๙ ๑๙,๑๗๐ ๑๔ ๑๒ ๒๖ ๗ ๘ ๑๕ ๖ ๗ ๑๓ ๑ ๒ ๓ ๒ ๓ ๕ 

       ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๑   แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามสัญชาติ 
 
 

๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

อนุบ
าล 

๑

อนุบ
าล 

๒

อนุบ
าล 

๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม

รวม
ทั้งส

ิ้น

นักเรียนทั้งหมด

พุทธ

อิสลาม

คริสต 

ซิกข 

อื่น ๆ

 

๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
นักเรียนท้ังหมด

ไทย

กัมพูชา

เมียนม่า

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

อ่ืน ๆ ไม่ปราก สัญชาติ
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จ านวนนักเรียนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 

 
 

ประเภทความพิการ จ านวน(คน) ร้อยละ ประเภทความพิการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
การมองเห็น ๗ ๐.๐๔ การพูด, ภาษา ๗ ๐.๐๔ 
การไดย้ิน ๔ ๐.๐๒ พฤติกรรมอารมณ ์ ๔ ๐.๐๒ 
สติปัญญา ๒๐ ๐.๑๐ ออทิสติก ๖ ๐.๐๓ 
ร่างกาย,สุขภาพ ๑๙ ๐.๑๐ พิการซ้ าซ้อน ๑๐ ๐.๐๕ 
การเรยีนรู ้ ๙๕๔ ๔.๙๖ อื่น ๆ ๐ ๐ 

รวมนักเรียนพิการ                     ๑,๐๓๑ คน    คิดเป็นร้อยละ   ๕.๓๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๙,๒๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑๒  แสดงจ านวนนักเรียนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 
 
 
 

จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกเพศ ระดับการศึกษา และประเภท 
 
 

ประเภทด้อยโอกาส ก่อนประถม ประถม ม.ต้น รวม ร้อยละ 
เด็กถูกทอดทิ้ง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
เด็กเรรํํอน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
เด็กท่ีถูกท าร๎ายทารุณ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
เด็กยากจน ๓,๔๖๑ ๑๐,๕๑๖ ๕๑๗ ๑๔,๔๙๔ ๗๕.๓๖ 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
อื่น ๆ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ก าพร๎า ๖๙ ๓๖๓ ๒๓ ๔๕๕ ๒.๓๗ 
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมนักเรียนด้อยโอกาส ๓,๕๓๐ ๑๐,๘๗๙ ๕๔๐ ๑๔,๔๒๔ ๗๕ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๔,๙๒๕ ๑๓,๖๔๒ ๖๖๕ ๑๙,๒๓๒ - 

% นักเรียนด้อยโอกาสเทียบระดับ
การศึกษา 

๗๑.๖๘ ๗๙.๗๕ ๘๑.๒๐ ๗๕ - 
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แผนภูมิที่ ๑๓  แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส 
 

จ านวนนักเรียนรายช้ัน เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
ชั้น 

ประชากรวัยเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละ
นักเรียน 
ประชากร อาย ุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๓ ๒,๐๒๓ ๑,๙๓๙ ๓,๙๖๒ ๖๕๖ ๖๐๔ ๑,๒๖๐ ๓๑.๘๐ 
อนุบาล ๒ ๔ ๒,๐๕๖ ๑,๙๙๐ ๔,๐๔๖ ๙๐๒ ๘๕๕ ๑,๗๕๗ ๖๘.๗๔ 
อนุบาล ๓ ๕ ๒,๑๗๙ ๒,๐๕๔ ๔,๒๓๓ ๙๕๙ ๙๔๙ ๑,๙๐๘ ๔๕.๐๗ 

รวมอนุบาล  ๖,๒๕๘ ๕,๙๘๓ ๑๒,๒๔๑ ๒,๕๑๗ ๒,๔๐๘ ๔,๙๒๕ ๔๐.๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖ ๒,๒๑๒ ๒,๑๗๔ ๔,๓๘๖ ๑,๑๗๗ ๑,๑๑๖ ๒,๒๙๓ ๕๒.๒๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๗ ๒,๒๖๘ ๒,๑๑๓ ๔,๓๘๑ ๑,๑๕๘ ๑,๐๔๔ ๒,๒๐๒ ๕๐.๒๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๘ ๒,๑๘๔ ๒,๐๙๗ ๔,๒๘๑ ๑,๑๓๑ ๑,๑๑๒ ๒,๒๔๓ ๕๒.๓๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙ ๑,๖๕๔ ๑,๕๒๒ ๓,๑๗๖ ๑,๒๕๔ ๑,๐๙๒ ๒,๓๔๖ ๗๓.๘๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐ ๒,๐๙๕ ๑,๙๘๒ ๔,๐๗๗ ๑,๑๓๐ ๑,๐๔๙ ๒,๑๗๙ ๕๓.๔๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑ ๒,๑๗๔ ๒,๐๐๖ ๔,๑๘๐ ๑,๒๕๔ ๑,๑๒๕ ๒,๓๗๙ ๕๖.๙๑ 
รวมประถมศกึษา  ๑๒,๕๘๗ ๑๑,๘๙๔ ๒๔,๔๘๑ ๗,๑๐๔ ๖,๕๓๘ ๑๓,๖๔๒ ๕๕.๗๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒ ๒,๑๔๓ ๒,๐๑๗ ๔,๑๖๐ ๑๓๔ ๑๑๓ ๒๔๗ ๕.๙๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓ ๑,๙๖๖ ๑,๙๔๘ ๓,๙๑๔ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๖.๐๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๔ ๑,๙๘๖ ๑,๙๗๑ ๓,๙๕๗ ๙๑ ๙๑ ๑๘๒ ๔.๖๐ 

รวมมัธยมศึกษา  ๖,๐๙๕ ๕,๙๓๖ ๑๒,๐๓๑ ๓๔๐ ๓๒๕ ๖๖๕ ๕.๑๑ 
รวมท้ังสิ้น  ๒๔,๙๔๐ ๒๓,๘๑๓ ๔๘,๗๕๓ ๙,๙๖๑ ๙,๒๗๑ ๑๙,๒๓๒ ๓๙.๔๕ 

ที่มา  :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยhttp://www.population.moe.go.th     
           ข้อมูล ณ ๓๑ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

      แผนภูมิที่ ๑๔  แสดงจ านวนประชากร 
                    วัยเรียนต่อจ านวนนักเรียน 

            ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 

ชั้น 
ป การศึกษา ๒๕๖๒ ป การศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิม + 

ลด - ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ ๕๓๔ ๕๑๘ ๑,๐๕๒ ๖๕๖ ๖๐๔ ๑,๒๖๐ ๒๐๘ 
อนุบาล ๒ ๘๘๙ ๙๑๐ ๑,๗๙๙ ๙๐๒ ๘๕๕ ๑,๗๕๗ -๔๒ 
อนุบาล ๓ ๙๔๘ ๙๓๓ ๑,๘๘๑ ๙๕๙ ๙๔๙ ๑,๙๐๘ ๒๗ 

รวม ๒,๓๗๑ ๒,๓๖๑ ๔,๗๓๒ ๒,๕๑๗ ๒,๔๐๘ ๔,๙๒๕ ๑๙๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑,๑๘๕ ๑,๐๕๒ ๒,๒๓๗ ๑,๑๗๗ ๑,๑๑๖ ๒,๒๙๓ ๕๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑,๑๔๒ ๑,๐๕๔ ๒,๑๙๖ ๑,๑๕๘ ๑,๐๔๔ ๒,๒๐๒ ๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑,๑๖๙ ๑,๐๔๘ ๒,๒๑๗ ๑,๑๓๑ ๑,๑๑๒ ๒,๒๔๓ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑,๑๐๑ ๑,๐๓๗ ๒,๑๓๘ ๑,๒๕๔ ๑,๐๙๒ ๒,๓๔๖ ๒๐๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑,๒๔๙ ๑,๑๑๙ ๒,๓๖๘ ๑,๑๓๐ ๑,๐๔๙ ๒,๑๗๙ -๑๘๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑,๒๐๒ ๑,๑๗๙ ๒,๓๘๑ ๑,๒๕๔ ๑,๑๒๕ ๒,๓๗๙ -๒ 

รวม ๗,๐๔๘ ๖,๔๘๙ ๑๓,๕๓๗ ๗,๑๐๔ ๖,๕๓๘ ๑๓,๖๔๒ ๑๐๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔๓ ๑๒๕ ๒๖๘ ๑๓๔ ๑๑๓ ๒๔๗ -๒๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๑ ๙๒ ๑๙๓ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๗๙ ๙๘ ๑๗๗ ๙๑ ๙๑ ๑๘๒ ๕ 

รวม ๓๒๓ ๓๑๕ ๖๓๘ ๓๔๐ ๓๒๕ ๖๖๕ ๒๗ 
รวมท้ังสิ้น ๙,๗๔๒ ๙,๑๖๕ ๑๘,๙๐๗ ๙,๙๖๑ ๙,๒๗๑ ๑๙,๒๓๒ ๓๒๕ 

                        ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
     
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิที่ ๑๕  แสดงอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
           และปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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อัตราการศึกษาต่อ 
 

นักเรียนจบการศึกษา/ศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้น จ านวน(คน) ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒,๓๕๙ ๒,๓๕๙ ๐ ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๖๘ ๑๖๖ ๒ ๙๘.๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑๖ แสดงอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุ รายชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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อนุบาล ๑ ๑,๐๕๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
อนุบาล ๒ ๑,๗๙๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
อนุบาล ๓ ๑,๘๘๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมอนุบาล ๔,๗๓๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒,๒๓๗ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒,๑๙๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒,๒๑๗ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒,๑๓๘ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒,๓๖๘ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐.๐๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒,๓๘๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวมประถมศึกษา ๑๓,๕๓๗ ๕ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐.๐๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๖๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๙๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๗๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวมมัธยมศึกษา ๖๓๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๘,๙๐๗ ๕ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐.๐๓ 
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แผนภูมิที่ ๑๗ แสดงจ านวนนกัเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ 
 

 
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
+ 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 ๑,๐๔๐ - - ๑,๐๕๒ - - -- 
อนุบาล ๒ ๑,๗๐๗ - - ๑,๗๙๙ - - -- 
อนุบาล ๓ ๑,๘๓๕ - - ๑,๘๘๑ - - - 
รวมอนุบาล ๔,๕๘๒ - - ๔,๗๓๒ - - -- 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒,๒๖๕ - - ๒,๒๓๗ ๑ ๐.๐๔ +๐.๐๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒,๑๙๒ ๒ ๐.๐๙ ๒,๑๙๖ ๑ ๐.๐๕ -๐.๐๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒,๐๖๗ ๑ ๐.๐๔ ๒,๒๑๗ ๑ ๐.๐๕ +๐.๐๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒,๓๕๐ ๑ ๐.๐๔ ๒,๑๓๘ ๑ ๐.๐๕ +๐.๐๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒,๓๙๙ ๕ ๐.๒๐ ๒,๓๖๘ ๑ ๐.๔๐ -๐.๑๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒,๔๐๐ - - ๒,๓๘๑ ๐ ๐ - 
รวมประถมศึกษา ๑๓,๖๗๓ ๙ ๐.๐๖ ๑๓,๕๓๗ ๕ ๐.๐๔ -๐.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๑๘ - - ๒๖๘ ๐ ๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘๘ - - ๑๙๓ ๐ ๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๗๘ - - ๑๗๗ ๐ ๐ - 
รวมมัธยมศึกษา ๕๘๕ - - ๖๓๘ ๐ ๐ - 

รวมท้ังสิ้น ๑๘,๘๔๐ ๙ ๐.๐๔ ๑๘,๙๐๗ ๕ ๐.๐๓ -๐.๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ ๑๘   แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
                     และ๒๕๖๑ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 

คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ 

 

กลุ่มสาระวิชาหลัก/ 
ปีการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลต่าง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๔๔.๓๔ ๓๘.๗๕ -๕.๕๙ ๔๑.๗๕ ๔๘.๖๗ ๖.๙๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๗๖ ๒๗.๖๔ -๔.๑๒ ๒๗.๕๗ ๓๑.๐๘ ๓.๕๑ 
คณิตศาสตร ์ ๒๖.๖๖ ๒๕.๖๑ -๑.๐๕ ๒๓.๓๓ ๒๐.๕๒ -๒.๘๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๑๙ ๒๘.๖๐ -๔.๕๙ ๓๐.๕๘ ๒๙.๑๔ -๑.๔๔ 

รวมเฉลี่ย ๓๓.๙๙ ๓๐.๑๕ -๓.๘๔ ๓๐.๘๑ ๓๒.๓๕ +๑.๕๔ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๙   แสดงผลคะแนน O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 

ปีการศึกษา รวมเฉลี่ย 
ความสามารถเฉลี่ยรายด้าน 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
๒๕๖๑ ๔๓.๓๖ ๔๔.๒๙ ๔๒.๓๘ ๔๓.๓๖ 
๒๕๖๒ ๓๘.๔๘ ๓๗.๓๓ ๓๙.๖๔ ๓๘.๔๘ 
เพ่ิม/ลด -๔.๘๘ -๖.๙๖ -๒.๗๔ -๔.๘๘ 

3 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒๐ แสดงผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค ิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย

ช้ันประถมศึกษาป ที่ ๖ ๒๕๖๑

ช้ันประถมศึกษาป ที่ ๖ ๒๕๖๒

ช้ันมัธยมศึกษาป ที่ ๓ ๒๕๖๑

ช้ันมัธยมศึกษาป ที่ ๓ ๒๕๖๒

 

-๑๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

ด้านภาษา ด้านค านว ด้านเหตุผล

ความสามารถเฉลี่ยรายด้าน

๒๕๖๑

๒๕๖๒

เพิ่ม ลด
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 

รายวิชา ปีการศึกษา ผลต่าง 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร ๔๓.๘๖ ๕๔.๔๒ ๑๐.๕๖ 
อัลหะดิษ ๓๖.๗๖ ๓๒.๖๑ -๔.๑๕ 
อัลอากีดะฮ ๔๗.๖๔ ๔๙.๐๖ ๑.๔๒ 
อัลฟิกฮ ๔๑.๖๔ ๔๑.๕๘ -๐.๐๖ 
อัตตารีค ๕๖.๘๑ ๔๖.๔๖ -๑๐.๓๕ 
อัลอัคลาค ๕๔.๑๖ ๕๖.๘๙ ๒.๗๓ 
ภาษาอาหรับ ๕๔.๒๗ ๕๖.๗๘ ๒.๕๑ 
ภาษามาลาย ู ๖๘.๘๕ ๗๐.๗๖ ๑.๙๑ 

คะแนนรวมเฉลี่ย ๕๐.๕๐ ๕๑.๐๗ ๐.๕๗ 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)   

                             ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฏาะห์) ปีการศกึษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร ๔๗.๒๘ ๓๓.๓๙ ๗.๐๔ 
อัลหะดิษ ๔๐.๔๓ ๓๘.๐๑ ๔๐.๔๓ 
อัลอากีดะฮ ๔๑.๓๓ ๓๘.๔๓ ๔๑.๓๓ 
อัลฟิกฮ ๗๖.๔๙ ๕๗.๔๖ ๗๖.๔๙ 
อัตตารีค ๔๔.๘๒ ๔๒.๙๕ ๔๔.๘๒ 
อัลอัคลาค ๕๓.๗๒ ๓๘.๗๕ ๕๓.๗๒ 
ภาษาอาหรับ ๕๙.๒๒ ๕๔.๑๕ ๕๙.๒๒ 
ภาษามาลาย ู ๔๒.๘๒ ๔๒.๙๗ ๔๒.๘๒ 

คะแนนรวมเฉลี่ย ๖๕.๔๗ ๓๙.๑๔ ๖๕.๔๗ 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ ๒๒  แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 
                    ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฏาะห์) 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

ป การศึกษา     

ป การศึกษา     

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

ป การศึกษา     

ป การศึกษา    
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การบริหารจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ รับผิดชอบโรงเรียนระดับประถม 
ศึกษาใน ๔ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ อ าเภอแม่ลาน มีอ านาจหน้าที่ 
และกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาแบบกลุ่มโรงเรียน  ดังนี้ 
 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้า ๑๓ – ๑๘, 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๗-๒๘) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 
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 การแบ่งส่วนราชการภายใน 
 ๑. กลุ่มอ านวยการ 
 ๒. กลุ่มนโยบายและแผน 
 ๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗. กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 

อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงาน 
 

๑.  กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิใช่
งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 
 (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
 (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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 ๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  (ค) ด าเนินการสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  
การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ซ) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี
ของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 ๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ด าเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน 
 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
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 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 (ช) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 

     (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ  
กับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 

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

มอบหมาย 
 

 ๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
      (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
      (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
      (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
      (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
      (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
      (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
      (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ             
      (ซ) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย  
และงานคดีของรัฐ  
      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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กลุ่มโรงเรียน 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษา แบบกลุ่มโรงเรียน  จ านวน ๙ กลุ่ม ดังนี้ 

อ าเภอโคกโพธิ์   จ านวน  ๔๐  โรงเรียน   แบ่งเป็น  ๓  กลุ่มโรงเรียน  คือ 
กลุ่มดอกประดู่    จ านวน  ๑๔  โรงเรียน 
กลุ่มนาเกตุพัฒนา   จ านวน  ๑๒  โรงเรียน 
กลุ่มร่มโพธิ์  จ านวน  ๑๔  โรงเรียน 

อ าเภอยะรัง   จ านวน  ๓๕  โรงเรียน   แบ่งเป็น  ๓  กลุ่มโรงเรียน  คือ 
กลุ่มบราโอก้าวหน้า จ านวน  ๑๒  โรงเรียน 
กลุ่มยะรัง  จ านวน  ๑๑  โรงเรียน 
กลุ่มอัมพวา  จ านวน  ๑๒  โรงเรียน 
 

อ าเภอมายอ   จ านวน  ๒๙  โรงเรียน   แบ่งเป็น  ๒  กลุ่มโรงเรียน  คือ 
กลุ่มกูวิง-ตรัง  จ านวน  ๑๕  โรงเรียน 
กลุ่มมายอพัฒนา  จ านวน  ๑๔  โรงเรียน 

อ าเภอแม่ลาน   จ านวน  ๑๑  โรงเรียน   แบ่งเป็น  ๑  กลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มแม่ลาน  จ านวน  ๑๑  โรงเรียน 
 
 

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 

 
๑ 
- 

 
- 
๑ 

 
๑ 
๑ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑ 
๑ 

 
- 
- 

 
- 
๑ 

 
๑ 
- 

๒ ศึกษานิเทศก  ๒ ๗ ๙ - - ๙ - ๕ ๔ 
๓ บุคลากร ๓๘ ค (๒) ๗ ๓๒ ๓๙ ๑ ๓๑ ๗ - ๒๖ ๑๓ 
๔ ลูกจ๎างประจ า ๗ - ๗ ๖ ๑ - - ๖ ๑ 
๕ ลูกจ๎างช่ัวคราว ๔ ๙ ๑๓ ๖ ๗ - - ๗ ๖ 

รวม ๒๑ ๔๙ ๗๐ ๑๓ ๓๙ ๑๘ - ๔๕ ๒๕ 
                       ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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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 ๖๘ ๔๕ ๑๑๓ - ๙ ๑๐๔ - ๔๘ ๖๕ 
 *รองผู๎อ านวยการ

โรงเรียน 
- ๑ ๑ - - ๑ - ๑ - 

๒ ข๎าราชการครู ๑๘๖ ๘๔๙ ๑,๐๓๕ ๒ ๘๕๙ ๑๗๔ - ๓๓๘ ๖๙๗ 
๓ ลูกจ๎างประจ า ๔๒ - ๔๒ ๔๐ ๑ ๑ - ๑๕ ๒๗ 
๔ พนักงานราชการ          
 - ครูผู๎สอน ๘๐ ๒๑๓ ๒๙๓ - ๒๘๗ ๖ - ๘๐ ๒๑๓ 
 - ครูพี่เลี้ยง ๓ ๘ ๑๑ ๑ ๙ ๑ - ๔ ๗ 
๕ ลูกจ๎างช่ัวคราว          
 - ธุรการโรงเรียน ๒๐ ๙๕ ๑๑๕ ๙ ๑๐๔ ๒ - ๓๕ ๘๐ 
 - พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๗ ๔๘ ๕๕ ๒๐ ๓๔ ๑ - ๑๕ ๔๐ 
 - วิทยากรสอนศาสนา ๘๑ ๕๘ ๑๓๙ ๒๒ ๑๑๗ - - - ๑๓๙ 
 - ครูผู๎ทรงคุณคําฯ  ๓ ๖ ๙ ๐ ๙ - - ๔ ๕ 
 - บุคลากรวิทย -คณิตฯ ๑ ๗ ๘ - ๘ - - ๒ ๖ 
 - ครูวิกฤต - ๙ ๙ - ๙ - - ๑ ๘ 
 - นักการภารโรง ๕๐ ๑๑ ๖๑ ๕๕ ๖ - - ๒๐ ๔๑ 
 - รปภ. ๘๖ ๘ ๙๔ ๘๕ ๙ - - ๑๐ ๘๔ 
 รวม ๖๒๗ ๑,๓๕๘ ๑,๙๘๕ ๒๓๔ ๑,๔๖๑ ๒๙๐ - ๕๗๓ ๑,๔๑๒ 

               ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 

ข้าราชการครูจ าแนกตามเพศ รายอ าเภอ 
 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ โคกโพธ์ิ ๖๕ ๒๕๗ ๓๒๒ 
๒ ยะรัง ๙๑ ๓๒๖ ๔๑๗ 
๓ มายอ ๗๖ ๒๓๗ ๓๑๓ 
๔ แม่ลาน ๒๑ ๗๖ ๙๗ 

รวม ๒๕๓ ๘๙๖ ๑,๑๔๙ 
                      ข้อมูลจากกลุม่บริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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แผนภูมิที่ ๒๓   แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามเพศ เป็นรายอ าเภอ 
 
 

ข้าราชการครูจ าแนกตามศาสนา 
 

 

ที่ 
กลุ่ม 

โรงเรียน 
อ าเภอ 

ผู้บริหารโรงเรยีน 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 ์ ๙ ๖ ๑๕ ๑๓ ๒ ๑๓ ๗๙ ๙๒ ๑๓ ๗๙ ๒๒ ๘๕ ๑๐๗ ๒๖ ๘๑ 
๒ นาเกตุพัฒนา โคกโพธิ ์ ๗ ๕ ๑๒ ๗ ๕ ๑๔ ๗๒ ๘๖ ๑๔ ๗๒ ๒๑ ๗๗ ๙๘ ๒๑ ๗๗ 
๓ ร่มโพธิ ์ โคกโพธิ ์ ๑๐ ๔ ๑๔ ๑๒ ๒ ๑๒ ๙๑ ๑๐๓ ๑๒ ๙๑ ๒๒ ๙๕ ๑๑๗ ๒๔ ๙๓ 
๔ บราโอก้าวหน้า ยะรัง ๖ ๕ ๑๑ ๐ ๑๑ ๒๒ ๙๐ ๑๑๒ ๒๒ ๙๐ ๒๘ ๙๕ ๑๒๓ ๒๒ ๑๐๑ 
๕ ยะรัง ยะรัง ๘ ๓ ๑๑ ๐ ๑๑ ๒๔ ๑๑๖ ๑๔๐ ๒๔ ๑๑๖ ๓๒ ๑๑๙ ๑๕๑ ๒๔ ๑๒๗ 
๖ อัมพวา ยะรัง ๗ ๔ ๑๑ ๔ ๗ ๒๕ ๑๐๗ ๑๓๒ ๒๕ ๑๐๗ ๓๒ ๑๑๑ ๑๔๓ ๒๙ ๑๑๔ 
๗ กูวิง-ตรัง มายอ ๙ ๖ ๑๕ ๐ ๑๕ ๒๕ ๑๐๓ ๑๒๘ ๒๕ ๑๐๓ ๓๔ ๑๐๙ ๑๔๓ ๒๕ ๑๑๘ 
๘ มายอพัฒนา มายอ ๑๐ ๔ ๑๔ ๓ ๑๑ ๓๒ ๑๒๔ ๑๕๖ ๓๒ ๑๒๔ ๔๒ ๑๒๘ ๑๗๐ ๓๕ ๑๓๕ 
๙ แม่ลาน แม่ลาน ๒ ๙ ๑๑ ๑๐ ๑ ๑๙ ๖๗ ๘๖ ๑๙ ๖๗ ๒๑ ๗๖ ๙๗ ๒๙ ๖๘ 

รวมทั้งสิ้น ๖๘ ๔๖ ๑๑๔ ๔๙ ๖๕ ๑๘๖ ๘๔๙ ๑,๐๓๕ ๑๘๖ ๘๔๙ ๒๕๔ ๘๙๕ ๑,๑๔๙ ๒๓๕ ๙๑๔ 
          ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
        
 
 
 
แผนภูมิที่ ๒๔  แสดงจ านวนการนับถือศาสนาของผู้บริหารโรงเรียนและ  ข้าราชการครูในสังกัด  
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

โคกโพธิ์ ยะรัง มายอ แม่ลาน

ชาย

หญิง

รวม

 

๐

๒๐๐

๔๐๐

๖๐๐

๘๐๐

๑๐๐๐

๑๒๐๐

ผู้บริหาร

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม

ข้าราชการครู

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม
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เปรียบเทียบอัตราก าลังครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 
 

ปีการศึกษา 
ตามเกณฑ์  

ก.ค.ศ. 
จ. ๑๘ 

จ านวนครู 
ขาด-เกิน 

๒๕๖๒ ๑,๐๓๙ ๑,๑๒๔ ๘๕ 

๒๕๖๓ ๑,๐๕๓ ๑,๐๓๖ -๑๗ 
 
 
 
 
 
 

       แผนภูมิที่ ๒5 แสดงจ านวนอัตราก าลังครูเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 
 
 

ข้าราชการครูจ าแนกตามวิชาเอก 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน อ าเภอ 

จ านวนครูแยกตามวิชาเอก 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

คณิ
ตศ

าส
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 ๗ ๑๕ ๙ ๗ ๖ ๒ ๑๙ ๙ ๑๘ 
๒ นาเกตุพัฒนา โคกโพธ์ิ ๙ ๕ ๔ ๘ ๑ ๙ ๒๐ ๑๐ ๒๐ 
๓ ร่มโพธิ ์ โคกโพธ์ิ ๑๕ ๑๔ ๔ ๙ ๓ ๓ ๑๘ ๑๐ ๒๗ 
๔ บราโอก้าวหน้า ยะรัง ๑๒ ๑๙ ๑๕ ๑๔ ๓ ๕ ๑๔ ๑๑ ๑๙ 
๕ ยะรัง ยะรัง ๒๑ ๑๘ ๑๙ ๑๓ ๖ ๕ ๑๒ ๑๖ ๓๐ 
๖ อัมพวา ยะรัง ๒๑ ๑๘ ๑๗ ๘ ๒ ๕ ๗ ๑๗ ๓๗ 
๗ กูวิง-ตรัง มายอ ๒๑ ๑๖ ๑๑ ๑๕ ๔ ๖ ๑๗ ๑๒ ๒๖ 
๘ มายอพัฒนา มายอ ๒๐ ๑๘ ๑๔ ๑๔ ๘ ๕ ๒๘ ๑๘ ๓๑ 
๙ แม่ลาน แม่ลาน ๙ ๙ ๖ ๖ ๑ ๓ ๑๒ ๑๐ ๒๙ 

รวม ๑๓๕ ๑๓๑ ๙๔ ๙๔ ๔๓ ๔๓ ๑๔๖ ๑๑๓ ๒๓๗ 
                                           ข้อมูลจากกลุ่มบรหิารงานบุคคล ณ วันท่ี ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  (ไมร่วมผู้บริหาร) 
   
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒6  แสดงจ านวนข้าราชการครูตามกลุ่มโรงเรียนจ าแนกตามวิชาเอก 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ค ิตศาสตร์

สังคมศึกษา

คอมพิวเตอร์

การประถมศึกษา

การศึกษาป มวัย

อื่น ๆ

 

-๒๐๐

๐

๒๐๐

๔๐๐

๖๐๐

๘๐๐

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

ตามเก  ์ ก.ค.ศ. จ. ๑๘ จ านวนครูขาด เกิน

ป การศึกษา     

ป การศึกษา     
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     ส่วนที่ ๒ 
 

การวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แบบ C-PEST 
 

ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. ด้านพฤติกรรม
ของผู้รับบริการ 
(Customer 
Behaviors : C) 

๑. กลุ่มผู้รับบริการ
โดยตรง 

ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
พึงพอใจที่ได้รับข่าวสารความ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน หลากหลายช่องทาง 
รวมถึงสถานศึกษา จัดการศึกษาดี
มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชน/
ผู้ปกครองให้การยอมรับ มั่นใจ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา จึงส่งเด็กเข้าเรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ชุมชนรอบสถานศึกษาส่วน
หนึ่งมีสภาพเป็นแหล่งอบายมุข
เอ้ือต่อการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด 
๒. เด็กไทยมีสุขภาพอนามัย 
ไม่ได้มาตรฐาน 
 
 
 

๒. กลุ่มคู่แข่งและ 
การแข่งขัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวนมาก 
กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุก
หมู่บ้าน ส่งผลให้ สามารถให้บริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากร
วัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ ก าหนดให้รัฐ เอกชน
และท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษา 
การคมนาคมที่สะดวก แนวโน้ม
ประชากรลดลง ส่งผลให้  
มีสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาเอกชนส่วนหนึ่ง 
มีความพร้อมในการบริการรถ
รับส่งนักเรียน เอ้ือต่อความ
สะดวกของผู้ปกครอง ส่งผลให้
ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

๓. การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ผู้ปกครองและชุมชนเห็น
ความส าคัญของการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา การอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ผู้ปกครองและชุมชนขาดความ
ตระหนักในการให้ความส าคัญ 
ของการจัดการศึกษา โดยถือว่า
การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาฝุายเดียว 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

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

๑. นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาล 
 

๑. รัฐมีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. รัฐจัดสวัสดิการทางด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิต 
๓. รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชน 
มีงานท ามีรายได้ 
๔. รัฐส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ 

นโยบายการรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่นักเรียนมีแนวโน้ม
ลดลง และมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ 
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของ
ชุมชนและเกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน 
ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจถึงเหตุผล 
ที่แท้จริง 

๒. นโยบายการศึกษา
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก 
บริหารจัดการเป็นกลุ่มเครือข่าย 
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยเหลือ
กัน สามารถคงอยู่ได้ด้วยตนเอง  
ส่งผลให้ การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ ใช้อัตราก าลัง 
ให้เกิดประโยชน์ขึ้น 

๑. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย 
๒. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
บ่อยส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ 
 

๒. นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ด้านเพิ่มโอกาส 
ได้ก าหนดเปูาหมายรวม ให้คน
ไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 
อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

หน่วยงานการศึกษาไม่มีเอกภาพ  
มีความหลากหลายการปฏิบัติ 

๓. ระเบียบกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการ 
(การบริหารวิชาการ   
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงาน
ทั่วไป) 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ส่งผลให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและ
สามารถลดอัตราการออกกลางคัน 

๑. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก าหนด 
ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์มี
วิทยฐานะ ไม่ครอบคลุมกลุ่ม
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 
๓๘ ค (๒) ส่งผลให้ เกิดความ 
ไม่เท่าเทียมกัน ขาดขวัญก าลังใจ  
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

มีผลกระทบต่อการพัฒนางาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก าหนด 
ให้การเลื่อนให้มีวิทยฐานะและ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง 
ส่งผลให้ ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาบางส่วนไม่มีคุณภาพ 
๓. รัฐบาลก าหนดให้จ่ายเงิน
อุดหนุนรายหัวที่เท่ากันส่งผลให้ 
มีปัจจัยสนับสนุนนักเรียนด้อย
โอกาสไม่เพียงพอ 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors : E) 
 

งบประมาณ/ 
การสนับสนุน
งบประมาณ 
ของรัฐบาล 

รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์
ของการศึกษา ส่งผลให้ จัดเงิน
เพ่ิมให้ตามโครงการ ต่าง ๆ  

๑. รายได้ผู้ปกครองค่อนข้างต่ า 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรม ส่งผลให้ผู้ปกครอง 
ไม่สามารถสนับสนุนการเรียน
การสอนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 
๒.  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนับ
งบประมาณในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนค่อนข้างน้อย 

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

๑. จ านวนประชากรและ
โครงสร้างประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

 แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง  
ส่งผลให้ นักเรียนลดลง จึงมี
สถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 

๒. สภาพของชุมชน 
ครัวเรือนกลุ่มเปูาหมาย 

 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
เป็นอุปสรรคต่อการจัดท าการ
เรียนการสอน 

๓. คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน  
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑. สภาพสังคม เป็นสังคม
เกษตรกรรม ส่งผลให้ สามารถ
ขยายแนวคิดการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสถานศึกษาสู่ชุมชน
ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
๒. วิถีชีวิตมีลักษณะคล้ายคลึง
เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อันดี 

๑. สถาบันครอบครัวยังไม่
เข้มแข็ง 
๒. ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐาน 
การประกอบอาชีพ 
๓. ความแตกต่างทางภาษา 
๔. ประชากรส่วนใหญ่มี 
รายได้ต่ า 
๕. ปัญหายาเสพติด 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๓. ประชาชนเคร่งครัดในการ
ประกอบศาสนกิจ 

๖. ความร่วมมือของเครือข่าย
การจัดการศึกษามีน้อย 

๕. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors : T) 

๑. ความก้าวหน้าและ
ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 

๑. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ส่งผลให้ สามารถเป็นสื่อ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม
ความสนใจ 

๑. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสามารถสื่อสาร 
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 
นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
๒. ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารได้ 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลาย ส่งผลให้ 
โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ /เป็นครูให้ความรู้/ เป็น
แบบอย่างการเรียนรู้ การด ารงชีวิต
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
ความเป็นชาติไทย 

 

 
๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ McKinsey ๗S) 
 

 

ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้าง 
(Structure : S๑) 

๑. การจัดโครงสร้าง
การบริหารของ
หน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นระบบสามารถบริหารจัดการ 
ได้มาตรฐาน เนื่องจากด าเนินงาน 
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 

 

๒. การก าหนด 
บทบาทหน้าทีค่วาม 
รับผิดชอบและ 
มาตรฐานของ 
หน่วยงาน 

๑. มีการก าหนดบทบาท อ านาจ 
หน้าที่มอบหมายงานบุคลากร 
ทุกระดับชัดเจน โดยจัดบุคลากร 
ให้ปฏิบัติงานได้ตรงความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะ 
ของต าแหน่งหน้าที่ สอดคล้อง 
กับระเบียบก าหนด 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

  ๒. จัดแบ่งหน่วยภายใน  
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ 
แบ่งส่วนราชการ ภายในตามที่ 
กฎหมายก าหนด 

 

๒. กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
(Strategy : S๒) 

๑. การก าหนด
ทิศทางของ
หน่วยงาน 

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในด้วยเทคนิค SWOT ที่
สอดคล้องกับบริบทและสภาพ
จริงของหน่วยงาน 

 

๒. การก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม 

มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  
จุดเน้นเปูาประสงค์และบริบท 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องจากมีกระบวนการวางแผน 
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมแต่งบประมาณที่ได้รับ  
ไม่สอดรับกับโครงการ/กิจกรรม 
ที่วางไว้ 

๓. การถ่ายทอด 
กลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติในระดับ 
กลุ่มและระดับ 
บุคคล 

มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและ 
ระดับบุคคล ได้อย่างทั่วถึง   
เนื่องจากใช้กระบวนการวิธีการ 
และช่องทางที่หลากหลาย 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

๓. ระบบใน 
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
(System : S๓) 

๑. ระบบข้ันตอน 
การด าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน 

๑. การบริหารจัดการ เน้นการมี
ส่วนร่วมการมอบอ านาจและการ
กระจายอ านาจในการบริหารงาน 
๒. มีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนส าหรับ
การบริหารจัดการที่รวดเร็ว 
๓. มีสถานที่ตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
๔. มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

ระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ ขาดความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับความ
ต้องการระหว่างกลุ่มงาน  
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๒. ระบบด้าน
งบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงิน และ
พัสดุ 

๑. มีระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีถูกต้อง รวดเร็ว  
๒.  การจัดสรรงบประมาณ มีความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๓. มีการระดมทรัพยากรจาก 
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

การใช้จ่ายงบประมาณบาง
โครงการไม่แล้วเสร็จตาม
ปฏิทินที่ก าหนด 
 
 

๓. ระบบการติดต่อ 
สื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. มีระบบการติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในหลากหลายช่องทาง  

บุคลากรขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
และการจัดการเรียนการสอน 
 

๔. ระบบการ
ติดตามประเมินผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
ติดตามประเมินผลที่เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการบริหารที่ต่อเนื่อง มีข้อมูล
ส าหรับการวางแผน  

๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดระบบการ
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประมวลผลข้อมูลได้ทันต่อ
ความต้องการ 
๒.กลุ่มงานภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดการ 
วางแผนการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ 

๔. แบบแผน 
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ  
(Style : S๔) 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะผู้น า ความ 
สามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน เนื่องจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า 
ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการตาม
ภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิ 
ภาพ ได้มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

  เนื่องจาก บุคลากรทุกระดับมี
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า 
และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ 

 

๒. การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ  
ให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา บริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน เนื่องจาก ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้กระจายอ านาจตัดสินใจ ให้
บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะ 
ที่ก าหนด 

 

๓. การใช้รูปแบบ
บริหารจัดการที่
เหมาะสมในการ
บริหารงาน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้ใช้รูปแบบบริหาร
จดัการที่เหมาะสม ในการบริหารงาน 
บริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน เนื่องจาก ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีทักษะการสั่งการ การควบคุม 
การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

 

๔. การคิดค้น
ระบบงานและ
เทคนิค การบริหาร
เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที
การศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  
มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน  
ท างานเป็นทีม และมีค่านิยม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สู่วิสัยทัศน์ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๕. บุคลากร/สมาชิก 
ในหน่วยงาน 
(Staff : SS) 
 

๑. จ านวนบุคลากร
มีเพียงพอเหมาะสม
กับความต้องการ
ของหน่วยงาน 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
เนื่องจาก บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถทักษะในการ
ปฏิบัติงานและจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ผลส าเร็จสอดคล้องกับ
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ  

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล ไม่ครบ 
ตามกรอบอัตราก าลัง 

๒. บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ความ 
สามารถ ตรงกับ 
งานที่รับผิดชอบ  

๑. บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๒. บุคลากรทางการศึกษา มีความ
รัก ความสามัคคี ท างานเป็นทีม
และเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ 

๓.ระบบการสรรหา
และคัดเลือกการ
ฝึกอบรม 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เนื่องจาก ด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนด 

๑. บุคลากรทางการศึกษา  
มีการพัฒนาตนเองหรือได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่น้อย 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการพัฒนาบุคลากร 
สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานและตนเอง เนื่องจากมี
แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและ
ระยะยาว เน้นการส่งเสริมให้
พัฒนาตนเองและบุคลากรทุก
ระดับจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

๒. บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการส่งเสริมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานตาม
สายงานน้อย 

๖. ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของ
หน่วยงาน 
(Skills : S๖) 

๑. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จัดการภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีประสิทธิภาพได้ มาตรฐาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้าน ICT 
และด้านการก่อสร้าง เนื่องจาก 
ไม่มีกรอบอัตราก าลังเฉพาะ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

เนื่องจาก บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ  จัดท าแผน 
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จ สอดคล้อง
กับสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

๗. ค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
หน่วยงาน 
(Shared Values 
: S๗) 

๑. ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ยืดถือ
ร่วมกัน 

บุคลากรส่วนใหญ่ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีค่านิยม 
“รักษาความเป็นไทย ใจบริการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความ
ร่วมมือ”รว่มกัน ท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 

๒. วิธีการปฏิบัติ
ของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายใน
หน่วยงานหรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีวัฒนธรรมใน
การท างาน “เป็นทีม” เนื่องจาก
มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
ทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓ 
 
 

ทิศทางการพัฒนา 

 
 

นโยบายรั บาล 

 

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

๑. น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการ
บริหารประเทศ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๔. บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และท าให้ประชาชนคนไทย  
มีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 

วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” 
 โดยรัฐบาลได้ก าหนด 

 นโยบายหลัก  
 ๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    

    ๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ 

    ๑.๒ ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ  

    ๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  

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

ส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 

    ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

    ๒.๔ สร้างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
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    ๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ  
๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ  
    ๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี  
    ๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง  
    ๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
    ๔.๑ สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  
    ๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน  
    ๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
    ๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง  
    ๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
    ๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อ 
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  
๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  
๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

    ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 

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

๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
หรือแนวโน้มการค้าโลก  

๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของประกอบการรายใหม่  
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการ 

สนับสนุนผู้ประกอบการ  
    ๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 

๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตร 
ส าคัญ อาท ิข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการ 
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร  

๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ 
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ  
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๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน  

แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ  
๕.๓.๗ ส่งเสริมการท า ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของ 

การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง  
    ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 

๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง  
๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว  
๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  

    ๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 
๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน  
๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  

    ๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศและ 

สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  
๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง  
๕.๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟูาและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ  

มั่นคง และมีเสถียรภาพ  
๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา  
๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย 

    ๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของ 

ชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายในระบบ ๕G  

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก  
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล  

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
    ๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
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๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทีม่ีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า 

    ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม ่
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  
๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการ 

ผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้  
๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 

ย่อมยุคใหม่  
๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 

ย่อมยุคใหม่ของไทย  
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
    ๖.๑ ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

๖.๑.๑ พัฒนาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้  
๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค  
๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง  

    ๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
    ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี  
๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการ 

ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน  
๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 
๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  

    ๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน  
๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน  

สาธารณสุขชุมชน ปุาชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ  
๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ 
๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน  
๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  

    ๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
    ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส 
พัฒนาตามศักยภาพ  

๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    ๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก 
ช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  

๘.๒.๒  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
    ๘.๓  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม  ๔.๐  
    ๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง  
    ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความ 
ยากจน  

๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ขั้นสูง  

๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
    ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  

    ๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
    ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม ่และแพทย์แผนไทย 
    ๙.๒ ส่งเสริมการปูองกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
    ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  
    ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานท าที่เหมาะสม 

กับประชากรทุกกลุ่ม  
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
      ๑๐.๑ ปกปูอง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  
      ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 
      ๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล 
      ๑๐.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      ๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
      ๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      ๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ  
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๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
      ๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
      ๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบ

ธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
      ๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมลูขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
      ๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ  
      ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
      ๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ 

การตรวจสอบภาครัฐ  
      ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

    ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก  
ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ  

    ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ ์หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน  

    ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 
      ๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ  
๑๒. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
      ๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      ๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน  
๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป  (พ.ศ.     - 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 มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย  ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข๎มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุํนประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย สิน มีการออมส าหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย สิน 
 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศ
รายได๎สูง ความเหลื่อมล๎าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน จากการ
พัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวน (Inclusive Growth) มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆ ทั้งในตลาดโลกและ
ตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการ
สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และ
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ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูน 
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํงการผลิต 
การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น   ยังมีความสมบูรณ ในทุน
ที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย  ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎อง
กับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อม มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน สํวนรวมอยําง
ยั่งยืน และให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร ที่
ส าคัญ  ๖ ด๎าน ได๎แกํ   
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    
  ๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  ๑.๒ การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง 
  ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ 
  ๑.๔ การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค กร
ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
  ๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ๒.๑ มหาอ านาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ พ้ืนถิ่น 
เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปรรูป) 
  ๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการ
แพทย ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ  อุตสาหกรรมและบริการ
ขนสํง และโลจิสติกส  อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ) 
  ๒.๓ แมํเหล็กการทํองเที่ยวระดับโลก (ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค และวัฒนธรรม ทํองเที่ยว
เชิงธุรกิจ ทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย แผนไทย 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 การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
  ๓.๗ การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎าง
ความเป็นธรรมในสังคมตั้งอยูํบนหลักการและพ้ืนฐานส าคัญคือการสร๎างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆ ด๎านไป
พร๎อมกัน โดยไมํทอดทิ้งใครไว๎เบื้องหลัง ประกอบด๎วย การสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Socio-economic Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 
     ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  ๔.๒ การกระจายศูนย กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
  ๔.๓ การเสริมสร๎างพลังทางสังคม  
  ๔.๔  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุ ภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๑ สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  ๕.๒ สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  ๕.๓ สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
  ๕.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  ๕.๕ พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
  ๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั   
  ๖.๑ ภาครัฐที่ยึดประช าชนเป็นศูนย กลาง ตอบสนองความต๎องการา และให๎บริการอยําง
สะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
  ๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
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 ยุทธศาสตร ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช๎เป็นกรอบในการจัดท า
แผนตํางๆ ให๎สอดคล๎องและบูรณาการกัน  
 แผนระดับที่ ๒ ได๎แกํ แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร ชาติ 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 จึงได๎ศึกษาวิเคราะห ความ
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 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๑.๓ การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีวิสัยทัศน  คือ การสร๎างคุณภาพทุนมนุษย สูํสังคม อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร ชาติด๎าน
การพัฒนาและเสริมสร๎างทรัพยากรมนุษย  นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนที่
หลากหลาย ทั้งในระดับตํางๆ ตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ผู๎เรียนพิการ ผู๎เรียนด๎อยโอกาส ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ และเสริมสร๎างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตํางๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู๎ด๎านวิชาการ ทักษะอ าชีพ ทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค   
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ๒.๑ เปูาหมาย สร๎างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
  ๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  ๒.๓ การบรรลุเปาูหมายตามยุทธศาสตร ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีการสร๎างความเสมอภาคทางการศึกษา ด๎วยการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ได๎แกํ  
   ๑) คําจัดการเรียนการสอน  
   ๒) คําหนังสือเรียน  
   ๓) คําอุปกรณ การเรียน  
   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 ประเด็นยุทธศาสตร  การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง  
  ๓.๓ การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ให๎การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกลําว สอดคล๎องกับอัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให๎
เกิดความสมานฉันท  และรู๎รักสามัคคี มีความเข๎าใจ ซึ่งกันและกัน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎เรียนได๎รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง บุคลากร
ทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย สินและมีขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกัน 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 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 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  
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่
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จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด๎านวิศวกรรมศาสตร  
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 างานรํวมกับผู๎ อ่ืนได๎
อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให๎บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ให๎ผู๎เรียนทุกระดับและทุกกลุํม ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางทั่วถึง พร๎อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน๎มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล๎องกับการพัฒนา
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครู 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร๎างโอกาสให๎นักเรียนเข๎าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให๎โรงเรียนมีความพร๎อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพ มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการสํงเสริมการเรียนรู๎ ด๎วยการสํงเสริมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ทั้ง
อาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ และวัสดุอุปกรณ  ด๎านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม 
และด๎านการมีสํวนรํวมของเอกชน บ๎าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู๎เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย กลางการเรียนรู๎ของชุมชน 
 ๑.๑.๓ แผนยํอยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู  
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข๎อมูลเพื่อการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน ในการพัฒนาและการสํงตํอการพัฒนาให๎เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ
ให๎บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให๎ผู๎เรียน 
ทุกระดับและทุกกลุํม ทั้งผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา ผู๎เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู๎เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู๎เรียนพิการ ผู๎เรียนด๎อยโอกาส ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึง พร๎อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน๎มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล๎องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและ



 

 

- 51 - 
 

พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน 
สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑การสํงเสริมให๎มีการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู๎มีความสามารถ
พิเศษด๎านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด๎านวิศวกรรมศาสตร  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 แผนยํอยการพัฒนาเด็กตั้งแตํชํวงการตั้งครรภ จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกํอนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอยํางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข๎าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ
ให๎บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากํอนประถมศึกษาในพ้ืนที่
การด าเนินโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร น๎อยประเทศไทย 
 ๑.๒.๓ แผนยํอยการพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน 
 แนวทางการพัฒนา การสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ๎วน 
รู๎จักคิด วิเคราะห  รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให๎
บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การสํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ๎างครูวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  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 ในศูนย การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส 
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ในโรงเรียนเรียนรํวม สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
ได๎แกํ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแกํง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข๎างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
สํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๑.๔ ประเด็นความม่ันคง 
 ๑.๔.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํงเสริมการจัด
การศึกษา ให๎เกิดความสมานฉันท  อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และ
แก๎ไขปัญหาชํวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให๎กลับตัวและกลับคืนสูํสังคม 
 ๑.๔.๒ แผนยํอยการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับอัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให๎เกิดความสมานฉันท  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    
ให๎การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกลําวสอดคล๎องกับอัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให๎เกิดความสมานฉันท  
และรู๎รักสามัคคี มีความเข๎าใจซึ่งกันและกัน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎เรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษา 
มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันปูองกันยาเสพติดในกลุํมเด็กและเยาวชนมิให๎เป็น   
ผู๎เสพรายใหมํ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชํวยเหลือกลุํมเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด 
สร๎างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูํสังคม เสริมสร๎างมาตรฐานในการปู องกันและ
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
เครือขํายชุมชนองค กรแหํงคุณธรรม 
 ๑.๕.๒ แผนยํอยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํงเสริมให๎มี    
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดีแกํ
ผู๎เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย ที่สมบูรณ  มีความพร๎อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข๎าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการสํงเสริม
ให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิดอยํา งมี
เหตุผล ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติและสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ท าความดี อีกทั้งสร๎างเครือขํายชุมชนองค กรแหํงคุณธรรม โดยขอความรํวมมือจากหนํวยงาน และองค กร
ที่ท างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรม 
 ๑.๖ ประเด็นการตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑.๖.๑ เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํงเสริมการจัดการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริต 
 ๑.๖.๒ แผนยํอยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํงเสริมให๎มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริต 
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 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู๎น า
เยาวชนตํอต๎านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร๎างเครือขํายและการมีสํวนรํวมในการตํอต๎านการ
ทุจริตและพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่ อสัตย 
สุจริตและปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๒. แผนการป ิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ๒.๑ เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกํอนวัยเรียน 
 ๒.๑.๑ ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยได๎รับ
การพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ  สังคม และสติปัญญาให๎สมกับวัย 
 ๒.๑.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
กํอนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร น๎อยประเทศไทย 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 ในศูนย การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรํวม เพ่ือให๎เด็กพิการได๎รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ 
 ๒) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  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 
และอาจารย  
 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 พร๎อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
 ๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
การจ๎างครูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา 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 
อีกทั้งสร๎างเครือขํายชุมชนองค กรแหํงคุณธรรม โดยขอความรํวมมือจากหนํวยงาน และองค กรที่
ท างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรม 
 ๒.๕ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎โดยการผลิกโฉมด๎วยระบบดิจิทัล 
 ๒.๕.๑ ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัลผํานแพลตฟอร มการเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัล
แหํงชาติ 
 ๒.๕.๒ กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพื่อสํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๓. แผนการป ิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 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. แผนพัฒนาเศรษ กิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๔.๑ วัตถุประสงค  
 ที่ ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คํานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจน
เป็นคนเกํงท่ีมีทักษะความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 ที่ ๑.๒ เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน
การเข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ 
 ที่ ๑.๓ เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความ
เข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎าง
ความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 ที่ ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ที่ ๑.๕ เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 ๔.๒ เปูาหมายรวม 
 ที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทัน
สถานการณ  มีความรับผิดชอบและท าประโยชน ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 ที่ ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข๎มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม กลุํมที่มีรายได๎ต่ าสุดร๎อยละ ๔๐ มีรายได๎เพ่ิมขึ้นอยํางน๎อย
ร๎อยละ ๑๕ 
 ที่ ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนสํงไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือ
สัดสํวนของขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและ
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให๎อยูํในเกณฑ มาตรฐาน 
 ที่ ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ 
ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ และความคิดใน
สังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํง
สินค๎าและค๎ามนุษย ลดลง มีความพร๎อมที่ปกปูองประชาชนจากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการก าหนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการ
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ขนสํง โลจิสติกส  หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโตของมูลคําการลงทุนและการสํงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 ที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
กระจายอ านาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได๎ดีกวําลดลง เพ่ิมการใช๎ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัญหาคอร รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงํายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช๎จําย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว๎างขึ้น และดัชนีการรับรู๎การทุจริตดีขึ้น 
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู๎ความสามารถและปรับตัวได๎ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  ๔.๓ ยุทธศาสตร ที่ ๑ การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
  ๔.๓.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๑ คนไทยสํวนใหญํมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓.๒ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎  
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓.๓ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๓ คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 ๔.๓.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค  โดยสํงเสริมให๎มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แกํผู๎เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔.๓.๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษะความรู๎ และความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากํอนประถมศึกษา
ในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร น๎อยประเทศไทย สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ๎างครูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  การสํงเสริมนิสัยรักการอําน การพัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร๎างเสริม
สมรรถนะผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตํอ และการมีงานท า การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
  ๔.๓.๖ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครู สํงเสริม
ให๎มีการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎าน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
พัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย โอลิมปิกวิชาการ  
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด๎านวิศวกรรมศาสตร  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมโดยใช๎หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) 
ในการสร๎างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
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 ๔.๔ ยุทธศาสตร ที่ ๒ การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๔.๔.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ของกลุํม
คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตํางกัน และแก๎ไขปัญหาความยากจน 
 ๔.๔.๒ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 
 ๔.๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ ๔๐ ที่มี
รายได๎ต่ าสุดให๎สามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสํงเสริมให๎มีการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน ๕ 
รายการ ได๎แกํ คําจัดการเรียนการสอน คําหนังสือเรียน คําอุปกรณ การเรียน คําเครื่องแบบนักเรียน 
และคํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 ๔.๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็ก 
และเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยไมํถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว 
พ้ืนที่ และสภาพรํางกาย โดยการสํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านเทคโนโลยีทางไกลผํานดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร๎างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแกํง 
 ๔.๕ ยุทธศาสตร ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 ๔.๕.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๏าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  
ความตระหนัก และการมีสํวนรํวมของประชาชน และภาคสํวนตํางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๖ ยุทธศาสตร ที่ ๕ การเสริมสร๎างความม่ันคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
 ๔.๖.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๑ ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ให๎เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
 ๔.๖.๒ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้น 
 ๔.๖.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให๎เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพรํและพัฒนา และด าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ 
 ๔.๗ ยุทธศาสตร ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ๔.๗.๑ เปูาหมายระดับยุทธศาสตร ที่ 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 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย สิน และอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
 ๕.๑.๓ ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ที่ศึกษา
ตํอสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 ๕.๑.๔ กลยุทธ  พัฒนาการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และ
เสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ โดยเรํงแก๎ปัญหาพ้ืนฐานที่สํงผลกระทบตํอการศึกษาของเยาวชนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 ๕.๒ นโยบายความมั่นคงแหํงชาติที่ ๘ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและภูมิค๎ุมกันความมั่นคงภายใน 
 ๕.๒.๑ แผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๐ ประเด็นการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
 ๕.๒.๒ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร  การแพรํระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 ๕.๒.๓ ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕.๒.๔ กลยุทธ  รณรงค ให๎เด็ก เยาวชน ผู๎ใช๎แรงงาน และประชากรกลุํมเสี่ยง ตระหนัก
รู๎ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวน 
 ๕.๓ นโยบายความม่ันคงแหํงชาติที่ ๙ เสริมสร๎างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 ๕.๓.๑ แผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๑ ประเด็นการ
เสริมสร๎างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 ๕.๓.๒ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร  หนํวยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก๎ไขการทุจริต 
และประชาชนไมํเพิกเฉยตํอการทุจริตของหนํวยงานภาครัฐ 
 ๕.๓.๓ ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู๎การทุจริตของประเทศไทย 
 ๕.๓.๔ กลยุทธ  รณรงค ให๎ความรู๎แกํทุกภาคสํวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร๎างคํานิยมตํอต๎าน 
และปฏิเสธการทุจริต 
แผนระดับท่ี ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 ๑. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป  (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 
 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนา   
การเรียนรู้และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษาและนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

(นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๒)) 
 
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 ๑. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๒. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 ๓. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ   
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๔. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 
 
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ๑.๑ การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
  - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 
  - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
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  - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
     ๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยเน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
  - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
  - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 
  - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands–on Experience) 
 เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 
  - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ 
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 ๒. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
       - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
      - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
      - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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 ๓. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
      - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 ๔. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
      - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
      - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
      - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
      - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
 ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน    
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
      - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
      - สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
      - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ 
      - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
      - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
      - ส่งเสริมโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 



 

 

- 63 - 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 

 ๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยค านึงถึง
มาตรการ ๔ ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
ดังนี้ (๑) งดดูงานต่างประเทศ ๑ ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (๓) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (๔) 
ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 
 ๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 ๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือจาก
ที่ก าหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

วิสัยทัศน์  
 

 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 

พันธกิจ   
 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ   
ที่ ๒๑  
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 
แผนปฏิบัติราชการ  
 

 ๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  
     ๑.๑ เป้าหมาย  
  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม 
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
     ๑.๒ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เขา้รว่มกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าภูมิคุ้มกัน

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 
๘๐ 

๒ ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานท าหรือน าไป ประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

๘๐ 

    ๑.๓ แนวทางการพัฒนา  
  ๑.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลัก ของช าติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่  
  ๑.๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
  ๑.๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความ
เสี่ยง ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต  
    ๑.๔ แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  ๑.๔.๑ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
  ๑.๔.๒ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ้
  ๑.๔.๓ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
  ๑.๔.๔ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  
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  ๑.๔.๕ โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน  
  ๑.๔.๖ โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๒. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
    ๒.๑ เป้าหมาย  
           ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
     ๒.๒ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ก าลังคนใน ๑๐ อุตสาหกรรม เปูาหมายเพิ่มขึ้น 
๑๐ 

๒ ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และ
สิ่งประดิษฐ์  ที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

๘๐ 

๓ ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

๘๐ 

     ๒.๓ แนวทางการพัฒนา  
  ๒.๓.๑ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ  
  ๒.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้
และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
     ๒.๔ แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  ๒.๔.๑ โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีแลนวัตกรรม
สนับสนุน การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบัน
โคเซ็น)  
  ๒.๔.๒ โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอ าชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม  
  ๒.๔.๓ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม  
 ๓. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
     ๓.๑ เป้าหมาย  
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
  ๓.๑.๒ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
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     ๓.๒ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา 
๘๐ 

๒ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น 

๓ 

๓ จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

๒๙,๑๒๕ 

๔ ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

๘๑ 

๕ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

๙๐ 

๖ จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

๒๐๐ 

๗ ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยม 
ศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางดา้นภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๑๐๐ 

๘ ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

๑๐๐ 

๙ ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล ทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล 

- 

๑๐ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคลเพ่ิมข้ึน 

- 

๑๑ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะ
อ าชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ ความต้องการและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

๘๐ 

๑๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละ 
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- 

 

     ๓.๓ แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๓.๑ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็น
ปฐมวัย ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)  
  ๓.๓.๒ พัฒนาผู๎เรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา  
  ๓.๓.๓ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยระบบ คุณภาพ การนิเทศติดตาม)  
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  ๓.๓.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศดา้นการจบการศึกษาส าหรับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
  ๓.๓.๕ พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
ของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
     ๓.๔ แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  ๓.๔.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ตลอดชีวิต  
  ๓.๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๓.๔.๓ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา  
  ๓.๔.๔ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน 
PISA ๒๐๒๑  
  ๓.๔.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๓.๔.๖ โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๓.๔.๗ โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที ่ 
  ๓.๔.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
  ๓.๔.๙ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
  ๓.๔.๑๐ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
  ๓.๔.๑๑ โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development)  
  ๓.๔.๑๒ โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
  ๓.๔.๑๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพคร ู 
  ๓.๔.๑๔ โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ    
ที่พึงประสงค ์ 
  ๓.๔.๑๕ โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  
  ๓.๔.๑๖ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  
  ๓.๔.๑๗ โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  ๓.๔.๑๘ โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษดา้นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี
และกีฬา  
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  ๓.๔.๑๙ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ  
  ๓.๔.๒๐ โครงการครูคลังสมอง  
  ๓.๔.๒๑  โครงการสานพลังประชารัฐดา้นการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า  
  ๓.๔.๒๒ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
  ๓.๔.๒๓ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ 
สู่ความทัดเทียม นานาชาติ  
  ๓.๔.๒๔ โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
  ๓.๔.๒๕ โครงการคืนครูให้นักเรียน  
  ๓.๔.๒๖ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ๓.๔.๒๗ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี  
  ๓.๔.๒๘ โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายทางสังคม  
  ๓.๔.๒๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือ
ต่อการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  ๓.๔.๓๐ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
สู่โรงเรียน ในประชาคมอาเซียน  
  ๓.๔.๓๑ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  ๓.๔.๓๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
  ๓.๔.๓๓ โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย  
  ๓.๔.๓๔ โครงการพัฒนาเครือขา่ยและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  
  ๓.๔.๓๕ โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษ  
ที่ ๒๑ มาตรฐานสากล  
  ๓.๔.๓๖ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา  
  ๓.๔.๓๗ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)  
  ๓.๔.๓๘ โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษา
สู่สากล  
  ๓.๔.๓๙ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติ  
  ๓.๔.๔๐ โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
  ๓.๔.๔๑ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์  
  ๓.๔.๔๒ โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.  
  ๓.๔.๔๓ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  
  ๓.๔.๔๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการ
เทียบวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๓.๔.๔๕ โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ  
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  ๓.๔.๔๖ โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน  
  ๓.๔.๔๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้จัด  
  ๓.๔.๔๘ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  ๓.๔.๔๙ โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ  
  ๓.๔.๕๐ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน 
ในประชาคมอาเซียน  
  ๓.๔.๕๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  ๓.๔.๕๒ โครงการจ้างครูตา่งชาติโครงการ English for All  
  ๓.๔.๕๓ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยา่งมีคุณภาพ  
  ๓.๔.๕๔ โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
  ๓.๔.๕๕ โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
  ๓.๔.๕๖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
  ๓.๔.๕๗ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล)  
  ๓.๔.๕๘ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่  
  ๓.๔.๕๙ โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
 ๔. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
     ๔.๑ เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นท่ี หา่งไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
     ๔.๒ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑ อัตราการเขา้เรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร 

กลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

   ๑๐๐ 
   ๑๐๐ 
   ๑๐๐ 
   ๗๘ 

๒ จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจ าเป็น 
 

๓,๖๓๐,๐๐๐ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๓ ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนา  

การจัดการศึกษาตามบริบท 
      ๘๐ 

๔ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

      ๒๐ 

 ๔.๓ แนวทางการพัฒนา  
  ๔.๓.๑ เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเทา่เทียมและเสมภาค  
  ๔.๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  ๔.๓.๓ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
  ๔.๓.๔ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารและการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.๓  
 ๔.๔ แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  ๔.๔.๑ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
  ๔.๔.๒ โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
  ๔.๔.๓ โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
  ๔.๔.๔ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  
  ๔.๔.๕ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ๔.๔.๖ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
  ๔.๔.๗ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  ๔.๔.๘ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
  ๔.๔.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๔.๔.๑๐ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๔.๔.๑๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
 ๕. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
     ๕.๑ เป้าหมาย  
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๕.๒ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความ

ตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๘๐ 

     ๕.๓ แนวทางการพัฒนา  
  สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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     ๕.๔ แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  ๕.๔.๑ โครงการคา่ยเยาวชนรักษ์พงไพร  
  ๕.๔.๒ โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๔.๓ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ตามเปาูหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
  ๕.๔.๔ โครงการรักษ์ปาุน่าน ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
  ๕.๔.๕ โครงการโรงเรียนสีเขียว  
 ๖. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา  
     ๖.๑ เป้าหมาย  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
     ๖.๒ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑ จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ๒ 
๒ โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน ๒๐ 
๓ ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๙๐ 

๔ ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

๕๐ 

๕ ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ 
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

๘๐ 

     ๖.๓ แนวทางการพัฒนา  
  ๖.๓.๑ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษา  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๖.๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
  ๖.๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได ้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
  ๖.๓.๔ พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษา
เป็นฐาน เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
     ๖.๔ แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  ๖.๔.๑ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
  ๖.๔.๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
  ๖.๔.๓ โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในภาพรวม  
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  ๖.๔.๔ โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  
  ๖.๔.๕ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES)  
  ๖.๔.๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล  
  ๖.๔.๗ โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๖.๔.๘ โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  
  ๖.๔.๙ โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะ
พิเศษ  
  ๖.๔.๑๐ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.๓           
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๑. ความมั่นคง 

๒. การสรา้งความ 
สามารถในการแขง่ขัน 
 

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบาย ค ะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืน าน  

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ
 
 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 
 

๒. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถงึ
บริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

๖. ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา 

๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพัฒนา 

๕. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

- 79 - 

 

 



 

 

- 74 - 
~ 

 

 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
  
 
 

 “สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐาน     
ความเป็นไทย” 
 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 ๑. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ และใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 ๓. พื้นฐานความเป็นไทย  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พันธกิจ 
 

 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนา
มุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 ๓. พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๖. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
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 เป้าประสงค์ 
 

 ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย มีความเข้มแข็ง
อดทนและสามารถพ่ึงตนเองได้  
 ๓. ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

๔. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
การท างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
 ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 ๖. ผู้เรียนทุกคนมีการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา มีกลยุทธ์และ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวชี้วัด 
 
  

 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๔. ร้อยละชองผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัย 
๖. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบท

ของพ้ืนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
๗. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 ๘. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 ๙. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) 
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 ๑๐. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง(Active Learning) 
 ๑๑. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาท่ี ๓ 
 ๑๒. ร้อยละของครูที่สามารถพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
 ๑๓. ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาตนเอง ให้เป็นมืออาชีพ 
ผ่านระบบ Digital Technology 
 ๑๔. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 ๑๕. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกประเภทตามความต้องการ
จ าเป็น 
 ๑๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 ๑๗. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑๘. ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
 ๑๙. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการในแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๒๐. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์ 
 ๒๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 ๒๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ  
ทั้งระบบ 
 ๒๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 ๒๕. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๒๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 ๒๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกจิด้านบริหารจัดการศึกษา 
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 มาตรการ 
 
 

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของสังคม 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
 ๓. ส่งเสริมให้สถานน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด และภัย
พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะในระดับต่าง ๆ 

๖. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน
เหมาะสมกับวัย 
 ๗. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
 ๙. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 ๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC)  
 ๑๑. ส่งเสริม และพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 ๑๒. สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให๎มีความรู๎ 
ทักษะด๎าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ 
 ๑3 สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ให๎เป็นมือ
อาชีพ ผํานระบบ Digital Technology 
 ๑4. สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและ
เสมอภาค 
 15 สนับสนุนสถานศึกษา เพ่ือสร๎างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให๎กับผู๎เรียน 
ตามความต๎องการจ าเป็น 
 ๑6. สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเรํงรัด ติดตาม ผู๎เรียนที่ด๎อยโอกาส เด็กกลุํมเสี่ยง ผู๎เรียน 
ที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตรงตามความต๎องการ 
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 ๑7. สํงเสริม สนับสนุน เรํงรัด ให๎สถานศึกษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑8. สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อม ให๎สอดคล๎องกับหลัก Zero waste 
และมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development 
: EESD) 

19. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการ   
ให๎องค ความรู๎และสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

๒0. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดท าคํูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อ
ระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 

๒1. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ สิ่งแวดล๎อม และบูรณาการในแผน 
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

๒2. ยกยํองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ เชิงประจักษ  
๒3. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการ
บริหารงานทั่วไป 

๒4. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย   
มีประสิทธิภาพ 

๒5. สํงเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 

๒6. ก ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

๒7. สนับสนุนการบริหารจัดการที่มุํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใสในการท างานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment) 

๒8. สร๎างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง 
29. สร๎างจิตส านึกให๎บุคลากรทุกคนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รักษ ความ

เป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความรํวมมือ 
 ๓0.  เรํงรัดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหํง มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา น าไปสูํการวิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๓1. สํงเสริม สนับสนุนให๎ส านักงานนเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

- 79 - 
~ 

 

 

 กลยุทธ์  
 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 ค่านิยม 
 

 “ รักษ์ความเป็นไทย   ใจบริการ   ยึดหลักธรรมาภิบาล   สานความร่วมมือ “ 
 

ค านิยาม 
รักษ์ความเป็นไทย  หมายถึง  การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ตามสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
 ใจบริการ  หมายถึง  ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ให้ความเคารพผู้อาวุโส  
การอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 สานความร่วมมือ หมายถึง การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
กับชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ๑. สร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐาน 
 ๒. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาทุกคน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๓. น าเทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อมัลติมิเดีย มาใช้กับกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
ภาพแห่งความส าเร็จ 
 

 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  และมีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ 
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๑๐ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

จุดเน้น แนวทางการพัฒนา 
ข้อ ๑ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑.๑ ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น + ๕ 
๑.๒ เร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลไปใช้ 
๑.๓ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
๑.๔ การนิเทศ ก ากับ และติดตาม 

ข้อ ๒ ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพทางภาษา 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามลายูกลาง) 

๒.๑ ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๓ ภาษา 
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุน การจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษามลายูกลาง ในการเรียน
อิสลามแบบเข้ม 

ข้อ ๓ โรงเรียนน่าอยู่ ๓.๑ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สะอาดร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 
๓.๒ ห้องเรียนมีมุมความรู้ต่างๆ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ ครูสอนดี นักเรียนมีวินัย 

ข้อ ๔ พัฒนาคุณธรรม - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ และคุณธรรม ตามหลักศาสนา (เน้นกระบวนการพัฒนาลูกเสือ) 

ข้อ ๕ พัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 

๕.๑ สถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาอย่างน้อย ๑ รูปแบบ 
๕.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างน้อย ๑ นวัตกรรม 

ข้อ ๖ พัฒนากระบวนการ 
นิเทศภายใน 

- สถานศึกษาจัดระบบการนิเทศภายในโดยการมีส่วนร่วม 

ข้อ ๗ ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง 
๗.๒ สถานศึกษามีความพร้อมเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก 

ข้อ ๘ พัฒนาความพร้อม
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

๘.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
๘.๒ ส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเองให้แก่ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

ข้อ ๙ ส่งเสริมการใช้ 
ICT  

๙.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
๙.๒ สถานศึกษาใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
และการบริหาร 
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จุดเน้น แนวทางการพัฒนา 
๙.๓ ส่งเสริมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

ข้อ ๑๐ ศาสตร์
พระราชา 

๑๐.๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.๒ สถานศึกษาใช้หัวใจของศาสตร์พระราชาในการพัฒนาผู้เรียน  
(๑.ศาสตร์แห่งการพัฒนา ๒.ศาสตร์แห่งการครองตน เพ่ือเป็นแบบ
ปฏิบัติและตัวอย่างที่ดี  ๓. ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 
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สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

ความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ นโยบาย สพฐ. 
F 

๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 
๓. พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถกูตอ้ง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มจีิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอ่สังคมและผู้อืน่ 

๖. ผู้เรียนทุกคนมกีารด าเนนิชีวติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า  
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 
 ๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 
 

๒. ผู้เรียนทุกคน มีพฒันาการเหมาะสมตามชว่งวยั มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีคุณลกัษณะในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)  และใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพฒันามุง่สู่ Thailand ๔.๐ 

 
 
 

๓. ผู้เรียนทุกคนมทีักษะชีวิตและทักษะอาชพี มีสุขภาวะทีเ่หมาะสมทกุช่วงวัย มีความ
เข้มแข็งอดทนและสามารถพึ่งตนเองได้  
 
๔. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่เน้นผลสมัฤทธิ ์
 
๕. ประชากรวัยเรียนทกุคน ได้รับโอกาสในการศกึษาขั้นพืน้ฐานอย่างทั่วถงึและเสมอ
ภาค 

๓. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิ 
การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๕. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

๖.จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดย
สร้างภาคีเครือข่ายกับทกุภาคส่วน 

๗. ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  
มีกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคสว่น มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

๑. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

๒. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

๔. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลือ่มล้ าทางการ
ศึกษา 

๕. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

         สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ 
 
- การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าสาธารณูปโภค  
 ค่าไฟฟูา ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
 ค่าน้ าประปา ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
 ค่าโทรศัพท์ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 ค่าอินเตอร์เน็ต ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
 ค่าขยะ  ค่าไปรษณีย์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รวมข้อ ๑ ๘๓๕,๐๐๐.๐๐ 

๒ ค่าวัสดุส านักงาน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๓ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๖ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๗ ค่าตอบแทนใช้สอย ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๘ ค่าจ้างท าสิ่งของ (อ่ืน ๆ) ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๙ ส ารองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย ๑๕๖,๖๘๐.๐๐ 

๑๐ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๒,๔๗๘,๓๒๐.๐๐ 
รวม ข้อ ๒-๑๐ ๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
- จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ๑ ๙๐,๐๐๐.๐๐  
๒   ๓ ๓๔๙,๐๐๐.๐๐  
๓ ๙ ๙๑๙,๑๒๐.๐๐  
๔ ๓ ๘๒,๒๐๐.๐๐  
๕ ๓ ๑๘๖,๔๐๐.๐๐  
๖ ๘ ๘๕๑,๖๐๐.๐๐  

รวม ๒๗ ๒,๔๗๘,3๒๐.๐๐  
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แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
พันธกิจที ่ เป้าประสงค์

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๑ รักษาความปลอดภัยครู บุคลากร

ทางการศึกษาและสถานศึกษา  
๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ 

 
๓ 
 

๑ ๑ ๑๒ ฮุสเซน/
อ านวยการ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๑ ๙๐,๐๐๐.๐๐         
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียน

ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ใน ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน
และเขียน) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒ - - ๒ ๑๒ ๑๒ ชัรฟุดดีน/นเิทศ 

๒ การขับเคลื่อนพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๘๔.๐๐๐.๐๐ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ๑๒ กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศ 

3 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒ - - ๓ ๑๒ ๑๒ ยุวารี/ 
ส่งเสริม 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๒ ๓ 4,๐๐๐.๐๐         
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education Focused 
Schools) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓ ๔ - - ๓ ๑๒ ๑๒ ณัฐกิตติ/์ 
กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
พันธกิจที ่ เป้าประสงค์

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

2 พัฒนากระบวนการคดิเพื่อทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย และกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓ ๔ - - ๓ ๑๒ ๑๒ เตือนใจ/ 
กอมารีย๊ะ/ 
นาอีม๊ะ/ 
ชัรฟุดดีน/นเิทศ 

๓ พัฒนาข้าราชการครูสู่วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

๙๙,๒๐๐.๐๐ ๓ ๔ ๑. 
๒ 

๑ 
๓ 

๓ ๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/
อดินันต์/บุคคล 

๔ ประชุมเสริมสรา้งความรู ้
ด้านกฎหมายและวินัยของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๙๘,๑๐๐.๐๐ ๓ ๔ ๑ 
๒ 

๑ 
๓ 

๓ ๑๑ ๑๒ สินุช/อรวรรณ/
บุคคล 

๕ พัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ 
ก้าวสู่ Thailand ๔.๐ 

๒๑๒,๐๖๐.๐๐ ๓ ๔ ๒ ๓ ๓ ๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/
อดินันต์/บุคคล 

๖ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑๑ ๑๒ ชัรฟุดดีน/นเิทศ 

๗ พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับ 
การบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒๔๘,๕๖๐.๐๐ ๓ ๔ ๒ ๓ ๓ ๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/
นิภา/บุคคล 

๘ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ ์

๙๕,๒๐๐.๐๐ ๓ ๔ ๑ ๑ ๓ ๑๒ ๑๒ ณัฐกิตติ์/ซัลมา/ 
ผกามาศ/นิเทศ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
พันธกิจที ่ เป้าประสงค์

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

๙ พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ของ
ครูคณติศาสตรเ์พื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓ ๔ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ๑๒ กอมารีย๊ะ/ 
ณัฐกิตติ/์นิเทศ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๓ ๙ 4,๑๒๐         

กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๓๒,๒๐๐.๐๐ ๔ ๕ ๓ ๑ ๓ ๑๑ ๑๒ สาวิตร/ีส่งเสรมิ 

๒ ติดตามช่วยเหลือดูแลและแก้ปญัหา
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสูร่ะบบ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑,๙๐๐.๐๐ ๔ ๕ ๓ ๔ ๔ ๑๑ ๑๒ สาวิตร/ีส่งเสรมิ 

๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไขและการ
ใช้ระบบปัจจยันักเรียนยากจน (CCT) 

๓๘,๑๐๐.๐๐ ๔ ๕ ๓ ๔ ๔ ๑๑ ๑๒ สาวิตร/ีส่งเสรมิ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๔ ๘๒,๒๐๐.๐๐         
กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑ โรงเรียนนา่อยู ่ ๖๖,๔๐๐.๐๐ ๕ ๖ - - ๕ ๑๑ ๑๒ อุบลวรรณ/

ส่งเสริม 
๒ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพยีง

พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๖ - - ๓ ๑๐ ๑๒ ฐิตา/นิเทศ 

๓ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๖ - - ๓ ๑๐ ๑๒ ชัรฟุดดีน/นเิทศ 
 รวมกลยุทธ์ที่ ๕ ๑๘๖,๔๐๐.๐๐         
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
พันธกิจที ่ เป้าประสงค์

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๑ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ สิรวีร/์รสุลี

อ านวยการ 
๒ ตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการเงิน

บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาใน
สังกัดและตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 

๔๘,๐๐๐.๐๐   ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ สุคนธ์/ 
รัชรินทร์/ 
จิรัฐกาล/ 
ตรวจสอบฯ 

๓ นิเทศติดตามการพัฒนาคณุภาพโรงเรยีน ๑๑๒,๘๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ เตือนใจ/นิเทศ 
๔ การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๔ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ 2 

 
3 
 

๖ 
 

๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/ 
เกตุนิกา/บุคคล 

๕ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ นูรไอนี/
อ านวยการ 

๖ พัฒนาระบบประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ ฐิตา/นิเทศฯ 

๗ เสรมิสร้างความเขม้แข็งระบบบรหิาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

๑๖๐,๘๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ 
๒ 

๓ 
๕ 

๖ ๑๑ ๑๒ จุฬาทิพย์/ 
หยาดฟูา/ 
นาอีม๊ะ/ผกา
มาศ/นิเทศฯ 

๘ เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้
กระบวนการนเิทศภายใน 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ 
๒ 

๑ 
๕ 

๖ ๑๑ ๑๒ เตือนใจ/นิเทศ 

 รวมกลยทุธ์ท่ี ๖ ๘๕๑,๖๐๐.๐๐         
 รวมเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๘,๑๒๐.๐๐         
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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โครงการ    รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  
กลุยุทธ์ที่   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
พันธกิจที่    จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ที ่   ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง  
  และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค  มีจิตสาธารณะ  
  รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 1  ความมั่นคง 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  2  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่  1  การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งช้ีที ่3   การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร 
    และการจัดการศึกษา 
ลักษ ะโครงการ     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮุสเซ็น   เบ็ญฮาวัน  เบอร โทรศัพท   088-3234803 
กลุ่ม  อ านวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหนํวยงานทางการศึกษามีหน๎าที่
ดูแลรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให๎มีการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพแตํจากเหตุการณ ความ
ไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ท าให๎เกิดความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย สินอยํางมากมาย ทั้งสํวนตัว
ของบุคลากรและภาครัฐ  โดยมีทีทําวําเหตุการณ ตําง ๆ ดังกลําวจะยุติลงในเวลาอันใกล๎นี้ 

กลุํมอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญของ
การรักษาความปลอดภัยแกํ ครู  บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือเป็น
แนวทางและมาตรการการรักษาความของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจะชํวยลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย สินลงโดยสิ้นเชิง 

 

 .  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ การรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให๎มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือเสริมสร๎างขวัญ ก าลังใจให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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4. เพ่ือสร๎างความสัมพันธ ที่ดีระหวํางครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค กรที่เกี่ยวข๎อง
ตํางๆ เชํน หนํวยก าลังในพ้ืนที่ ต ารวจ ทหาร อส. ชรบ. ผู๎น าท๎องถิ่น เป็นต๎น   
 

 .  เป้าหมาย 
      .   เชิงปริมา  

       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ทุกคน 

       2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 
115 โรงเรียน 

       3. กองก าลัง 3 ฝุาย ต ารวจ ทหาร อส. ชรบ. ผู๎น าท๎องถิ่น           
      .   เชิงคุ ภาพ 

       1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
ชัดเจน จากความรํวมมือของทุกภาคสํวนและกองก าลังความม่ันคงในพ้ืนที่ 
        2. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีขวัญก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ในพื้นที่ 
 

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

ปลอดภัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กํอนเปิดภาคเรียนที่ 2
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตุลาคม 2563 ฮุสเซ็น เบญฮาวัน/
คณะท างาน 
 

2 ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กํอนเปิดภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

พฤศจิกายน 2564 ฮุสเซ็น เบญฮาวัน/
คณะท างาน 

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
สพป.ปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแผนรักษาความปลอดภัยและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน 

 
115 โรง 1 แหํง 

เชิงคุ ภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีการบริหาร
จัดการแบบมีสํวนรํวม 
2. ร๎อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
3. ร๎อยละของสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน 
4. ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ในพ้ืนที่ 

 
 
 

100 
100 
100 
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 .  สถานที่ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โรงเรียนใน

สังกัดและอ าเภอที่เก่ียวข๎อง 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  90,000  บาท   
(เงินเก๎าหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1 ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบุคลากรทางการศึกษากํอนเปิด ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ผู๎อ านวยการโรงเรียน,
กองก าลังสามฝุาย จ านวน 115+25=140 คน)   

    

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(140 คน x 1 มื้อ x  35 บาท) 

4,900 - 4,900 - 
 

รวมกิจกรรมที่   4,900 - 4,900 - 
 2 ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบุคลากรทางการศึกษากํอนเปิดภาคเรียน 
ที ่1 ปีการศึกษา 2564 

    

- อ าเภอโคกโพธิ์ (บุคลากรทุกคน,กองก าลัง 
สามฝุาย 588+10=598 คน)   
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(598 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
20,930 

 
 
- 

 
 

20,930 

 
 
- 

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

 
 

27,510 

 
 
- 

 
 

27,510 

 
 
- 

- อ าเภอมายอ (บุคลากรทุกคน,กองก าลัง 
สามฝุาย 532+10=542 คน)   
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(542 คน X 35 บาท x 1 มื้อ)  

 
 

18,970 

 
 
- 

 
 

18,970 

 
 
- 

 
- อ าเภอแมํลาน (บุคลากรทุกคน,กองก าลัง 
สามฝุาย 171+10=181 คน)   
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(181 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  

 
 

6,335 

 
 
- 

 
 

6,335 

 
 
- 
 

- คําวัสดุ 11,355 - - 11,355 
รวมกิจกรรมที่   8 , 00 - 7 ,74    ,    

รวม 90,000 - 78, 4    ,    
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
  - ไมํมี - 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ไมํมี - 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

เขต 2 ทุกคน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 
9.2 .โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทุกโรง มี

ความปลอดภัยจากเหตุการณ ความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎   
9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาทุกแหํง มี

การจัดท ามาตรการรักษาความปลอดภัย 
9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  

 
                
   ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ 

                                   (นายฮุสเซ็น  เบ็ญฮาวัน)         
                                        พนักงานราชการ 
   
                    
                       ลงชื่อ                                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 
              (นางพัณณี  คงสะวะคุณ) 
                        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   
                      ปฏิบัติหน๎าที่  ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
 
 
 
             ลงชื่อ                                        ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 
                   ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   (นายสะอาด   อุสมา) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๒  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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โครงการ          พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ใน 4 ทักษะ (ฟัง พูด อํานและเขียน) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net 

กลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ 
  แขํงขัน 
พันธกิจ ที่ 2   จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ที่    ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช๎เทคโนโลยี    
 ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2  ด๎านการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  12  การพัฒนาการเรียนรู๎  
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา  

มาตร านที่ – 
  ต้วบ่งช้ีที่ - 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชัรฟุดดีน หะยี  เบอร โทรศัพท   084-6338795   
กลุ่ม                      นิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู๎ที่ส าคัญยิ่งที่
จะต๎องให๎เกิดกับผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับ
ความจ าเป็นขั้นต๎นอยูํในระดับคะแนนมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่
ใช๎สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการเผยแพรํความรู๎สูํผู๎เรียนให๎สามารถที่จะมีความรู๎ในด๎าน
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได๎โดยเฉพาะทักษะทางการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคือทักษะการ
ฟัง พูด อํานและเขียนมุํงหวังที่จะสร๎างความเข๎มแข็งให๎นักเรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ที่ใช๎ในการสื่อสารและสามารถถํายทอดความรู๎สูํผู๎ อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ น าไปสูํการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่ได๎อยํางชัดเจนมากท่ีสุด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  2  เห็นความส าคัญของการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาในระดับที่สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้ง 
4 ทักษะดังกลําวคือทักษะการฟัง พูด อํานและเขียนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสํงผลถึงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ O-Net 
ที่สูงขึ้น โดยสํงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให๎แกํผู๎เรียนให๎มีโอกาสพัฒนา
ตนเองโดยใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก๎ปัญหาและการ
ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองได๎มากที่สุด เป็นต๎น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  ในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3  ในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานแลเขียน 
 

 . เป้าหมาย 
 .   เชิงปริมา  

                1.  พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและ
เขียน รวมทั้งวิทยากรที่ให๎ความรู๎ในการเข๎าคําย  จ านวนทั้งสิ้น  120  คน 
             2. พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน รวมทั้งวิทยากรที่ให๎ความรู๎ในการเข๎าคําย จ านวนทั้งสิ้น  
90 คน 

3.2 เชิงคุ ภาพ 
      1. พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปีที่ 6 ในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน  
                2. พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและ
เขียนรวมทั้งวิทยากรที่ให๎ความรู๎ในการเข๎าคําย
จ านวนทั้งสิ้น  จ านวน 120  คน โดย
ด าเนินการดังนี้ 
1. ประชุมวางแผนคณะท างานรํวมกับคณะ
วิทยากร 
2. ด าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู๎ 
แกํนักเรียน 
3. ด าเนินการอบรม/เข๎าคํายการเรียนรู๎ 
4. สรุปผลการอบรมรํวมกับวิทยากร 
5. รายงานผลไปยัง สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16  ก.พ. 64 
 

17-18  ก.พ. 64 
 

22-24  ก.พ  64 
1  มี.ค. 64 
3  มี.ค. 64 

ชัรฟุดดีน  หะยี
และคณะ 



 

 

- 97 - 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและ
เขียน รวมทั้งวิทยากรที่ให๎ความรู๎ในการเข๎าคําย
จ านวนทั้งสิ้น  จ านวน 90 คน โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ประชุมวางแผนคณะท างานรํวมกับคณะ
วิทยากร 
2. ด าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู๎
แกํนักเรียน 
3. ด าเนินการอบรม/เข๎าคํายการเรียนรู๎ 
4. สรุปผลการอบรมรํวมกับวิทยากร 
5. รายงานผลไปยัง สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 

 
 
 
 
 

 
2  ก.พ. 64 

 
3-4  ก.พ. 64 

 
8- 10  ก.พ  64 

1  มี.ค. 64 
3  มี.ค. 64 

ชัรฟุดดีน  หะยี
และคณะ 

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน 
2. นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน 

 
120 คน 

 
90  คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน 
2. ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน 

 
100 

 
100 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ห๎องประชุมศูนย เครือขํายโรงเรียนที่ได๎รับการพัฒนา 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 100,000   บาท  
(เงินหนึ่งแสนบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
(120 คน x 4  มื้อ x 35 บาท ) 

16,800 - 16,800 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(120 คน x 2.มื้อ x120 บาท) 

28,800 - 28}800 - 

- คําตอบแทนวิทยากร 
(8 คน x 3 ชั่วโมง x 300 บาท) 

7,200 7,200 - - 

- คําปูายไวนิล 1,000 - 1,000 - 
- คําตอบแทนสถานที 1,000 1,000 - - 
- คําวัสดุอุปกรณ  5,000 - - 5,000 

รวมกิจกรรมที่     , 00 8, 00 4 , 00  ,000 
2. พัฒนาความรู๎และทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3  

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(90 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

12,600 - 12,600 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(90 คน x 2 .มื้อ x 120 บาท) 

21,600 - 21,600 - 

- คําตอบแทนวิทยากร 
(6 คน x 3 ชั่วโมง x 300 บาท) 

5,400 5,400 - - 

- คําปูายไวนิล 1,000 - 1,000 - 
- คําตอบแทนสถานที 1,000 1,000 - - 
- คําวัสดุอุปกรณ  3,100 - - 3,100 

รวมกิจกรรมที่ 2 44,700  ,400   , 00  , 00 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  00,000  4, 00 8 ,800 8, 00 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง  
                      1. วิทยากรที่จะมาให๎ความรู๎แกํนักเรียน ติดภารกิจท าให๎การจัดอบรมไมํเป็นไปตามทก าหนด 
                  2. นักเรียนตามกลุํมเปูาหมายที่ก าหนด เข๎ารับการอบรมไมํครบตามจ านวน 
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    8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว๎เป็นการลํวงหน๎า และวางแผนหาวิทยากรส ารอง กรณีวิทยากร
หลักไมํสามารถมาได๎ตามก าหนด 
                 2. ประสานโรงเรียน จัดหานักเรียนตามกลุํมเปูาหมายและส ารองนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ที่อยูํนอกกลุํมเปูาหมายเข๎าแทน เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           9.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียนได๎ตรงตามศักยภาพของตนได๎อยํางมีคุณภาพและ  
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
           9.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในด๎านทักษะการฟัง พูด อํานและเขียนได๎ตรงตามศักยภาพของตนได๎อยํางมีคุณภาพและ      
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 
                                     ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก ช านาญการพิเศษ  
                     
 
                                    ลงชื่อ                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย  กุยรัตน .) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                   ลงชื่อ                                     ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                             (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

  ลงชื่อ                                          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                              (นายสะอาด  อุสมา) 
                        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่         พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ 
   ในการแขํงขัน 
พันธกิจ ที่       จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตามหลักสูตร 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
     (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ที่    ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช๎เทคโนโลยี 
     ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่      ด๎านการศึกษา  

  มาตร านที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3     ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ  ศึกษานิเทศก   
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย 

ให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยอยํางสมดุล กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือให๎สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด น าไปใช๎ให๎
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท๎องถิ่น โดยก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว๎วํา “การศึกษาปฐมวัย  
เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ  อยํางเป็นองค รวมบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตํละคนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต๎บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํ ด๎วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความ
เข๎าใจของทุกคน เพ่ือสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย ที่สมบูรณ  เกิดคุณคํา 
ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 2)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ก าหนดนโยบาย ในการพัฒนา ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในการปฏิบัติหน๎าที่กระตุ๎น สํงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให๎สามารถจัดประสบการณ ส าหรับเด็กปฐมวัย ให๎เป็นไปตามวิสัยทัศน ของหลักสูตรจึงได๎
จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ให๎เด็กเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค  มีการเตรียมความพร๎อมในการเรียนรู๎ในระดับที่สูงขึ้นเต็มศักยภาพที่มี
ตํอไปในอนาคต 
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 . วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือเสริมสร๎างความสัมพันธ ใกล๎ชิดระหวํางโรงเรียนชุมชน  และองค กรที่เกี่ยวข๎อง 
      2.2 เพ่ือให๎สถานศึกษา ครูผู๎ปกครอง ชุมชนท๎องถิ่น และองค กรที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 
     2.3 เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค กร
ที่เก่ียวข๎อง                                      
 

 . เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา    

       1. สถานศึกษา จ านวน 115  โรงเรียน 
        2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน  80 คน  
        3. กลุํมโรงเรียน 9  กลุํม 
 .   เชิงคุ ภาพ   
        1. ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษา ครู ผู๎ปกครอง ชุมชนท๎องถิ่น มีความสัมพันธ และใกล๎ชิด

กันมากขึ้น 
 2. ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษา ครู ผู๎ปกครอง ชุมชนท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 
 3. ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ระหวํางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค กรที่เกี่ยวข๎อง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แตํงตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.ปัตตานี เขต 2 

ตุลาคม 2563 กอมาริย๏ะ  
ปรีชานพคุณ 

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให๎กับคณะท างาน ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน 

ตุลาคม 2563 กอมาริย๏ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือ
จัดนิทรรศการ จ านวน 6 โรงเรียน  

ตุลาคม 2563 กอมาริย๏ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

4.  จัดสรรงบประมาณให๎กลุํมโรงเรียน 9 กลุํมโรงเรียน 
ในสังกัดเพ่ือจัดกิจกรรมคาราวานสร๎างสัมพันธ แมํลูก
กลุํมละ 5,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
-  ฐานผลิตหนังสือนิทานแผํนเดียว 
-  ฐาน Cooking 
-  ฐานกีฬาพาสนุกหรือร๎องเลํน เต๎นสนุก 
-  ฐานประดิษฐ ของเลํนแบบไทย 
 

กุมภาพันธ  2564 กอมาริย๏ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และน าผลจากการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และข๎อเสนอแนะของผู๎บริหาร
สถานศึกษา เสนอผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 –  
ภาคเรียนที่ 
1/2564 

กอมาริย๏ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท างาน 

          
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
2. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 
3. กลุํมโรงเรียนจัดกิจกรรมคาราวานแมํลูก 

 
6 โรง 

115 โรง 
9 กลุํม 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับความไว๎วางใจจากผู๎ปกครองในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให๎กับบุตรหลาน 
2. ร๎อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนางานตามแนวจุดเน๎นในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา  จุดเน๎น ข๎อที่  8 การพัฒนาความพร๎อมระดับปฐมวัย 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ห๎องประชุมขุนคีรี , ลานโดมชะเมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 
  

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  184,000  บาท  
(เงินหนึ่งแสนเก๎าหมื่นหกพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให๎กับคณะท างาน 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน 

    

-  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 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คําถํายเอกสาร/เข๎าเลํม 13,600 - - 13,600 
รวมกิจกรรมที่     , 00 - 7, 00   , 00 

 . จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
คุ ภาพของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งคัดเลือก
โรงเรียนเพื่อจัดนิทรรศการ    โรงเรียน  

    

-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(80 คน x 6 มื้อ x 35 บาท) 

16,800 - 16,800 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(80 คน x 3 มื้อ x 120 บาท) 

28,800 - 28,800 - 

- คําจัดบูทนิทรรศการส าหรับโรงเรียนที่
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  (6 โรงเรียน x 5,000 บาท) 

30,000 - 30,000 - 

- คําวัสดุอุปกรณ  10,000 - - 10,000 
- คําไวนิล 30,000 - - 30,000 

รวมกิจกรรมที่      , 00 - 7 , 00 40,000 
3. จัดสรรงบประมาณให๎กลุํมโรงเรียน 9 กลุํม
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือจัดกิจกรรมคาราวาน
สร๎างสัมพันธ แมํลูก กลุํมละ 5,000 บาท 
เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ   

    

- จัดสรรให๎กลุํมโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรม   
( 9 กลุํม x 5,000 บาท) 

45,000 - 45,000 - 

รวมกิจกรรมที่   4 ,000 - 4 ,000 - 
4. กิจกรรมสรุปผล และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

    

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

350 - 350 - 

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

1,200 - 1,200 - 

- คําเข๎าเลํมรายงาน 500 - - 650 
รวมกิจกรรมที่ 4  , 00 -  ,  0 650 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,000 - 129,750 54,650 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. การนิเทศ ติดตาม ครูผู๎สอนปฐมวัยไมํเป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนด 
         2. เด็กปฐมวยั และผู๎ปกครอง เข๎ารวํมกิจกรรมคาราวานไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎ 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. การนิเทศ ติดตาม สร๎างขวัญและก าลังใจให๎ครูจัดประสบการณ เต็มศักยภาพ 
         2. ผู๎บริหารสถานศึกษาดูแลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางทั่งถึง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 เด็กและผู๎ปกครองมีปฏิบัติสัมพันธ กันอยํางอบอุํนและใกล๎ชิดมากขึ้นอยํางมีความสุข 

    9.2 เด็กปฐมวัยเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความกระตือรือร๎นได๎รับการเรียนรู๎และมีความเข๎าใจ  
ในเรื่องบุคคล อาชีพ และสถานที่ชุมชนสามารถน าไปแก๎ไขปัญหาและปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 9.3 สถานศึกษา และชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการวางแผนและจัดการศึกษาด๎านปฐมวัยให๎กับ
เด็กอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                  ลงชื่อ                                ผู๎เสนอโครงการ                  
                                        (นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ) 
                                    ศึกษานิเทศก      
  
                    

  
         ลงชื่อ                             ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                         (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                      ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                ลงชื่อ                                ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                       (นางปราณี  สุวรรณะ) 
               รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู๎อนุมัติโครงการ 
                        (นายสะอาด  อุสมา) 
                ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   ประจ าปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ 
  แขํงขัน 
พันธกิจ ที่      จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
  Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ที่    ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
             ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช๎เทคโนโลยี 
            ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาการเรียนรู๎  

  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่   - 

  ตัวบ่งช้ีที ่ - 
ลักษ ะโครงการ       โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุวารี  สะมาแอ     เบอร โทรศัพท  089-2956576 
กลุ่ม สํงเสริมการจัดการศึกษา 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการหนึ่ง
ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่จะเสริมสร๎าง
ขวัญและก าลังใจให๎แกํนักเรียนและสถานศึกษา ให๎เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบการดีโดย
สม่ าเสมอ โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให๎แกํนักเรียนและผู๎บริหารสถานศึกษาที่
ประกอบการดีเหลํานั้น ด๎วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎น และเป็นการสํงเสริม 
สนับสนุนให๎คณะนักเรียน นักศึกษา ผู๎บริหาร และสถานศึกษาในอันที่จะมุํงมั่นพัฒนาตนเองให๎บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ของการจัดการศึกษา และเป็นแบบอยํางที่ดีแกํคนรุํนหลัง จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให๎

ความส าคัญกับการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือกระตุ๎นการศึกษาให๎เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึง

ผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได๎มาตรฐานดีเดํน 
 

 
 
 



 

 

- 106 - 
 

3. เป้าหมาย 
   .  เชิงปริมา  
        นักเรียนและสถานศึกษาเข๎ารํวมประกวด รับรางวัลพระราชทาน ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด๎วย 
ระดับกํอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   .  เชิงคุ ภาพ 
         ร๎อยละ 3 ของสถานศึกษาและนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ได๎รับรางวัลพระราชทาน       
  

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 19 สิงหาคม 2564 ยุวารี  สะมาแอ 
2 แตํงตั้งคณะท างานและประชุม

วางแผนงาน 
30 สิงหาคม 2564 ยุวารี  สะมาแอ 

3 ประสานงาน และเตรียมเอกสาร 
ที่เก่ียวข๎อง 

1 กันยายน – 5 กันยายน 
2564 

ยุวารี  สะมาแอ 

4 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 6 กันยายน 2564 ยุวารี  สะมาแอ 
5 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 10 กันยายน 2564 คณะท างาน 
6 ออกประเมินเชิงประจักษ  12 – 14  กันยายน 2564 คณะท างาน 
7 สรุปผลการประเมิน 16 กันยายน 2564 คณะท างาน 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
3 โรง 
3 คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของโรงเรียนที่เข๎ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
2. ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 

 
3 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา
สังกัดอ่ืนใน 4 อ าเภอที่รับผิดชอบ คือ อ าเภอโคกโพธิ์ ยะรัง มายอ และแมํลาน 
 

7. งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 30,000 บาท  
(เงินสามหมื่นบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



 

 

- 107 - 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการประเมิน     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 
 

- 
 

1,400 
 

- 
 

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

2,400 
 

- 
 

2,400 
 

- 
 

รวมกิจกรรมที่    ,800 -  ,800 - 
2. คณะกรรมการออกประเมิน     
- คําเบี้ยเลี้ยง  
(20 คน x 120 บาท x 3 วัน) 

7,200 
 

- 7,200 
 

- 

- คําพาหนะผู๎ทรงคุณวุฒิ  
(6 คน x 200 บาท x 3 วัน) 

3,600 
 

- 3,600 
 

- 

- คําน้ ามันเชื้อเพลิง  
(3วัน x 800 บาท x 3คัน) 

7,200 
 

- 7,200 
 

- 

รวมกิจกรรมที่    8,000 -  8,000 - 
3. ประชุมสรุปคณะกรรมการประเมินฯ     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บา) 

1,400 
 

- 1,400 
 

- 

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

2,400 
 

- 2,400 
 

- 

- คําวัสดุ 4,400 - - 4,400 
รวมกิจกรรมที่   8,200 - 3,800 4,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  0,000 -   , 00 4,400 

     ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. สถานศึกษาท่ีแจ๎งความประสงค เข๎ารับการประเมินฯ มีจ านวนไมํครบตามเปูาหมายที่

ต๎องการ 
       2. สถานศึกษาท่ีแจ๎งความประสงค ขอรับการประเมินฯ บางแหํงขอถอนตัวไมํเข๎ารับการ 
ประเมิน 

8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ประชาสัมพันธ และประสานงานขอความรํวมมือโรงเรียนที่มีความพร๎อม 

       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชํวยเหลือ สนับสนุน สถานศึกษาในเรื่องของการเตรียม
ความพร๎อมเข๎ารับการประเมิน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้ 
9.1 นักเรียนที่ได๎รับรางวัลพระราชทานมีขวัญและก าลังใจ สามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํบุคคล

อ่ืนๆ 
9.2 ผู๎ปกครอง ชุมชน มีความไว๎วางใจสถานศึกษาในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในโรงเรียน  

วําจะได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
 
 
 
                                        (ลงชื่อ)                              ผู๎เสนอโครงการ   
                                                 (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                            นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)                                  ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
          (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
            (นายสะอาด  อุสมา) 
                        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๓  
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ   สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education Focused Schools      
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที      พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
                     การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่      ด๎านการศึกษา   
  มาตร านที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษ ะโครงการ   โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร  เบอร โทรศัพท  0980131971 
                           นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ   เบอร โทรศัพท  0973594848  
กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
เพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร ชาติ โดยตรงกับยุทธศาสตร  ข๎อที่  3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย  คือ คนไทยในอนาคตต๎องเป็นมนุษย ที่สมบูรณ  มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถ
เรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่  21 สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และ
ผู๎ประกอบการบนฐานของการรู๎คุณคําความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบตํอสังคม 
และมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งตรงกับแนวนโยบายของรัฐบาลให๎ความส าคัญตํอการใช๎วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได๎บูรณาการองค ความรู๎ทางวิทยาศาสตร  (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศาสตร  (E) และคณิตศาสตร  (M) รวมเรียกวํา STEM (สะเต็ม) ในการจัดการศึกษา ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ด าเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ดังกลําวในสถานศึกษา โดยก าหนดให๎ ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนขับเคลื่อน
จัดการการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education Focused Schools) เขตพ้ืนที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน 
เพ่ือขับเคลื่อนการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน กลุํมสาระวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี 
ให๎เป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมุํงเน๎นการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู จากที่ครูเป็นผู๎รู๎ทุกเรื่อง 
และบอกความรู๎ทุกอยํางให๎กับนักเรียนแบบทํองจ า เปลี่ยนมาเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นโค๎ช จัดการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน สอดคล๎องความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในแตํละยุค สอดคล๎องกับ
ชีวิตและอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎สืบเสาะหาความรู๎ ด๎วยตนเอง 
เรียนรู๎จากชีวิตจริง ทั้งในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียน รํวมมือกันแก๎ปัญหา สร๎างสรรค  ผลงานและนวัตกรรม
ใหมํๆ  โดยน าความรู๎ที่อยูํในต าราเรียน ออกมานอกต าราเรียน เห็นความเชื่อมโยงความรู๎สูํชีวิตจริงมากขึ้น  
อันเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต๎องการสร๎างผู๎ประกอบการเทคโนโลยีใหมํ 
(Tech startup) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครูผู๎สอนของสถานศึกษาในสังกัด ในการรํวมกิจกรรม
การสะท๎อนคิดจากการเข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน  เกี่ยวกับความรู๎ที่ได๎รับจากการศึกษาดูงาน และ
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การประกวดผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา จะเป็นองค ประกอบใน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่จะชํวยเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ  มุมมองความคิดเห็นตําง ๆ รํวมกัน
บนสถานการณ เดียวกัน ซึ่งจะท าให๎ได๎เห็นถึงเทคนิควิธีการในการน าความรู๎และประสบการณ ที่ได๎รับ
มาปรับใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาใน
แนวจัดการการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education Focused Schools) จึงได๎จัดให๎มีสํงเสริมการจัดการ
เรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์นี้ขึ้น 

 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM  

Education Focused Schools)  มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา และมีศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนรู๎ในการด าเนินการจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให๎ขวัญก าลังใจ ยกยํองและประกาศเกียติคุณโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการจัดการการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่ประสบความส าเร็จ 
 

 . เป้าหมาย 
 .  เชิงปริมา    
 1. ครูผู๎สอน จ านวน 115 คน เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎สะเต็ม

ศึกษา (STEM Education Focused Schools) 
 2. บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 115 โรงเรียน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการประกวด

ผลงาน/นวัตกรรม การจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับโรงเรียนและครูผู๎สอนที่มีวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่ประสบความส าเร็จ 

 .  เชิงคุ ภาพ  
 1. ร๎อยละ 100 ของครูที่เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎ ความเข๎าใจการจัดการเรียนรู๎สะเต็ม

ศึกษา (STEM  Education Focused Schools)  สามารถน าไปใช๎สอนได๎อยํางมีคุณภาพ 
 2. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด เข๎ารํวมกิจกรรมการประกวดผลงาน/นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับโรงเรียนและครูผู๎สอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการจัดการการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM  Education) ที่ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 9 กุมภาพันธ  2564 ณัฐกิตติ์  ปานถาวร 
2 ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามการประกวดผลงาน/
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ตาม 
แนวสะเต็มศึกษา ส าหรับโรงเรียน
และครูผู๎สอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศ (Best Practices) 

10 กุมภาพันธ   2564 
 

ณัฐกิตติ์  ปานถาวร 
กอมารีย๏ะ  ปรีชานพคุณ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการ

เรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM  Education  
Focused  Schools) 

12 มิถุนายน 2564 
 

ณัฐกิตติ์  ปานถาวร 
กอมารีย๏ะ  ปรีชานพคุณ 

4 ด าเนินการตัดสินโรงเรียนและ
ครูผู๎สอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ด๎านการจัดการ
เรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM  Education  
Focused  Schools)  

5 – 20 สิงหาคม 
2564 

 

ณัฐกิตติ์  ปานถาวร 
กอมารีย๏ะ  ปรีชานพคุณ 

5 สรุปผลการด าเนินงาน 30 กันยายน 2564 ณัฐกิตติ์  ปานถาวร 
 
 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
1. ครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education  Focused  Schools)  
2. ตัวแทนกลุํมโรงเรียน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการประกวดผลงาน/นวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับโรงเรียนและครูผู๎สอนที่มี
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตัวแทนกลุํมโรงเรียนหรือตาม
ความสนใจ 

 
115 คน 

 
9 กลุํมโรงเรียน 

 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนในสังกัด เข๎ารํวมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM  Education  
Focused  Schools)  
2. ร๎อยละของตัวแทนกลุํมโรงเรียน ประกวดผลงาน/นวัตกรรม การจัดการ
เรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับโรงเรียนและครูผู๎สอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ตัวแทนกลุํมโรงเรียนหรือตามความสมัครใจได๎
ตามเปูาหมายที่วางไว๎   

 
100 

 
 

100 

 
 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 36,000  บาท  
(เงินสามหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการด 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 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่    4,800 - 3,800 1,000 

2. ประชุมชี้แจงการอบรมออนไลน   
การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM  
Education  Focused  Schools)  

    

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

8,400 - 8,400 - 

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

14,400 - 14,400 - 

- คําสมนาคุณวิทยากร  
(2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท) 

6,000 - 6,000 - 

- คําถํายเอกสาร 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่    9,800 - 28,800 1,000 

3.  ตัดสินโรงเรียนและครูผู๎สอนที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด๎าน
การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM  
Education  Focused  Schools) และ
สรุปผล 

    

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

350 - 350 - 

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

600 - 600 - 

- คําถํายเอกสาร 450 - - 450 
รวมกิจกรรมที่     ,400 - 9 0 4 0 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ,000 -   ,  0  ,4 0 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. ระยะเวลาจัดกิจกรรมไมํเพียงพอ 
         2. ความพร๎อมและความสมัครใจในการรํวมกิจกรรมของครูผู๎ได๎รับมอบหมาย 
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 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. เก็บข๎อมูลความพึงพอใจเรื่องระยะเวลาจัดกิจกรรมจากกลุํมเปูาหมาย 
         2. ประชาสัมพันธ เพ่ือกระตุ๎นความพร๎อม ของกลุํมเปูาหมายกํอนถึงกิจกรรม  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education Focused  

Schools)  มีความรู๎  ความเข๎าใจเรื่องการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา และมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎
ในการด าเนินการจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

9.2 โรงเรียนและครูผู๎สอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการการเรียนรู๎
สะเต็มศึกษา (STEM  Education) ที่ประสบความส าเรจ็ จ านวน 3  ล าดบัที ่

 

 
 

ลงชื่อ                                ผู๎เสนอโครงการ 
        (นายณฐักิตติ์  ปานถาวร) 

                         ศึกษานิเทศก  ช านาญการพิเศษ 
 
 

 
                                ลงชื่อ                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                   ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
       ลงชื่อ                               ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                                        (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
               รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

 ลงชื่อ                               ผู๎อนุมัติโครงการ 
                      (นายสะอาด  อุสมา) 
              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนากระบวนการคิดเพ่ือทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
และกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร  

กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที       พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่      ด๎านการศึกษา  
มาตร านที ่ - 
ตัวบ่งชี้ที ่- 

ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ  เบอร โทรศัพท   081 - 7382179 

2. นางสาวเตือนใจ   อินทโกศรี    เบอร โทรศัพท   086 - 9636924  
3. นางกอมาริย๏ะ   ปรีนพคุณ เบอร โทรศัพท   097 - 3594848 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎ทักษะการคิด

เป็นสมรรถนะหลักที่ส าคัญสมรรถนะหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนเป็นผู๎น าทักษะการคิดสูํการปฏิบัติในชั้นเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎มีความสอดคล๎องตามมาตรฐานการเรียนรู๎และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท าให๎นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด
และครูผู๎สอนจะชํวยให๎นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดได๎ดียิ่งขึ้น  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการคิด
เพ่ือทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร  
 

 . วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือรวบรวมแบบฝึกสํงเสริมการคิดกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร  ที่สอดคล๎องกับโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.2 เพ่ือเผยแพรํแบบฝึกสํงเสริมการคิดกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร  ให๎โรงเรียนน าไปใช๎ทางเว็บไซด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2  
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 . เป้าหมาย 
       .  เชิงปริมา    

     1. จัดประชุมคณะท างานจัดหาแบบฝึกทักษะสํงเสริมการคิดกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
จ านวน  50  คน ใช๎เวลา 3 วัน  

     2. จัดประชุมคณะท างานจัดหาแบบฝึกทักษะสํงเสริมการคิดกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
จ านวน  50  คน ใช๎เวลา 3 วัน  
       .  เชิงคุ ภาพ   

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึกสํงเสริมการคิด
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร  
 

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

ตามโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2563 

เตือนใจ  
อินทโกศรี 

2 ประชุมปฏิบัติการจัดหาแบบฝึกสํงเสริมการคิด             
ตามโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2563 

กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม 2564 หยาดฟูา 
สุวรรณนพ 

  

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึก
สํงเสริมการคิดตามโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึก
สํงเสริมการคิดตามโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 
10 ชุด 

 
 

10 ชุด 
 
 

เชิงคุ ภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึก
สํงเสริมการคิดที่สอดคล๎องกับโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึก
สํงเสริมการคิดที่สอดคล๎องกับโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  65,000  บาท  
(เงินหกหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดหาแบบฝึกสํงเสริม 
การคิดตามโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

    

-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(50  คน x 6 มื้อ x 35 บาท ) 

10,500 - 10,500 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(50 คน x 3 มื้อ x120บาท) 

18,000 - 18,000 - 

- คําวัสดุ 4,000 - - 4,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 32,500 -  8, 00 4,000 

2. ประชุมปฏิบัติการจัดหาแบบฝึกสํงเสริม 
การคิด ตามโครงสร๎างข๎อสอบ การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

    

-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(50 คน x 6 มื้อ x 35 บาท ) 

10,500 - 10,500 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(50คน x 3 มื้อ x120บาท) 

18,000 - 18,000 - 

- คําวัสดุ 4,000 - - 4,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 32,500 -  8, 00 4,000 

3. สรุปและรายงานผล - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 - 57,000 8,000 

(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        คณะท างานอาจจะท างานไมํตํอเนื่อง เพราะใช๎เวลาท างานในวันเสาร  จ านวน 3 ครั้ง 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ขอความรํวมมือคณะท างาน ท างานวันเสาร และอาทิตย  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีแบบฝึกสํงเสริมทักษะการคิดให๎

โรงเรียนน าไปใช๎พัฒนานักเรียน 
 
 
 

                                  ลงชื่อ                                 ผู๎เสนอโครงการ                  
                                        (นางสาวหยาดฟูา สุวรรณนพ) 
                                                ศึกษานิเทศก  
 
 
 

         ลงชื่อ                                ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                        (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                        ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                                ลงชื่อ                                  ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                       (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

  ลงชื่อ                                 ผู๎อนุมัติโครงการ 
                        (นายสะอาด  อุสมา) 
                   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ     พัฒนาข๎าราชการครูสูํวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพ่ือความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่      การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที         พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นางสินุช  ประสงค สุข เบอร โทรศัพท  089-4662722 

2. นางอภิญญา  ศิริรังษี   เบอร โทรศัพท  085-0778726 
3. นายอดินันต   หะมะ    เบอร โทรศัพท  081-0925937 
4. นางเกตนิกา  แวํนแก๎ว  เบอร โทรศัพท  092-4175460 

กลุ่ม กลุํมบริหารงานบุคคล (กลุํมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการประเมิน ในการก าหนดต าแหนํงและเลื่อนวิทยฐานะ

ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการได๎มีความมุํงหวังและ
เปูาประสงค ท่ีจะให๎บรรดาข๎าราชการครู ได๎พัฒนาตนเองโดยใช๎พื้นฐานการพัฒนาดังกลําว มาจากงาน
ประจ าในฐานะครูผู๎สอนในรายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบ ข๎าราชการครูที่มีความประสงค จะขอรับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง ในฐานะครูผู๎สอนจะต๎องด าเนินการตามขั้นตอน อยํางเป็น
กระบวนการ ส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได๎ก าหนดหลักเกณฑ และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่อยูํในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ๎าย๎อย 
นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะช านาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นมา 
เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นเสนอผลงานโดยไมํต๎องท าผลงานทางวิชาการที่
เป็นรูปแบบทั่วไปได๎ เพราะเหตุแหํงความยากล าบากในการท างานในพ้ืนที่   ทั้งนี้ก็เพ่ืออ านวยความ
สะดวกตํอผู๎รับการประเมิน และผลการประเมินมีความถูกต๎องแมํนย าตรงกับศักยภาพของข๎าราชการ
ครูผู๎นั้นมากที่สุด  

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติ และเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการด าเนินการ
ให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎ ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดโครงการพัฒนา
ข๎าราชการครูสูํวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพ่ือความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นโครงการที่มี
ความส าคัญอยํางยิ่งที่จะน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ในศตวรรษที่ 21 ที่จะต๎องเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัด โดยการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ  
ความเข๎าใจในหลักเกณฑ และสามารถท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่ก าหนดได๎ 
 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให๎ข๎าราชการครู มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการ เพ่ือใช๎ในการ

ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ข๎าราชการครู ยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

 . เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา    

 ข๎าราชการครูที่เข๎ารับการพัฒนา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จ านวน 200 คน          
       .   เชิงคุ ภาพ   

       1. ข๎าราชการครู มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และยื่นขอรับการประเมิน 

 2. ข๎าราชการครู ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน ร๎อยละ 60 เสนอยื่นขอรับการประเมินและ
จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได๎ อันจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน สูงสุด (ภายใน 2 ปีงบประมาณ)  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 สินุช  ประสงค สุข 

อภิญญา  ศิริรังษี 
อดินันต   หะมะ 
เกตนิกา  แวํนแก๎ว 

2 แตํงตั้งคณะท างาน ธันวาคม 2563 
3 ประสานงานกับคณะวิทยากรและ 

จัดประชุมเตรียมการ 
มกราคม - กุมภาพันธ  

2564 
4 แจ๎งข๎าราชการครูเข๎ารับการพัฒนา กุมภาพันธ  2564 
5 จัดท าเอกสาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ 

การพัฒนา 
มีนาคม 2564 

6 ด าเนินการพัฒนาฯ  เมษายน 2564  
7 ประเมินผลโครงการ พฤษภาคม 2564  
8 สรุปผล/รายงานผลโครงการ มิถุนายน 2564  
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 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
ข๎าราชการครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ที่มีวิทยฐานะช านาญการ ที่มีคุณสมบัติยื่นขอรับการประเมิน  

 
200 คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของข๎าราชการครู ที่ผํานการพัฒนา มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมิน ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ร๎อยละของข๎าราชการครู ที่ผํานการพัฒนา สามารถจัดท าผลงานทาง
วิชาการได๎มาตรฐานและถูกต๎องตามหลักวิชาการ 

 
100 

 
60 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 99,200 บาท  
(เงนิเก๎าหมื่นเก๎าพันสองร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุมคณะท างาน     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x  2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,050 - 1,050 - 

รวมเงินกิจกรรมที่    ,0 0   ,0 0  
2. ประชุมและด าเนินการจัดพัฒนา  
(2 รุํน ๆ ละ 100)  

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
(215 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

30,100 - 30,100 - 

- คําตอบแทนวิทยากร 
(จ านวน 2 คน x 10,000 บาท) 

20,000 20,000 - - 

- คําพาหนะวิทยากร  
(2 คน x 7,500 บาท) 

15,000 - 15,000 - 

- คําท่ีพักวิทยากร   
(2 คน x 3 คืน x 1,200 บาท) 

7,200 - 7,200 - 

- คําปูายไวนิล  1,000 - - 1,000 
- คําวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน 
(200 ชุด x 100 บาท) 
 

20,000 - - 20,000 

รวมเงินกิจกรรมที่   93, 00  0,000   , 00   ,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ประชุมสรุปผลการด 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 - 

- คําวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน 2,000 - - 2,000 
รวมเงินกิจกรรมที่   4,8 0 -  ,8 0  ,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99, 00  0,000   , 00   ,000 

     ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ข๎าราชการครูขาดความรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการจัดท าผลงานทางวิชาการที่ถูกต๎อง
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                 2. ข๎าราชการครูเมื่อผํานการพัฒนาแล๎ว ไมํน าความรู๎ที่ได๎รับไปด าเนินการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ข๎าราชการครู เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และกระบวนการจัดท าผลงานทางวิชาการท่ีถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
                 2. ด าเนินการติดตามข๎าราชการครูที่เข๎ารับการพัฒนาในการจัดท าผลงานทางวิชาการ
หลังจากเข๎ารับการอบรม เพื่อให๎เสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ข๎าราชการครู มีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักเกณฑ และวิธีการให๎ข๎าราชการครู มีหรือเลื่อน

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และสามารถอธิบาย ถํายทอดความรู๎ แนะน าให๎กับเพ่ือนครูที่จะเสนอขอรับ
การประเมินได๎  

9.2 จัดสํงแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการขอรับการประเมินอยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วน เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยไมํมีการแก๎ไขในภายหลัง 

 
 

        ลงชื่อ                             ผู๎เสนอโครงการ 
(นายอดินันต   หะมะ) 

                                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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   ลงช           ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสินุช  ประสงค สุข) 

ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
                               ลงชื่อ......................-..............................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                         (………………………………….) 

 รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

 
 
      ลงชื่อ                               ผู๎อนุมัตโิครงการ 

                              ( นายสะอาด  อุสมา ) 
                       ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   เสริมสร๎างความรู๎ด๎านกฎหมายและวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที        พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสินุช ประสงค สุข          ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
2. นางอภิญญา  ศิริรังษี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

  3. นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกรปฏิบัติการ  
  4. นายอดินันต   หะมะ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  5. นางเกตนิกา  แวํนแก๎ว  เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่ม  บริหารงานบุคคล 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
วินัย คือ สิ่งที่ข๎าราชการทุกหมูํเหลําสมควรที่จะต๎องธ ารงและรักษาไว๎โดยมิให๎ดํางพร๎อย เพ่ือ

เป็นเกียรติและประวัติย้ าเตือนแสดงให๎เห็นถึงคุณงามความดีและความภาคภูมิใจในชีวิตข๎าราชการ 
การมีวินัยเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะให๎บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต๎อง ได๎แกํ การ
ประกอบสัมมาอาชีพ ด๎วยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎ท่ี
เปรียบเสมือนเป็นแมํพิมพ ของชาติ ท าหน๎าท่ีอบรมสั่งสอนให๎ความรู๎แกํผู๎อื่นและรวมไปถึง
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งท างานในสํวนที่เกี่ยวข๎องสมควรต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นต๎นแบบของนักเรียน ชุมชนและสังคมตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ที่มอบแกํครูอาวุโสในโอกาสเข๎าเฝูาฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2521 “ครูที่แท๎จริง
นั้นต๎องท าแตํความดี คือ ต๎องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต๎องเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผํและเสียสละต๎อง
หนักแนํนอดทนและอดกลั้น ส ารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให๎อยูํในระเบียบ แบบแผนที่ดี
งาม รวมทั้งต๎องซื่อสัตย  รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไมํปลํอยไปตามอ านาจอคติ ” ซึ่งหาก
ประพฤติตนอยูํในกรอบที่ถูกที่ควร มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ก็จะเป็น
ผู๎มีวินัย ซึ่งจะเป็นต๎นแบบที่ดีของนักเรียน ชุมชน และสังคม ดังนั้นการมีวินัยและการรักษาวินัย จึง
เป็นสิ่งที่ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต๎องให๎ความส าคัญและเรียนรู๎รักษาอยูํตลอดเพ่ือ
ความเชื่อมั่นของสังคมในฐานะที่วิชาชีพของ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง ซึ่งต๎องมีใบประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้หากมีผู๎ประพฤติไมํอยูํในกรอบของระเบียบกฎหมาย ก็
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จะเข๎าขํายผิดวินัย ซึ่งจะต๎องมีการสืบสวน หากมีมูลกรณีที่จะกลําวหาวํากระท าผิดวินัย จะต๎องมีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวําผู๎ถูกกลําวหามีความผิดตามที่ถูกกลําวหาหรือไมํ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องได๎ก าหนดขั้นตอนไว๎ 

การอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมาย และวินัย จรรยาบรรณข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎหมายปูองกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให๎แกํข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงถือเป็นการสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตน อยูํในระเบียบวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎แกํ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารับการอบรม น าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องและสามารถ
ขยายผลให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องได๎เป็นอยํางดี จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่พัสดุ

และคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง เข๎ารับการพัฒนาเกิดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง กฎหมาย และระเบียบ
วินัยของทางราชการ สามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการพัฒนา ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม 
เจ๎าหน๎าที่พัสดุและคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง น าความรู๎ที่ได๎รับประยุกต ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3 เพ่ือลดข๎อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติราชการในด๎านการบริหารงานบุคคล  การจัดซื้อ
จัดจ๎าง ตลอดถึงการถูกกลําวหาวํากระท าผิดวินัยและความรับผิดอยํางอ่ืน                                      
 

 . เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา    

       ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่พัสดุและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง จ านวน 150 คน 
       .   เชิงคุ ภาพ   
                  ผู๎บรหิารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่พัสดุ
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง ที่เข๎ารับการพัฒนาเกิดความรู๎ความเข๎าใจ กฎหมาย และระเบียบวินัย
ของทางราชการสามารถประยุกต ใช๎ และน าไปปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยไมํมีผู๎ใดถูกลงโทษทางวินัย 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1
2
3
4 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

ม.ค.-เม.ย 2564 สินุช ประสงค สุช 
อภิญญา ศิริรังษี 
อรวรรณ พรหมชัย 
อดินันต   หะมะ 
เกตนิกา  แวํนแก๎ว 

         



 

 

- 126 - 
 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา   
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่พัสดุ
และคณะกรรมการที่เก่ียวข๎อง 

 
150 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม 
เจ๎าหน๎าที่พัสดุและคณะกรรมการที่เก่ียวข๎อง ที่เข๎ารับการพัฒนา เกิด
ความรู๎ความเข๎าใจ กฎหมาย และระเบียบวินัยของทางราชการสามารถ
ประยุกต ใช๎ และน าไปปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยไมํมีผู๎ใดถูกลงโทษทางวินัย 

 
95  

 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 98,100 บาท  
 (เงินเก๎าหมืน่แปดพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน )  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

10,500 - 10,500 - 

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

18,000 - 18,000 - 

- คําตอบแทนวิทยากร 
(6 ชม. X 1,200 บาท) 

7,200 7,200 - - 

- คําพาหนะวิทยากร 
(2 คน X 10,000 บาท) 

20,000 - 20,000 - 

- คําที่พักวิทยากร 
(2 คน X 1,200 บาท X 1 คืน)  

2,400 - 2,400 - 

- คําเอกสารประกอบการอบรม 
(150 ชุด X 200 บาท) 

30,000 - - 30,000 

- คําวัสดุ 10,000 - - 10,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  98, 00 7, 00  0,900 40,000 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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 8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. เนื่องจากกลุํมเปูาหมายบางสํวนยังไมํเคยผํานการอบรมเก่ียวกับกฎหมาย วินัย 
และการด าเนินการทางวินัย พ้ืนฐานความเข๎าในอาจเป็นอุปสรรคในการอบรมครั้งนี้ 
       2. ด๎วยเวลาที่จ ากัด ตามโครงการได๎ก าหนดระยะเวลาในการอบรม จ านวน 1 วัน  
การด าเนินโครงการจึงเกิดความเสี่ยงในการด าเนินการให๎ทันกรอบระยะเวลาที่จ ากัด  
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ควรมีแผนการสร๎างความเข๎าใจในพ้ืนฐานของเรื่องที่จะอบรมโดยมีการจัด Pre-Test/   
Post-test ทดสอบระดับความรู๎ความเข๎าใจในเบื้องต๎นของกลุํมเปูาหมาย 
  2. ด๎วยระยะเวลาที่จ ากัดต๎องก าหนดแผนการด าเนินการตามโครงการให๎มีความรัดกุม 
เพ่ือบริหารเวลาที่มีอยูํอยํางจ ากัดด าเนินโครงการให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่พัสดุและคณะกรรมการ     

ที่เกี่ยวข๎อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข๎าพัฒนาเกิดความรู๎ความเข๎าใจ 
กฎหมาย และระเบียบวินัยของทางราชการสามารถประยุกต ใช๎ และน าไปปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยไมํมีผู๎ใดถูกลงโทษทางวินัย  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถลดข๎อพิพาทอันเกิดจาก
การปฏิบัติราชการในด๎านการบริหารงานบุคคล ตลอดถึงการถูกกลําวหาวํากระท าผิดวินัยและความ
รับผิดอยํางอ่ืน 
 

           ลงชื่อ                                ผู๎เสนอโครงการ                  
                                               ( นางสาวอรวรรณ  พรหมชัย ) 
                                              นิติกรปฏิบัติการ 
 

             ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                               ( นางสินุช  ประสงค สุข ) 
                                             ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
                                     ลงชื่อ......................-............................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                             (……………………………… ) 

            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
           ลงชื่อ                                 ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                 (นายสะอาด  อุสมา) 
                        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือก๎าวสูํ  
Thailand 4.0 

กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที       พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 2  การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3     การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   

ลักษ ะโครงการ       โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสินุช  ประสงค สุข เบอร โทรศัพท  089-4662722 

2. นางอภิญญา  ศิริรังษี   เบอร โทรศัพท  085-0778726 
3. นายอดินันต   หะมะ   เบอร โทรศัพท  081-0925937 
4. นางเกตนิกา  แวํนแก๎ว เบอร โทรศัพท  092-4175460 

กลุ่ม  กลุํมบริหารงานบุคคล (กลุํมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร ที่ 6 ได๎มีแนวทางการพัฒนา

บุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ โดยมุํงเน๎นพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับให๎ได๎รับความรู๎ ความสามารถให๎สอดคล๎องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนรัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลต๎องการเตรียมความ
พร๎อมบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการก๎าวสูํ Digital Thailand 4.0 โดยการสร๎างบุคลากรทุกระดับให๎
มีทักษะ ใหมํ ๆ ด๎านดิจิทัล ให๎เชี่ยวชาญไอทีในด๎านการสร๎างเครื่องมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานภาครัฐ การบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ อยํางบูรณาการ ชํวยให๎ผู๎บริหารมีข๎อมูล
ประกอบการตัดสินใจได๎อยํางแมํนย า และตอบสนองความต๎องการของประชาชน และทุกภาคสํวน  

ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได๎มีแนวทางพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลของ
ข๎าราชการและบุคคลภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด๎านดิจิทัลของข๎าราชการ
และ บุคลากรภาครัฐ ในมิติท่ี 1 รู๎เทําทันและใช๎เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ  และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิดประโยชน สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ
การท างานรํวมกัน หรือใช๎เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค กรให๎มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือก๎าวสูํ Thailand 4.0 เพ่ือเสริมสร๎างสมรรถนะ  
ด๎าน IT ให๎กับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให๎มีความพร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล 
ที่จะก๎าวสูํ Thailand 4.0 ให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์อยํางม่ันคง มัน่คั่งและยั่งยืน     

 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือจัดท าหลักสูตรออนไลน ส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 . เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา    

        คณะกรรมการและคณะท างานจัดท าหลักสูตรออนไลน  จ านวน 52 คน  
       .   เชิงคุ ภาพ   

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีหลักสูตรออนไลน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด๎านดิจิทัลส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ไมํน๎อยกวํา 8 หลักสูตร  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 สินุช  ประสงค สุข 

อภิญญา  ศิริรังษี 
อดินันต   หะมะ 
เกตนิกา  แวํนแก๎ว 

2 แตํงตั้งคณะท างาน พฤศจิกายน 2563 
3 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรฯ ธันวาคม 2563 - 

มกราคม 2564 
4 ประชาสัมพันธ และแจ๎งโรงเรียนเข๎ารับ

การพัฒนาทางระบบออนไลน  
กุมภาพันธ  2564 - 
พฤษภาคม 2564 

5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2564 
6 ประเมินผลโครงการ กรกฎาคม 2564  
7 สรุปผล/รายงานผลโครงการ สิงหาคม 2564  

 
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
คณะกรรมการและคณะท างาน ได๎เข๎ารํวมประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตรออนไลน  

 
52 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีหลักสูตรออนไลน 
เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไมํน๎อยกวํา 8 หลักสูตร  

 
100 
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 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และจังหวัดทางภาคใต๎ 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 212,060 บาท  
(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

3,640 - 3,640 - 

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

6,240 - 6,240 - 

- คําพาหนะเดินทาง 
อ าเภอโคกโพธิ์ (6 คน X 1 วัน X 200 บาท ) 
อ าเภอยะรัง (7 คน x 1 วัน x 400 บาท ) 
อ าเภอมายอ (4 คน x 1 วัน x 500 บาท ) 
อ าเภอแมํลาน (2 คน x 1 วัน x 300 บาท ) 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

- คําวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่    8,480 -   ,480  ,000 

2. ประชุม ศึกษาดูงาน และจัดท าหลักสูตร      
- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
(52 คน x 5 มื้อ x 50 บาท) 

13,000 - 13,000 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(52 คน x 3 มื้อ x 300 บาท) 

46,800 - 46,800 - 

- คําอาหารเย็น  
(52 คน x 2 มื้อ x 350 บาท) 

36,400 - 36,400 - 

- คําที่พัก (52 คน x 2 คืน x 600 บาท) 62,400 - 62,400 - 
- คําของที่ระลึก 1,500 - - 1,500 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000 - 10,000 - 
- คําปูายไวนิล  2,000 - - 2,000 
- คําวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่    7 , 00 -   8, 00  , 00 
3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน     
- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(52 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 
 

3,640 - 3,640 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

6,240 - 6,240 - 

- คําพาหนะเดินทาง 
อ าเภอโคกโพธิ์ (6 คน x 1 วนั x 200 บาท) 
อ าเภอยะรัง (7 คน x 1 วัน x 400 บาท) 
อ าเภอมายอ (4 คน x 1 วัน x 500 บาท) 
อ าเภอแมํลาน (2 คน x 1 วัน x 300 บาท ) 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

- คําวัสดุและเอกสารในการด าเนินงาน 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่    8,480 -   ,480  ,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ,0 0 -  0 ,  0  0, 00 

      ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ระยะเวลาในการจัดท าหลักสูตรออนไลน ส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไมํส าเร็จตามก าหนด 
                 2. หลักสูตรออนไลน ที่ใช๎ในการพัฒนาขาดการสดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของ
หลักสูตร 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน เพ่ือให๎เพ่ือการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ 
                 2. แตํงตั้งผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหลักสูตรและทดลองใช๎หลักสูตรกํอนใช๎จริงกับ
กลุํมเปูาหมาย   
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผํานการพัฒนาทักษะดิจิทัลสามารถน าความรู๎ไป

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎คอมพิวเตอร ชํวยในการปฏิบัติงาน 
9.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผํานการพัฒนาทักษะดิจิทัลมีความรู๎ ความสามารถ 

และทักษะด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความพร๎อมเพ่ือก๎าวสูํ 
Thailand 4.0  
 

 
                                         ลงชื่อ                                   ผู๎เสนอโครงการ                  
                                                     ( นายอดินันต   หะมะ ) 
                                      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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                           ลงชื่อ           ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                               (นางสินุช  ประสงค สุข) 

ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 

 
 
                                  ลงชื่อ........................-........................ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                         (……………..…………………. ) 

       รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 

 
 
       ลงชื่อ                                    ผู๎อนุมัติโครงการ 

                              ( นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู๎ 
ทางวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที ่3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที        พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที ่4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
   การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่ 12  ด๎านการศึกษา   

มาตร านที ่ 1  การบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การพัฒนาสูํองค การแหํงการเรียนรู๎ 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัรฟุดดีน  หะยี เบอร โทรศัพท    084-6338795 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎จัดท ายุทธศาสตร ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนไทยทุกคน เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
เพราะทรัพยากรมนุษย มีความส าคัญตํอความเจริญก๎าวหน๎าของชาติ ที่เกิดจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายที่มี
สํวนได๎สํวนเสียกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมคิด รํวมท า และลงมือปฏิบัติอยํางจริงจัง จะท าให๎
บรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีคุณภาพ คือ ผู๎เรียนมีสมรรถนะด้ านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทย     
ในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร๎างคนในชาติให๎มีคํานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ครอบคลุมและสอดคล๎องกับลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปลูกฝังคํานิยม
คุณธรรม จริยธรรม ให๎เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยให๎เป็นผลส าเร็จตามเจตนารมณ ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ
ด๎านการศึกษา โดยมีการเกิดแนวคิดส าคัญคือ "จุดแตกหักในห๎องเรียน" เป็นยุทธศาสตร ส าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ด๎านในเวลาตํอมา โดยเฉพาะด๎านที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เชํน การปฏิรูป
วัฒนธรรมใหมํของสถานศึกษา เน๎นการสํงเสริมให๎สถานศึกษาทุกแหํงเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community = PLC) สร๎างระบบความรับผิดชอบระหวํางครู ผู๎บริหารสถานศึกษา 
และผู๎ปกครอง สนับสนุนการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา สร๎างภาวะผู๎น าให๎ผู๎บริหารการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่ ตลอดจนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเรียนรู๎ สร๎างสรรค  ในการรํวมมือ
แก๎ปัญหาด๎วยแนวคิดท่ีใหมํ ๆ ในการแก๎ปัญหาการศึกษาได๎ในที่สุด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 สํงเสริมให๎ครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ” เพ่ือให๎ตอบสนองตํอยุทธศาสตร การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกลําว ซึ่งกระบวนการ 
PLC เป็นกระบวนก ารสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติงานรํวมกัน  เพื่อให๎การขับเคลื่อน PLC ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิช าชีพ ไปสูํสถานศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางยั่งยืนตํอไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ สูํสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
ตํอไป เป็นต๎น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ สูํสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เพ่ือให๎บุคลากรในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา  
        ครู พนักงานราชการ ลูกจ๎างในสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานีเขต 2 จ านวน 120 คน 
        .   เชิงคุ ภาพ 

       1. ครู พนักงานราชการและลูกจ๎างในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีเขต 2 ได๎ด าเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิช าชีพไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษา  
        2. บุคลากรทางการศึกษา ข๎าราชการ พนักงานและลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ด าเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไปสูํการน านวัตกรรมพัฒนาระบบงานในการท างานของตนเอง
ในส านักงานได๎อยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plc ส าหรับครู พนักงานราชการและลูกจ๎างใน
สถานศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2  ด าเนินการดังนี้ 
1. ประชุมวางแผนคณะท างานรํวมกับคณะวิทยากร 
2. ออกแบบหลักสูตรอบรมPLC  
3. อบรม/เข๎าคํายปฏิบัติการ PLC 
4. สรุปผลการเข๎าคํายปฏิบัติการ PLC รํวมกับ
วิทยากร 
5. รายงานผล ไปยัง สพป.ปน 2 สพฐ. และ
หนํวยงานตําง ๆ 

 
 

24  ก.พ. 2564 
25-26 ก.พ. 2564 
7-8  มี.ค.  2564 
10 มี.ค   2564 
มี.ค - ส.ค. 2546 

ชัรฟุดดีน  หะยี 
และคณะ 
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 . ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
คร ูพนักงานราชการและลูกจ๎างในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ปฏิบัติการ PLC ได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
120 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของครู พนักงานราชการและลูกจ๎างในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ปฏิบัติการ PLC ได๎อยํางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 
100 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
          ห๎องประชุมศูนย เครือขํายการเรียนรู๎ในโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย ห๎องประชุมหนํวยงานตําง ๆ 
ในจังหวัดปัตตานี หรือห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.   งบประมา  
         จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 จ านวน 50,000 บาท 
(เงินห๎าหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

 

กิจกรรม 
งบประมา  

ที่ใช้ 
งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ด าเนินการ Plc ส าหรับครู พนักงาน
ราชการและลูกจ๎างในสถานศึกษา  
สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมี 
1. คําอาหารกลางวัน  
(115 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
2. คําอาหารวําง   
(115  คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
3. คําวิทยากร     
(4 คน  x 3 ชั่วโมง x 300 บาท) 
4. คําเอกสาร/วัสดุ 
5  คําประชุมเตรียมการวิทยากร   
    - คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
    - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 

27,600 
 

16,100 
 

3,600 
 

1,150 
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27,600 
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1,200 
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1,150 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  0,000  , 00 45,250 1,150 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

                 1. วิทยากรที่จะมาให๎ความรู๎แกํครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ๎าง ติดภารกิจ
ท าให๎การจัดอบรมไมํเป็นไปตามท่ีก าหนด 
                 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ๎าง ตามกลุํมเปูาหมายที่ก าหนด เข๎ารับ
การอบรมไมํครบตามจ านวน 
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว๎เป็นการลํวงหน๎า และวางแผนหาวิทยากรส ารอง กรณีวิทยากร
หลักไมํสามารถมาได๎ตามก าหนด 
                 2. ประสานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ๎างตามกลุํมเปูาหมายและส ารอง
บุคลากรที่อยูํนอกกลุํมเปูาหมายเข๎าแทน เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค  
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  9.2 ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 9.3 บุคลากรในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
น ากระบวนการ PLC ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาได๎อยํางมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
      ลงชื่อ                              ผู๎เสนอโครงการ 
              (นายชัรฟุดดีน  หะยี) 
         ศึกษานิเทศก ช านาญการพิเศษ 

 
 

          ลงชื่อ                             ผู๎เห็นชอบโครงการ 
            (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 

ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 
 
 

         ลงชื่อ                             ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                      (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 

          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

    ลงชื่อ                           ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสะอาด อุสมา) 
                  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการ 
  สถานศึกษาท่ีได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหม ํประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที        พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 

  การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่  2   การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสินุช  ประสงค สุข   ผอ.กลุํมบริหารงานบุคคล 
                            2. นางอภิญญา  ศิริรังษี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                            3. นางสาวนิภา  สายนุ๎ย   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                       
กลุ่ม           กลุํมบริหารงานบุคคล  
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหมีการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎ด ารง
ต าแหนํงบางต าแหนํงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให๎การปฏิบัติหน๎าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความก๎าวหน๎าแกํราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา
ที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ  ให๎มีความรู๎ ทักษะ วิสัยทัศน  เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน๎าท่ีราชการ  จึงได๎จัดให๎มีโครงการพัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํข้ึน 
 

 . วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให๎ผู๎อ านวยการสถานศกึษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ  
มีภาวการณ เป็นผู๎น าที่ดี มีวิสัยทัศน และมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให๎ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ  
ได๎ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ และสร๎างเครือขํายวิชาชีพ 
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 . เป้าหมาย 
 .   เชิงปริมา    
       ผู๎อ านวยการสถานศึกษา รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการและบุคลากรที่

เกีย่วข๎อง จ านวน  44 คน   
 .   เชิงคุ ภาพ   
        ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ  

มีภาวะผู๎น าและสามารถน าความรู๎ และประสบการณ ท่ีได๎รับจากการเข๎ารับการพัฒนาไปประยุกต ใช๎ในการ
ปฏิบัติหน๎าที ่และเป็นผู๎ผํานการประเมินสัมฤทธิผลตามหลักเกณฑ ที่ก าหนด 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 สินุช ประสงค สุข 

อภิญญา ศิริรังษี 
นิภา  สายนุ๎ย 
นูรียะห  อาแวกาจิ 
อดินันต   หะมะ 
 

2 ประชุมคณะท างาน/และผู๎เข๎ารํวมโครงการ พฤศจิกายน 2563 
3 ด าเนินการตามโครงการ 

4.1 คณะกรรมการ Coaching ประชุมให๎ค าปรึกษา
แนะน าผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการบรรจุ
แตํงตั้งใหมํ 
4.2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ประเมิน
ผู๎บริหารสถานศึกษา และรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา
ที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ                                                                
4.3 ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการ
สถานศึกษาที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํ ศึกษาดูงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญํ 

 
มกราคม – สิงหาคม 

2563 
 
 

 
 

สิงหาคม 2563 

4 สรุปผล/รายงานผลโครงการแตํละกิจกรรม กันยายน 2563  
          
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา และรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่เข๎ารับการพัฒนา
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน๎าที่มีภาวะผู๎น าและผํานการประเมินสัมฤทธิผล 
ตามหลักเกณฑ ท่ีก าหนด 

 
45 คน 

 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับ 
การบรรจุแตํงตั้งใหมํ มีภาวะผู๎น าและสามารถน าความรู๎ ประสบการณ ที่ได๎รับ 
จากการเข๎ารับการพัฒนาไปประยุกต ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ และผํานการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน๎าที่ระดับดีขึ้นไป 

 
100 

 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
สถานศึกษาผู๎อ านวยการสถานศึกษา และรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาได๎รับการแตํงตั้งบรรจุใหมํ 

และสถานที่ศึกษาดูงานโรงเรียน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญํ) ณ จังหวัดสงขลา/พัทลุง 
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7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 248,560 บาท  
(เงินสองแสนสี่หมื่นแปดพันห๎าร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 . ประชุมค ะท างานเพื่อเตรียมการ  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(44 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

3,080 - 3,080 - 

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

5,280 - 5,280 - 

- คําเอกสาร 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่    0,  0 - 8,  0  ,000 

 . ค ะกรรมการ Coaching ประชุมให้
ค าปรึกษาแนะน า ผอ.ร.ร. (ครั้งที่ 1)  

    

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 14 วัน) 

9,800 - 9,800 - 

- คําเบี้ยเลี้ยง  
(10 คน x 240 บาท x14 วัน) 

33,600 - 33,600 - 

- คําพาหนะเดินทาง 
 (6 คน x 300 บาท x 14 วัน) 

25,200 - 25,200 - 

รวมกิจกรรมที่    8, 00 -  8, 00 - 
 . ค ะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และประชุมสรุปผล
การประเมิน (ครั้งที่  ) 

    

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(5 คน x 35บาท x 2 มื้อ x 14 วัน) 

4,900 - 4,900 - 

- คําเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 240 บาท x 14วัน) 16,800 - 16,800 - 
- คําพาหนะเดินทาง   
(3 คน x 300 บาท x 14 วัน) 

12,600 - 12,600 - 

รวมกิจกรรมที่    4, 00 -  4, 00 - 

4. ค ะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล   
รองผอ.ร.ร.และประชุมสรุปผลการประเมิน 

    

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 10 วัน ) 

7,000 - 7,000 - 

- คําเบี้ยเลี้ยง   
(10 คน x 240 บาท x 10วัน) 

24,000 - 24,000 - 

- คําพาหนะเดินทาง  
(6 คน x 300 บาท x 10 วัน) 

18,000 - 18,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 49,000 - 49,000 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 . ศึกษาดูงาน โรงเรียนขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่)     
 .  ประชุม ศึกษาดูงาน โรงเรียน     
- คําอาหารเช๎า  
(35 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

3,500 - 3,500 - 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

2,450 - 2,450 - 

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

4,200 - 4,200 - 

- คําอาหารเย็น  
(35 คน x 350 บาท x 1 มื้อ) 

12,250 - 12,250 - 

- คําท่ีพัก (18 ห๎อง x 1,200 บาท) 21,600 - 21,600 - 
- คําของที่ระลึก (3 ชิ้น x 1,500 บาท) 4,500 - - 4,500 
- คําเอกสาร 1,000 - - 1,000 
- คําปูายไวนิล  ( 2 ผืน x 1,000บาท) 2,000 - - 2,000 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง  7,000 - - 7,000 

รวมกิจกรรมที่  .   8, 00 - 44,000  4, 00 
 .  ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(35 คน x 50บาท x 2 มื้อ) 

3,500 - 3,500 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(35 คน x 300บาท x 1 มื้อ) 

10,500 - 10,500 - 

- คําพาหนะเดินทาง (15 คน x 300บาท ) 4,500 4,500 - - 
รวมกิจกรรมที่  .   8, 00 4, 00  4,000 - 

รวมกิจกรรมที่   77,000 4,500 58,000  4, 00 
 .  ค ะกรรมการประชุมสรุปผลการ
ประเมินสัมฤทธิผล  

    

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

1,400 - 1,400 - 

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

2,400 - 2,400 - 

- คําพาหนะ (15 คน x 300 บาท) 4,500 - - 4,500 
- คําเอกสาร 1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่   9,300 -  ,800  , 00 
รวมกิจกรรมที่   –     เป็นเงิน 248,560 4, 00    ,0 0   ,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
          - ไมํมี - 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ไมํมี - 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู๎อ านวยการสถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการแตํงตั้งบรรจุใหมํ มีภาวะ

ผู๎น าและสามารถน าความรู๎  ประสบการณ ท่ีได๎รับจากการพัฒนาไปประยุกต ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ 
และผํานการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ ท่ีก าหนด 
 
                                  
                                  ลงชื่อ                              ผู๎เสนอโครงการ                  
                                           (นางอภิญญา  ศิริรังษี) 
                                 นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
 
 

                               ลงชื่อ        ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสินุช  ประสงค สุข) 
                                   ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล  
 
 
 

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

รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 

         ลงชื่อ                                ผู๎อนุมัตโิครงการ 
                      (นายสะอาด  อุสมา) 
              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนากระบวนการ 
                     เรียนรู๎และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที        พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรม 

   การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ลักษณะโครงการ      
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  2 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่      ด๎านการศึกษา   

มาตร านที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่  - 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๏ะ ปรีชานพคุณ   เบอร โทรศัพท   097-3594848 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นหนึ่งอยํางยั่งยืน ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งได๎ประกาศเป็น นโยบาย จุดเน๎นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนให๎อํานออก เขียนได๎และมีความสามารถด๎านค านวณ
สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําเฉลี่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร สูงขึ้น
อยํางน๎อยร๎อยละ 5 จะเห็นได๎วํา ครูเป็นบุคคลส าคัญ คือ เป็นผู๎จัดกิจกรรมและบรรยากาศให๎ผู๎เรียน
ให๎เกิดการเรียนรู๎ ดังนั้นการชํวยเหลือดูแลให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎ค าแนะน าและกระตุ๎นครูให๎พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพ การเพ่ิมพูนศักยภาพ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมทั้ง การสํงเสริมให๎ครูพัฒนานวัตกรรมใหมํ ๆ มาทดลองใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียน มีคุณภาพ สอดคล๎องกับจุดเน๎น สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่ต๎องการ และการสํงเสริม
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร จึงมีส าคัญและความจ าเป็นอยํางยิ่งเพราะจะสํงผลตํอ
การพัฒนาคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนเป็นอยํางมาก             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎มีนโยบายในการจัดกิจกรรมการสํงเสริม
และสนับสนุนการยกระดับผลการทดสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) 
และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร  ให๎สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
ของนักเรียนให๎สูงขึ้น ครูเป็นบุคคลส าคัญ คือเป็นผู๎จัดกิจกรรมและบรรยากาศให๎ผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ 
ดังนั้นการชํวยเหลือดูแลให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ  
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ให๎ค าแนะน า และกระตุ๎นครูให๎พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพ 
การเพ่ิมพูนศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการสํงเสริมให๎ครูพัฒนานวัตกรรม 
ใหมํ ๆ มาทดลองใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน มีคุณภาพ สอดคล๎องกับจุดเน๎น สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่ต๎องการ และการสํงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน 
รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร จึงมีส าคัญและความจ าเป็นอยํางยิ่งเพราะจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพและ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนเป็นอยํางมาก          
 

 .  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห และการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูงขึ้น 
    2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให๎สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนด๎านการคิดวิเคราะห  และการแก๎ปัญหา
ทางคณิตศาสตร สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น  
    2.3  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด๎านการคิดวิเคราะห และการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร  สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 .  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมา  

      1. คณะท างานแกนน าคณิตศาสตร   จ านวน  30  คน 
      2. ครูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 150 คน 

 3.2 เชิงคุ ภาพ   
      1. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีคําเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับ 

ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) , (NT) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนอยํางน๎อย  ร๎อยละ 5  
               2. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทุกโรง ได๎รับการพัฒนาให๎มีความสามารถ
ด๎านการคิดวิเคราะห  การแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร สูงขึ้น 
                3. ร๎อยละ 100 ของครูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร  และการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) , (NT)      

     4. ร๎อยละ 100 ของครูคณิตศาสตร  และ สถานศึกษามีนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู๎และ
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช๎ในการพัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห  และ
การแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร 
ของนักเรียนให๎สูงขึ้น 
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4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานแกนน าคณิตศาสตร  การพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร สูํการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียน 

พฤศจิกายน 2563 
 

กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ
และคณะ 

- วิเคราะห สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู๎ครูคณิตศาสตร /
กระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน 
- ศึกษาแนวคิดทฤษฎี/วิเคราะห มาตรฐานตัวชี้วัด 
ของหลักสูตร 

2 ประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร  ป.6 เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครูสูํการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ของนักเรียนให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ของการประเมินการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 

ธันวาคม 2563 กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ
และคณะ 

- จัดท า/พัฒนา จัดหาสื่อ/นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร  
ที่สามารถพัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห                                      
และการแก๎ปัญหาของนักเรียน 
- คัดเลือกนวัตกรรม/สื่อการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนา 
ความสามารถด๎านค านวณ  ด๎านการคิดวิเคราะห    
และการแก๎ปัญหาของนักเรียน   
- ปรับปรุงและจัดพิมพ  เผยแพรํนวัตกรรม/สื่อ ลงสูํ 
การปฏิบัติอยํางทั่วถึง 
- ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา              
ความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห และการแก๎ปัญหา
ของนักเรียน 

3 ประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร  ป.3 เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครู สูํการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 

มกราคม 2564 กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ
และคณะ 

- ออกแบบการเรียนรู๎ และจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา              
ความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห  และการแก๎ปัญหา               
ของนักเรียน 
- จัดท า/พัฒนา จัดหาสื่อ/นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร  
ที่สามารถพัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห  
และการแก๎ปัญหาของนักเรียน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - คัดเลือกนวัตกรรม/สื่อการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนา 

ความสามารถด๎านค านวณ  ด๎านการคิดวิเคราะห    
และการแก๎ปัญหาของนักเรียน   

สิงหาคม-กันยายน 
2563 

กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ
และคณะ 

- ปรับปรุงและจัดพิมพ เผยแพรํนวัตกรรม/สื่อลงสูํ 
การปฏิบัติอยํางทั่วถึง 

4 การนิเทศติดตามและสํงเสริมให๎ครูคณิตศาสตร ทุกโรงเรียน
ในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎ของนักเรียน  

ธันวาคม – กันยายน 
2564 

กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ
และคณะ 

- การใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพพัฒนาความสามารถ
ด๎านการคิดวิเคราะห  และการแก๎ปัญหาของนักเรียน  
- กิจกรรมการสอนเข๎ม เน๎นพัฒนานักเรียนให๎มีความ
พร๎อมตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของของการประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET) 
และ (NT) 
- กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู๎สูํ (O–NET ) และ (NT) 
- กิจกรรมการฝึกวิเคราะห โจทย /สถานการณ ปัญหา 

5 กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
จัดท ามาตรการและแนวทางการพัฒนา โดยสํงเสริม
ให๎ครูคณิตศาสตร  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด๎านการคิดวิเคราะห และการแก๎ปัญหาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร นักเรียน   

ธันวาคม 2563 กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ
และคณะ 

- สํงเสริมและนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมให๎นักเรียน
ทํองสูตรคูณอยํางมีความหมายทุกระดับชั้นเรียน  
- สํงเสริมและนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมคณิตคิดในใจ 
ทักษะคิดเลขเร็วให๎นักเรียนทุกวันของทุกโรงเรียน 
- นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม และการใช๎สื่อเพ่ือ
พัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห และการ
แก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียน   
- สํงเสริม/ชี้แนะให๎ครูคณิตศาสตร จัดกิจกรรม              
การเรียนรู๎ให๎ตรงมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุํมสาระ
คณิตศาสตร  ในแตํละระดับชั้น 
- นิเทศติดตามและสํงเสริมให๎ครูคณิตศาสตร ชั้น ป.6 
และ ม.3 จัดท าและใช๎แบบทดสอบที่ตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ประเมินคุณภาพนักเรียนและจัดกิจกรรม
สอนซํอมเสริมให๎กับนักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ 

ธันวาคม – เมษายน 
2564 

กอมาริย๏ะ 
ปรีชานพคุณ
และคณะ 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
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 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
1. ครูคณิตศาสตร  มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห และแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูคณิตศาสตร ในโรงเรียน มีรูปแบบ/เทคนิคการสอนและมีการใช๎สื่อ 
จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห และการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียน สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
150 คน 

 
 

115 โรง 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
มีคําเฉลี่ยของระดับผลการสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , 
(NT) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร  สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5 

 
100 

 
 .  สถานที่ด าเนินการ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  50,000  บาท  
(เงินห๎าหมื่นบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานแกนน าคณิตศาสตร  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครู
คณิตศาสตร สูํการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียน 

    

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

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน 
(40 คน x  1 มื้อ  x 120 บาท )      

4,800 - 4,800 - 

คําวัสดุ  500 - - 500 
รวมกิจกรรมที่ 1 8, 00 - 7, 00  00 

2. ประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร เพื่อ
พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครูสูํ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน 
ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของของการ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประเมินการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O–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  (18  คน x 200 บาท)  3,600 - 3,600 - 
คําวัสดุ  5,000 - - 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 2   , 00 -   , 00  ,000 
3. ประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร  ป.3 
เพ่ือพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครูสูํ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของการ
ประเมินคุณภาพผู๎เรียน  (NT) 

    

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  (18 คน x 200 บาท)  3,600 - 3,600 - 
คําวัสดุ  4,900 -  4,900 

รวมกิจกรรมที่ 3   , 00    , 00 4,900 
4. กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และครูแกนน าคณิตศาสตร จัดท า
มาตรการ และแนวทางการพัฒนา โดย
สํงเสริมให๎ครูคณิตศาสตร  จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห   
และการแก๎ปัญหา และการยกระดับยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร นักเรียน   

    

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

2,800 - 2,800 - 

คําอาหารกลางวัน  
(40 คน x 2 มื้อ  x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

คําวัสดุ  2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่   9, 00 - 7, 00  ,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  0,000 -  7, 00   ,400 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
                1. เวลา อาจไมํเป็นไปตามก าหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการ 
                2. งบประมาณ งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรอาจไมํสอดคล๎อง หรือเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมสํงผลให๎การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง  
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. มีแผน/ปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน  สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่ก าหนดได๎ 
       2. ควรจัดให๎มีการประชุมชํวงวันหยุดท าการ หรือกํอนเปิดภาคเรียน 
       3. บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูํอยํางรัดกุมให๎เกิดประโยชน สูงสุด 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด 

การเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห และการแก๎ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร ของนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ครูผู๎สอนคณิตศาสตร มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือการพัฒนาความสามารถ
ด๎านการวิเคราะห และการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคําเฉลี่ยของระดับผลการสอบทางการศึกษาในระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร  สูงขึ้นอยํางน๎อย ร๎อยละ 4 
 
 
                                   ลงชื่อ                                   ผู๎เสนอโครงการ                   

    (นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ) 
ศึกษานิเทศก  

 
 

                ลงชื่อ                                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
                 ลงชื่อ                                 ผู๎ตรวจสอบโครงการ 

                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

                 ลงชื่อ                              ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที       พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 

            การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ลักษณะโครงการ      
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาการเรียนรู๎  
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่      ด๎านการศึกษา   

มาตร านที่     การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษ ะโครงการ  โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร  เบอร โทรศัพท  0980131971   
                               2. นางซัลมา  มะเกะ          เบอร โทรศัพท  0936490003 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล เพ่ือแก๎ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning : DL) 2 รูปแบบ คือ การจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนครู สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแหลํงเรียนรู๎ที่มี
ประโยชน  (Resource Center) โดยได๎จัดเตรียมไว๎ให๎กับนักเรียนอยูํแล๎ว คือ DLIT (Distance Learning 
Information Technology) ซึ่งประกอบด๎วย 5 โมดูล ได๎แกํClassroom ห๎องเรียนแหํงคุณภาพ Resources 
คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน Library ห๎องสมุดออนไลน  Professional Learning Community : PLC 
ชุมชนแหํงการพัฒนาวิชาชีพ Assessment คลังข๎อสอบโดยเฉพาะ ในสํวนของโมดูล Classroom 
(ห๎องเรียนแหํงคุณภาพ) Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน Library ห๎องสมุดออนไลน 
Professional Learning Community : PLC ชุมชนแหํงการพัฒนาวิชาชีพ Assessment คลังข๎อสอบโดยเฉพาะ 
ในสํวนของโมดูล Classroom (ห๎องเรียนแหํงคุณภาพ) เป็นการรวบรวมคุณครูสอนเกํงทั่วประเทศไทย  
จากโรงเรียนชั้นน าทั่วประเทศ บันทึกเป็นคลิปการสอนเพ่ือขยายผลวิธีการสอนไปสูํโรงเรียนตํางๆ ทั่วประเทศ 
เป็นการสร๎างโอกาสทางการศึกษาที่เทําเทียม เน๎นกลุํมสาระการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่สอนยาก เข๎าใจยาก 
และมีปัญหาด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ส านักทดสอบทางการศึกษา ให๎ต๎นสังกัด เรํงพัฒนา (O-Net) 
ทั้งนี้ ได๎น าครูสอนเกํงจ านวน 300 คน จัดบันทึกการสอนโดยใช๎ Production Team มืออาชีพ บันทึกเป็น 
Clip VTR เวลา 50 นาที น าเสนอผํานเว็บไซต  www.dlit.ac.th จ านวน 1,200 ตอน ครอบคลุมเฉพาะ 5 
กลุํมสาระหลัก ตั้งแตํชั้น ป.1 - ม.6 สามารถดูย๎อนหลังในชั่วโมงสอนเสริมแบบ Online หรือดาวน โหลด
แบบ Offline ก็ได๎ กระทรวงศึกษาธิการจัดให๎มีห๎องเรียนแหํงชาติ ท าหน๎าที่เป็นศูนย กลางการเรียนรู๎ออนไลน 
ส าหรับคนไทยทุกคน นักเรียนสามารถเรียนออนไลน ได๎ทุกที่ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู๎
พัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ประชาชนทั่วไปพัฒนา skill ใหมํ ความท๎าทายของคนในยุค Digital 
Disruption  ที่ตอบโจทย การเรียนรู๎ตลอดชีวิต ที่เข๎าถึงความรู๎ที่ทันสมัย ทันตํอโลก งํายแคํเพียงคลิกเดียว โดย
สามารถเข๎าชมหน๎าแพลตฟอร ม DEEP ได๎ที่ www.deep.go.th ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows Android และ 



 

 

- 150 - 
 

iOS และเป็นการสํงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด๎วย ICT ซึ่งในปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 ได๎ด าเนินการ สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance Learning Information  Technology: DLIT) ให๎กับโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 115 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยมีแนวทาง การสร๎างขวัญและก าลังใจ ยกยํองเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) โดยใช๎เกณฑ มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ให๎ความรู๎พ้ืนฐานแกํครูผู๎รับผิดชอบ
ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ แพลทฟอร มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence 
Platform : DEEP) ตั้งแตํปีการศึกษา 2563  แล๎วนั้น จึงมีการด าเนินการตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดความคุ๎มคําใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT อยํางคุ๎มคําเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย G Suite for  
Education จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ได๎สูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นถึง
ความส าคัญในสิ่งที่กลําวมา จึงได๎จัดสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์นี้ขึ้น 
   
 . วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลได๎รับ
โอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 

2.2 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Informatio Technology :  DLIT) และการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 

2.3 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในการใช๎งานแพลทฟอร มด๎านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

2.4 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย G Suite for Education 

2.5 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 115 โรงเรียน ได๎รับผลการประเมินผํานเกณฑ มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดีขึ้นไป เกินร๎อยละ 80 
  
 . เป้าหมาย 

 .  เชิงปริมา    
 1. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมาย จ านวน 115 โรงเรียน เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

การจัดการศกึษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) 
 2. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย จ านวน 49 โรงเรียน เข๎ารํวม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) 
 3. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมาย จ านวน 115 โรงเรียน เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

แพลทฟอร มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) 
 4. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมาย จ านวน 115 โรงเรียน เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย G Suite 
for Education 

 5. โรงเรียนในสังกัด จ านวน  115 โรงเรียน ได๎รับผลการประเมินผํานเกณฑ มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ ดีขึ้นไป เกินร๎อยละ 80
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  .  เชิงคุ ภาพ   
 1. ร๎อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนในสังกัด เกิด

ความรู๎ความเข๎าใจจากการเข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning InformationTechnology: DLIT) และน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ 

 2. ร๎อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจจากการเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) และน าความรู๎ไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนได๎ดี 

 3. ร๎อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมาย มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับ แพลทฟอร มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform 
: DEEP) และน าความรู๎ไปประยุกต ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี 

        4. ร๎อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมาย มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย 
G Suite for Education และน าความรู๎ไปประยุกต ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี 
                5. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได๎รับผลการประเมินผํานเกณฑ มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ดีขึ้นไป เกินร๎อยละ  80 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 11 กุมภาพันธ  2564 ณัฐกิตติ ์ ปานถาวร 
2 ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามการจัด

การศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information  Technology: 
DLIT) ประชุมวางแผน เตรียมเครื่องมือติดตาม  

18 พฤษภาคม 2564 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance 
Learning Information  Technology: DLIT) 
และการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 
(Distance Learning Television: DLTV) ที่
สอดคล๎องกับเกณฑ มาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

5  มิถุนายน 2564 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แพลทฟอร ม 
ด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  
Education  Excellence Platform : DEEP) 

26 มิถุนายน 2564 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

5 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย G Suite for 
Education 

10 กรกฎาคม  2564 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6 โรงเรียนทุกโรงประเมินตนเองตามเกณฑ ที่

สอดคล๎องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสํงเลํมรายงานให๎ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

19 กรกฎาคม  2564 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

7 ด าเนินการติดตามการจัดการศึกษาทางไกล
ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT)   

3 สิงหาคม – 
2 กันยายน  2564 

ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

8 ประกาศผลการติดตาม ด าเนินการมอบเกียรติ
บัตรเพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจแกํสถานศึกษาท่ี
ผํานเกณฑ ระดับ ดี ขึ้นไปทุกแหํง 

9 กันยายน  2564 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

9 สรุปผลการด าเนินการ รายงานโครงการ 30 กันยายน  2564 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร 
 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
1. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การจัดการศกึษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 
2. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย เข๎ารํวม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance 
Learning Television: DLTV) 
3. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน  เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แพลทฟอร มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  
Excellence Platform : DEEP) 
4. ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT  ในรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู๎ด๎วย G Suite for Education 
5. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ได๎รับผลการประเมินผํานเกณฑ มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ดี ขึ้นไป   

 
115 คน 

 
 

49  คน 
 
 
 

115 คน 
 
 

115 คน 
 
 

115 โรง 
 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน มีความรู๎ 
ความเข๎าใจจากการเข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาทางไกล
ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance Learning Information Technology 
: DLIT) และน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ 

 
100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. ร๎อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย 
เกิดความรู๎ความเข๎าใจจากการเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และน าความรู๎ 
ไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนได๎ดี 
3. ร๎อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน ในสังกัด  
สพป.ปัตตานี เขต 2 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ แพลทฟอร มด๎านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) และ
น าความรู๎ไปประยุกต ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี 
4.ร๎อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนในสังกัดมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย G Suite for Education และน าความรู๎
ไปประยุกต ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี 
5. ร๎อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ได๎รับผลการประเมินผํานเกณฑ มาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับดีขึ้นไป
ตามเปูาหมาย   

100 
 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

 
100 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 95,200  บาท  
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ ติดตาม 
และเตรียมเครื่องมือ ตามเกณฑ มาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (DLIT 
และ DLTV)   

    

-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x2 มื้อ x35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

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

2,400 - 2,400 - 

- คําวัสดุ 
 

1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่    4,800 - 3,800 1,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการศึกษา
ตามเกณฑ มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (DLIT และ DLTV)   

    

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

8,400 - 8,400 - 

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

14,400 - 14,400 - 

- คําสมนาคุณวิทยากร  
(2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท) 

6,000 6,000 - - 

- คําถํายเอกสาร 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่   29,800 6,000 22.800 1,000 

3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแพลทฟอร ม
ด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  
Education  Excellence Platform : DEEP)   

    

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

8,400 - 8,400 - 

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

14,400 - 14,400 - 

- คําสมนาคุณวิทยากร 
(2 คน x 5 ชั่วโมง x 600บาท) 

6,000 6,000 - - 

- คําถํายเอกสาร 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่    9,800 6,000 22,800 1,000 

4.  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย G Suite 
for Education 

    

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

8,400 - 8,400 - 

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

14,400 - 14,400 - 

- คําสมนาคุณวิทยากร  
(2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท) 

6,000 6,000 - - 

- คําถํายเอกสาร 
 

1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 29,800 6,000 22,800 1,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. กิจกรรมการติดตามการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล (DLIT และ DLTV)   

    

-  คําวัสดุ/คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่    ,000 - - 1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,200 18,000 72,200  ,000 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. ระยะเวลาจัดกิจกรรมน๎อยเกินไป 
          2. การเข๎ารํวมประชุมของครูวิชาการโรงเรียนหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให๎มากข้ึน 
          2. เน๎นย้ าโรงเรียนให๎เห็นความส าคัญในการเข๎ารํวมประชุม 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูวิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน จ านวน 115 โรงเรียนความรู๎ความเข๎าใจ 
และสามารถจัดการเรียนรู๎รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครู
วิชาการหรือครูที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย จ านวน 49 โรงเรียนความรู๎ความเข๎าใจ
และสามารถจัดการเรียนรู๎รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) อยํางมีประสิทธิภาพ 
สํงผลให๎โรงเรียน จ านวน 115 โรงเรียน ผํานเกณฑ มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล ทั้ง 2 รูปแบบ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ดี ขึ้นไป เกินร๎อยละ 80  
 

                                  ลงชื่อ                                  ผู๎เสนอโครงการ                  
                                          (นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร) 
                                      ศึกษานิเทศก  ช านาญการพิเศษ 

 
                ลงชื่อ                              ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                 (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

                 ลงชื่อ                                ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

              ลงชื่อ                               ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุ ภาพ 
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โครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
พันธกิจที่   สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่   ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง เสมอภาค 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จและเป็น 
         แบบอยํางได ๎
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู เบอร์โทรศัพท์   094-3203737 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .  หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ก าหนด
วําการจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา
สิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และมาตรา 17 ให๎มีการศึกษาภาคบังคับ
จ านวนเก๎าปี โดยให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ด เข๎าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนอายุยํางเข๎าปีที่สิบหก 
เว๎นแตํสอบได๎ชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให๎เด็ก ซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ดจนถึงอายุยํางเข๎าปีที่สิบหก เข๎ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง
ถึงชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ที่สอดคล๎องกับเจตนารมณ 
ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2550 และนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต๎องการของประชาชน  
เพ่ือให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาท่ัวถึงและได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัด
การศึกษาภาคบังคับ และการด าเนินงานด๎านการรับนักเรียน ดังนั้นเพ่ือให๎เด็กได๎เข๎าเรียนและเรียนตํอเนื่อง  
จนจบการศึกษาภาคบังคับเก๎าปี จึงได๎ก าหนดจัดโครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพ่ือให๎
ผู๎บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานรับนักเรียน ผู๎รับผิดชอบงานรับนักเรียน 
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานการรับนักเรียน ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545 และ
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสามารถด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยการเกณฑ เด็กเข๎าเรียน ติดตามการเข๎าเรียน
ของนักเรียน และสามารถรายงานข๎อมูลผํานระบบการรับนักเรียนได๎อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ 
 

 .  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท าฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนที่จะเข๎าเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
2.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานการเกณฑ เด็กเข๎าเรียนและการรับนักเรียน 
2.3 เพ่ือประชุมครูผู๎รับผิดชอบงานรับนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2 ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับการด าเนินงานการรับนักเรียน การใช๎ระบบการเกณฑ เด็กเข๎าเรียน และระบบการรายงานผล
การรับนักเรียน 

2.4 เพ่ือติดตามเด็กที่อยูํในเกณฑ การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการ ของสพป.ปัตตานี เขต 2 
ปีการศึกษา 2564 ให๎เข๎าเรียนได๎ครบทุกคน 
 

 . เป้าหมาย 
      .  เชิงปริมา  
       1. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่จะเข๎าเรียน ปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 115 โรงเรียน 
       2. พัฒนาปรับปรุงระบบรายงานการเกณฑ เด็กเข๎าเรียนและการรับนักเรียนของโรงเรียน  
จ านวน 1 ระบบ 
                3. ประชุมครูผู๎รับผิดชอบงานรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 115 คน 
 4. ติดตามการเกณฑ เด็กเข๎าเรียน และการด าเนินงานรับนักเรียนของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 115 โรงเรียน 
   5. คณะท างานและผู๎รับผิดชอบงานการรับนักเรียน จ านวน 15 คน 
 3.2 เชิงคุ ภาพ 
   1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุกโรงเรียน มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัย
เรียน และสามารถน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎ 
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถน าข๎อมูล
มาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ           
    3. ผู๎เข๎ารํวมประชุม ร๎อยละ 100 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการรับ
นักเรียน การใช๎ระบบการเกณฑ เด็กเข๎าเรียน ระบบการรายงานผลการรับนักเรียน และสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติงานได๎ 
   4. ร๎อยละ 100 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตาม ทร.14 
ปีการศึกษา 2564 เข๎าเรียนชั้น ป.1 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าข๎อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14) 

ในเขตพ้ืนที่บริการ 
ธันวาคม 2563 สาวิตรี  สาและบู 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 พัฒนาระบบบริหารการด าเนินงาน 

รับนักเรียน 
ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

คณะกรรมการที่ได๎รับ
มอบหมาย 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานรับ
นักเรียนและระบบรายงานการรับนักเรียน 

มีนาคม 2564 สาวิตรี  สาและบู 

4 ติดตามการเกณฑ เด็กเข๎าเรียน พฤษภาคม- มิถุนายน
2564 

คณะกรรมการที่ได๎รับ
มอบหมาย 

5 สรุปผลการรับนักเรียน มิถุนายน 2564 สาวิตรี  สาและบู 
 

 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
สถานศึกษามีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถน าข๎อมูล 
มาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
115 โรง 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถ
น าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมประชุม ที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การรับนักเรียน การใช๎ระบบการเกณฑ เด็กเข๎าเรียน ระบบการรายงานผลการ
รับนักเรียน และสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติงานได๎ 
3. ร๎อยละของเด็กวัยเรียนที่เข๎ารับการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา 

 
100 

 
100 

 
 

100 
 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 6.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 32,200 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดท าข๎อมูลประชากรวัยเรียน  
(ทร.14) ในเขตพ้ืนที่บริการ 

- - - - 

2. พัฒนาระบบบริหารการด าเนินงาน 
รับนักเรียน 

- - - - 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานรับนักเรียน 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(130 คน x 2 มื้อ  x 35 บาท) 

9,100 - 
 

9,100 - 

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

15,600 
 

- 15,600 
 

- 

- คําวัสดุ  2,500 - - 2,500 
- คําเอกสารประกอบการประชุม 3,500 - - 3,500 
- คําไวนิล 1,500 - - 1,500 

รวมกิจกรรมที่   32,200 - 24,700 7, 00 
4. ติดตามการเกณฑ เด็กเข๎าเรียน 
และสรุปผลการรับนักเรียน 

- - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 32,200 - 24,700 7, 00 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.  ปัจจัยความเสี่ยง 

               1. บุคลากรที่รับผิดชอบไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ 
                2. ไมํสามารถออกติดตามและรายงานการรับนักเรียนผลได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               1. วางแผนจัดเวลาการประชุมให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบลํวงหน๎า 
               2. สร๎างเครือขํายในการออกติดตาม และด าเนินกิจกรรมให๎เร็วขึ้น 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการรับนักเรียนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ 2545 และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได๎อยํางถูกต๎องสมบูรณ  
 9.2 มีเครือขํายในการด าเนินงานการรับนักเรียน สํงผลให๎การด าเนินการติดตามและรายงาน
ผลการรับนักเรียนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 9.3 ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาและให๎ความ
รํวมมือในการติดตามเด็กเข๎าเรียน 
 

                                   ลงชื่อ             ผู๎เสนอโครงการ                   
                                           (นางสาวสาวิตรี  สาและบู) 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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                               ลงชื่อ                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ                             
                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                   ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 

 
 

        ลงชื่อ                                   ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ                                  ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นายสะอาด  อุสมา) 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ติดตามชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันให๎กลับเข๎าสูํระบบการศึกษา  
             ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
พันธกิจที่   สํงเสริม และสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่   ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง เสมอภาค 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 3  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน  
         ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู  เบอร์โทรศัพท์   094-3203737 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล   
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ก าหนดวํา
การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา
สิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และมาตรา 17 ให๎มีการศึกษา
ภาคบังคับจ านวนเก๎าปี โดยให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ด เข๎าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุ
ยํางเข๎าปีที่สิบหก เว๎นแตํสอบได๎ชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให๎เด็กซึ่งมีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ดจนถึงอายุยํางเข๎าปีที่สิบหก 
เข๎ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก๎า ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับ จึงมี
ความส าคัญยิ่งตํอการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให๎เป็นมนุษย ที่สมบูรณ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
  ปัจจุบันมีนักเรียนออกกลางคันหรือมีแนวโน๎มออกกลางคัน และนักเรียนตกหลํนจ านวนมาก 
โดยมีสาเหตุตํางๆ เชํน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเรียนการสอน การติดยาเสพติด 
การอพยพตามผู๎ปกครอง ถูกทอดทิ้ง เป็นต๎น ท าให๎เด็กบางสํวนออกจากระบบการศึกษา และเรียนไมํจบ
การศึกษาภาคบังคับ สํงผลให๎เป็นปัญหาของสังคมและเสี่ยงตํอการท าความผิดเพิ่มข้ึน 
 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดนโยบายด๎านการแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน  
โดยให๎ส านักงาน กศน.เข๎าไปดูแลหามาตรการในการแก๎ไขปัญหา โดยมีแนวทางในการปูองกันเด็ก
ออกกลางคัน คือ จะต๎องส ารวจข๎อมูลนักเรียนออกกลางคันรายบุคคลและรายจังหวัด พร๎อมวิเคราะห 
ปัญหาเด็กกลุํมเสี่ยงจ าแนกตามสาเหตุ และประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชน ท๎องถิ่น 
หนํวยงานตํางๆ เพ่ือรํวมกันปูองกันตํอไป พร๎อมทั้งจัดท าระบบข๎อมูลที่จะน ามาใช๎ในการวางแผน
ติดตามนักเรียนให๎กลับมาเรียนให๎มากที่สุด ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เล็งเห็นความส าคัญของการติดตามและชํวยเหลือเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํน จึงก าหนดจัด
โครงการติดตาม ชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับเข๎าสูํระบบ
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การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพ่ือส ารวจและจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคล 
วิเคราะห ปัญหา จ าแนกตามสาเหตุข๎อมูลนักเรียนออกกลางคัน และด าเนินการติดตาม ชํวยเหลือดูแล
และแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับมาสูํระบบการศึกษาและเรียนตํอจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

 

 .  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส ารวจและวิเคราะห ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 

ปีการศึกษา 2563 และจัดท าฐานข๎อมูลเป็นรายบุคคล 
2.2 เพ่ือติดตาม ชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับมาสูํ

ระบบการศึกษาและเรียนตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

 . เป้าหมาย 
      .  เชิงปริมา  
  1. ส ารวจและวิเคราะห ปัญหาเด็กออกกลางคัน โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 115 โรง และจัดท าฐานข๎อมูลรายบุคคลได๎ครบทุกคน  
       2. นักเรียนออกลางคันทุกคนได๎รับการติดตาม ชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาให๎กลับมา 
สูํระบบการศึกษา 
  .  เชิงคุ ภาพ 
  1. มีฐานข๎อมูลนักเรียนที่ออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดทุกคน 
  2. เด็กออกกลางคัน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ได๎กลับเข๎ามาสูํระบบการศึกษา สามารถเรียนตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
        3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ลดลง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจและจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียน

ออกกลางคัน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2563 
สาวิตรี  สาและบู 

2 ออกติดตามและสรุปผลการติดตาม
ชํวยเหลือดูแลเด็กนักเรียนที่ออก
กลางคันและนักเรียนตกหลํน 

มกราคม – มีนาคม 
2564 

คณะกรรมการ 
ที่ได๎รับการแตํงตั้ง 

 

 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
ส ารวจและวิเคราะห ปัญหาเด็กออกกลางคัน ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  
ปีการศึกษา 2564 และจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคลได๎ 

 
115 โรง 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละเด็กท่ีออกกลางคันและเด็กตกหลํน ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 
ที่ได๎รับการติดตามชํวยเหลือและแก๎ปัญหาให๎กลับเข๎ามาสูํระบบการศึกษา และ
ได๎รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
100 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

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

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ส ารวจและจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียน
ออกกลางคัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ออกติดตามและสรุปผลการติดตาม
ชํวยเหลือดูแลเด็กนักเรียนที่ออกกลางคัน
และนักเรียนตกหลํน 
- คําเบี้ยเลี้ยง  
(10 คน × 5 วัน × 120 บาท) 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

 
6,000 

 
2,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

6,000 
 

2,000 

 
 
 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่   8,000 - 8,000 - 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน 
(10 คน × 120 บาท × 1 มือ้) 
- คําวัสดุ (เลํมรายงานผล) 

 
700 

 
1,200 

 
2,000 

 
- 
 
- 
 
- 

 
700 

 
1,200 

 
- 

 
- 
 
- 

 
2,000 

รวมกิจกรรมที่    ,900 - 1,900 2,000 
รวมเงินทั้งสิ้น 11,900 - 9,900 2,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ 
       2. ไมํสามารถออกติดตามและชํวยเหลือเด็กออกกลางคันได๎ครบทุกคนเนื่องจากสถานการณ 
ความไมํสงบ 
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 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. วางแผนจัดตารางการออกติดตามให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบลํวงหน๎า 
       2. ประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชน ท๎องถิ่น หนํวยงานตําง ๆ เพ่ือสร๎างเครือขําย 
และอ านวยความสะดวกในการออกติดตาม  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหนํวยงานทางการศึกษาสามารถน าข๎อมูล
สารสนเทศ และผลการติดตามชํวยเหลือดูแลเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํน ไปใช๎เพ่ือการวางแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องตํอไปได ๎
   9.2 ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาและให๎ความรํวมมือ
ในการติดตาม ชํวยเหลือดูแล และแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหลํนให๎กลับมาเข๎ามาสูํระบบ
การศึกษา 
 9.3 มีเครือขํายในการด าเนินงาน ท าให๎การติดตามชํวยเหลือดูแล และแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน
และเดก็ตกหลํนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                   ลงชื่อ               ผู๎เสนอโครงการ                   
                                           (นางสาวสาวิตรี  สาและบู) 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

 
                               ลงชื่อ                                    ผู๎เห็นชอบโครงการ                             
                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                   ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 

        ลงชื่อ                                    ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

        ลงชื่อ                                  ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นายสะอาด  อุสมา) 
                  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ         ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี 
  เงื่อนไขและการใช๎ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
พันธกิจที่   สํงเสริม และสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่   ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง เสมอภาค 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที ่4  ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 3  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน  
        ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู         เบอร์โทรศัพท์ 094-  0- 7 7 
กลุ่ม  สํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

 .  หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รํวมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพ่ือสนับสนุน
เงินอุดหนุนให๎กับนักเรียนยากจน ซึ่งด าเนินการตั้งแตํปีการศึกษา 2561 เป็นต๎นมา โดยโรงเรียน
ด าเนินการผํานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) และด าเนินการยื่นเอกสารเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
ผํานระบบดังกลําว 
 เพ่ือให๎การด าเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน และปฏิบัติ
คูํมือการด าเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และคูํมือการรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและการใช๎
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) 
 

 . วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข 
 2.2 สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษาการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
 

 . เป้าหมาย 
 .   เชิงปริมา  

        โรงเรียนในสังกัด จ านวน 115 โรงเรียน 
  .   เชิงคุ ภาพ 
                 โรงเรียนมีผลการด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
ได๎อยํางถูกต๎อง 
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4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ   ก.ค. 2564 สาวิตรี สาและบู 
2 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการ

ใช๎ระบบ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) 
ก.ค. 2564 คณะท างาน 

3  ออกติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สค-กย.64 คณะท างาน 
4 สรุปผลการออกติดตาม ส.ค. 64 คณะท างาน 

 

 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
มีความรู๎เข๎าใจแนวทางการด าเนินงานและการใช๎ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน (CCT)       

 
115 โรง 

 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของโรงเรียนสามารถด าเนินงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)       

 
100 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด  
 

7. งบประมา  
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  38,100  บาท  
(เงินสามหมื่นแปดพันหนึ่งรอยบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
และการใช๎ระบบ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน (CCT) 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(130 คน × 2 มื้อ × 35 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน  
(130 คน × 1 มื้อ × 120 บาท ) 
- คําถํายเอกสารเอกสารการประชุม 

 
 
 

9,100 
 

15,600 
 

3,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

9,100 
 

15,600 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 

3,000 
รวมกิจกรรมที่    7,700 -  4,700  ,000 

2. ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
- คําเบี้ยเลี้ยง (3 คน × 10 วัน × 120 บาท) 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
3,600 
3,000 

 
- 
- 

 
3,600 
3,000 

 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่    , 00 -  , 00 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. สรุปผลการด าเนินงาน  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(20 คน  × 2 มื้อ × 35 บาท )  
- คําอาหารกลางวัน  
(20 คน × 1 มื้อ × 120 บาท ) 

 
1,400 

 
2,400 

 
- 
 
- 

 
1,400 

 
2,400 

 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่    ,800 -  ,800 - 
รวมเงินทั้งสิ้น  8, 00 - 35,100 3,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกคน 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง     

- ไมํมี -  
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

- ไมํมี - 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนยากจนพิเศษได๎รับเงินอุดหนุนทุกราย  
 9.2 โรงเรียนสามารถด าเนินงานการจัดเงินอุดหนุน และเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน
ได๎อยํางถูกต๎อง 

                              ลงชือ่                    ผู๎เสนอโครงการ                   
                                           (นางสาวสาวิตรี  สาและบู) 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
                               ลงชื่อ                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ                             
                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

        ลงชื่อ                                   ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

        ลงชื่อ                                  ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นายสะอาด  อุสมา) 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๕ 
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุ ภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 170 - 
 

โครงการ   โรงเรียนนําอยู ํ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
เป้าประสงค์ที่ 7 ผู๎เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5  ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่     ด๎านการศึกษา    

มาตร านที่  - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี          - 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ  เบอร์โทรศัพท์  089-414-2926 
กลุ่ม    สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เน๎นการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา ภายใต๎ วิสัยทัศน  
“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 ํ

 

 .  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎โรงเรียนในสังกัดทุกโรงพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอก
ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 
 2.2 เพ่ือประเมินโรงเรียนนําอยูํตามขนาดโรงเรียน 
 

 .  เป้าหมาย 
      .  เชิงปริมา  
                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  
      .  เชิงคุ ภาพ 
                โรงเรียนพัฒนาพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน 
 



 

 

- 171 - 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการประเมิน มกราคม 2564 อุบลวรรณ ธรรมโชติ 
2 ประเมินโรงเรียนนําอยูํ กุมภาพันธ  2564 อุบลวรรณ ธรรมโชติและ

คณะกรรมการประเมิน 
3 ประชุมสรุปผลการประเมิน

โรงเรียนนําอยูํ 
มีนาคม 2564 อุบลวรรณ ธรรมโชติและ

คณะกรรมการประเมิน 
 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
มีโรงเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกโรงเรียนนําอยูํขนาดเล็ก กลาง ใหญํ ขนาดละ 3 รางวัล 

 
9 โรง 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของโรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ของนักเรียน 

 
100 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
           โรงเรียน และห๎องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

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

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.      
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 4,7 0 - 4,7 0 - 

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 - 4 , 00 4,230 
3. ประชุมสรุปผลการประเมินโรงเรียนนําอยูํ     
คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x 2 มื้อ × 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน   
(25 คน x  1 มื้อ × 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 4,7 0 - 4,7 0 - 
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  4,400 -   ,700 11,700 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
                 กรรมการไมํสามารถออกประเมินได๎ครบทุกโรงเรียน เนื่องจากติดภารกิจ 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ให๎คณะกรรมการแตํละคณะก าหนดปฏิทินออกประเมินรํวมกัน แตํต๎องอยูํ ภายในห๎วง
ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน
และสามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํโรงเรียนอ่ืน ๆ 
 
                                   ลงชื่อ                             ผู๎เสนอโครงการ                    
                  (นางสาวอุบลวรรณ  ธรรมโชติ) 
          เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

        
                               ลงชื่อ                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ                             
                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

            ลงชื่อ                              ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                       (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

        ลงชื่อ                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นายสะอาด  อุสมา) 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงพร๎อมรับการประเมินเป็นศูนย การเรียนรู๎ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

กลยุทธ์ที่   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
พันธกิจที่   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
เป้าประสงค์ที่ 7  ผู๎เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  0 การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่     ด๎านการศึกษา   

มาตร านที ่ - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี - 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล   เบอร โทรศัพท   0813684751 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 . หลักการและเหตุผล 

ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10  ประกอบด๎วย 1.การมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
2. การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. การมีงานท า-มีอาชีพ และ 4. การเป็นพลเมืองดี “ เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานและเพ่ือประโยชน ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด๎านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได๎ก าหนดยุทธศาสตร การพัฒนาชาติ
โดยยึดแนวทาง “ศาสตร พระราชา”แหํงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญของชาติ โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศาสตร  ข๎อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนวําด๎วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ 
ให๎มีคุณภาพ มุํงเน๎นการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค และกระทรวงศึกษาธิการ   
ได๎น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษามาก าหนดวิสัยทัศน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของรัฐบาล
จากยุทธศาสตร ชาติสูํการปฏิบัติ เพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน  “ ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ” ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด๎วยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทําเทียมและทั่วถึง      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคม เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพ 
เพ่ิมขีดความสามารถ มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สามารถพ่ึงตนเองได๎ตามหลักความพอประมาณ 
การค านึงถึงความมีเหตุมีผลภูมคุ๎มกันที่ดีในตัว สามารถปูองกันและหํางไกลยาเสพติด  มีคุณธรรม
ก ากับความรู๎ เป็นกรอบในการด ารงชีวิตและสอดคล๎องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญของการน๎อมน า “ศาสตร 
พระราชา”สูํการปฏิบัติในสถานศึกษา ยึดมั่นในพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 จึงได๎ขับเคลื่อนให๎
สถานศึกษาในสังกัด ได๎น๎อมน าแนวทางดังกลําวสูํการปฏิบัติ โดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง
พัฒนาสูํการเป็นศูนย การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
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 . วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎สถานศึกษามีการจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาที่มีการจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) มีความพร๎อมรับการประเมินเป็นศูนย การเรียนรู๎ตามตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา (ศรร.) 
 

 . เป้าหมาย 
 .  เชิงปริมา  
       สถานศึกษาพอเพียงที่มีความพร๎อมรับการประเมินเป็นศูนย การเรียนรู๎ จ านวน 5  โรงเรียน 

  .  เชิงคุ ภาพ 
                สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 5 โรงเรียน  ผํานการประเมินและได๎รับการประกาศจาก 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย การเรียนรู๎ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา (ศรร.) 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการท าหนํวยการเรียนรู๎ 

และเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ถอดบทเรียน 

พฤศจิกายน 2563-
กุมภาพันธ   2564 

 
 
 
ฐิตา วัจนาคมกุล 

2 การประชุมชี้แจงปฏิบัติการเขียนรายงาน 20 
หน๎าตามหลักเกณฑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือขอรับการประเมินเป็นศูนย การเรียนรู๎ตาม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา (ศรร.) 

มีนาคม –กรกฏาคม 
2564 

3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนให๎มี
ความพร๎อมรับการประเมินเป็นศูนย การเรียนรู๎
ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด๎านการศึกษา (ศรร.) 

มกราคม - กันยายน 
2564 

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
สถานศึกษาพอเพียงมีความพร๎อมรับการประเมินเป็นศูนย การเรียนรู๎  

 
5 โรง 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของสถานศึกษาพอเพียงผํานการประเมินและได๎รับการประกาศจาก 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย การเรียนรู๎ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา (ศรร.) 

 
80 
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 .  สถานที่ด าเนินการ 
สถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 60,000  บาท 
(เงินหกหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการท าหนวํยการ
เรียนรู๎และเขียนแผนการจัดการเรียนรู ๎
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการถอดบทเรียน 

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
(50 คน x  6 มื้อ x  35 บาท ) 

10,500 
 

- 10,500 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(50 คน x 3 มื้อ x 120บาท) 

18,000 - 18,000 - 

- คําตอบแทน (15 ชั่วโมง x  600 บาท) 10,800 10,800 - - 
- คําวัสดุ/คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 4,300 - - 4,300 

รวมกิจกรรมที่   43,600  0,800  8, 00 4, 00 
2. ประชุมชี้แจงปฏิบัติการเขียนรายงาน 
20 หน๎าตามหลักเกณฑ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อขอรับการประเมินเป็น
ศูนย การเรียนรู๎ตามตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา (ศรร.) 

    

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

1,400 
 

- 1,400 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(20คน x  1 มื้อ x 120บาท) 

2,400 - 2,400 - 

- คําตอบแทนวิทยากร  
(6 ชั่วโมง x  600 บาท) 

3,600 3,600 - - 

- คําวัสดุ/คําถํายเอกสารประกอบการ
ประชุม 

1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่   8,400  , 00  ,800  ,000 
3.นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนให๎มีความพร๎อมรับการประเมิน
เป็นศูนย การเรียนรู๎ตามตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา (ศรร.) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คําพาหนะ(ไป-กลับ)  
( 5 คน x 200  บาท x  5 วัน ) 

5,000 
 

5,000 - - 

- คําเบี้ยเลี้ยง (5 คน  x 120 บาท x 5 วัน) 3,000 3,000 - - 
รวมกิจกรรมที่   8,000 8,000 - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000   ,400   , 00  , 00 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานต๎องใช๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการประเมินศูนย การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา ต๎องผํานการอบรมเป็นผู๎ประเมินเทํานั้น 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. งบประมาณมีจ ากัด 
         2. ก าหนดระยะเวลาประเมินที่ชัดเจน ประสานงานผู๎ประเมินและอ านวยความสะดวก 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1. สถานศึกษาได๎มีการจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาพอเพียง ได๎รับการประเมินและผํานการประเมิน  ตลอดจนได๎รับการประกาศ
จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย การเรียนรู๎ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา (ศรร.) 
 
                                   ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอโครงการ                  
                                              (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล ) 
                                                    ศึกษานิเทศก  
        
                                    ลงชื่อ                                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                   (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
                                    ลงชื่อ                                 ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
                                   ลงชื่อ                                  ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
พันธกิจที่   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
เป้าประสงค์ที่ 7 ผู๎เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่     ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชัรฟุดดีน หะยี  เบอร โทรศัพท   084-6338795   
กลุ่ม                      นิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการด ารงชีวิตประจ าวันที่จ าเป็นอยํางยิ่งที่ชี้แนวทางด ารงชีวิต

และเป็นแนวปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งใน
การพัฒนา และการบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่สํองสวําง
ให๎เห็นทางที่ก๎าวเดินตํอไปที่เน๎นการเจริญเติมโตที่คํอย ๆ เกิดข้ึนตามศักยภาพที่มีอยูํอยํางมีเหตุมีผล 
เป็นขั้นเป็นตอนด๎วยความมั่นคงและเตรียมพร๎อมด๎วยความไมํประมาท ในการรับมือกับวิกฤตตําง ๆ  ได๎ในที่สุด 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช        
มีความส าคัญตํอประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน มีความพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
และกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาในทุกระดับ
เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามาบูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน กํอให๎เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู๎อ่ืนอยํางยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักในความส าคัญและเห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปลูกฝังให๎ครู นักเรียน หรือสถานศึกษา ได๎น าไปปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได๎
จัดท าโครงการแหลํงเรียนรู๎ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครู นักเรียนและ
สถานศึกษา โดยให๎บุคคลเหลํานั้น ได๎ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหลํงเรียนรู๎และสามารถน าประสบการณ ไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันของตนเองได๎ ตลอดจนน ามาประยุกต ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน สร๎างแหลํงเรียนรู๎ที่ดี
มีประโยชน  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถตํอยอดได๎อยํางยั่งยืนตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.2 สร๎างความตระหนักให๎สถานศึกษาพัฒนาความยั่งยืนในโรงเรียนของตนในการคงไว๎ซึ่งแหลํง

เรียนรู๎เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให๎คงไว๎ตลอดไป 
2.3 เพ่ือให๎สถานศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณคําในภูมิ ปัญญาไทยนิยมไทย

รักบ๎านเมือง ด ารงซึ่งความเป็นไทย 
 

 . เป้าหมาย 
 .  เชิงปริมา  

                1. พัฒนาสถานศึกษาให๎มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 115 โรงเรียน 
                2. นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนในโรงเรียนตําง ๆ เพ่ือการคงไว๎ซึ่งแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 115 โรงเรียน 

 .  เชิงคุ ภาพ 
      1. พัฒนาสถานศึกษาให๎มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให๎ยั่งยืนตลอดไป 
                2. นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนตําง ๆ  เพ่ือการคงไว๎ซึ่งแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงให๎คงไว๎ตลอดไป 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  พัฒนาสถานศึกษาให๎มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน

ในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 120  คน ดังนี้ 

       1. ประชุมวางแผนคณะท างานรํวมกับคณะวิทยากร 
      2. ด าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู๎แกํครู 

3. ด าเนินการอบรม/เข๎าคํายการเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 

      4. สรุปผลการอบรมรํวมกับวิทยากร 
      5. รายงานผลไปยัง สพฐ. 

 
 
 

16  ก.พ. 64 
17-18  ก.พ. 64 
22-24  ก.พ  64 

 
1  มี.ค. 64 
3  มี.ค. 64 

ชัรฟุดดีน  
หะยีและคณะ 

2 นิเทศติดตามเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนในโรงเรียน
ของตนเพ่ือการคงไว๎ซึ่งแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงให๎คงไว๎ จ านวน 115 โรงเรียนดังนี้ 

1.   1. ประชุมวางแผนคณะท างานรํวมกับคณะวิทยากร 
      2. ด าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู๎ 
      แกํนักเรียน 
      3. ด าเนินการอบรม/เข๎าคํายการเรียนรู๎เศรษฐกิจ

พอเพียง 
      4. สรุปผลการอบรมรํวมกับวิทยากร 
      5. รายงานผลไปยัง สพฐ. 

 
 
 
      2  ก.พ. 64 
   3-4  ก.พ. 64 
 
    8- 10  ก.พ  64 
 
      1  มี.ค. 64 
      3  มี.ค. 64 

ชัรฟุดดีน  
หะยีและคณะ 
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 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
1. สถานศึกษามีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. สถานศึกษามีความยั่งยืนในโรงเรียนของตนเพ่ือการคงไว๎ของแหลํงเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
115 โรง 

 
115 โรง 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละชองสถานศึกษามีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ร๎อยละของสถานศึกษามีความยั่งยืนในโรงเรียนของตนเพ่ือการคงไว๎ซึ่งแหลํง
เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง  

 
100 

 
100 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 ห๎องประชุมศูนย เครือขํายโรงเรียนที่ได๎รับการพัฒนา 
 

7. งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  60000  บาท  
(เงินเก๎าหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาสถานศึกษาให๎มีความรู๎และ
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 120 คน 

    

-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(120 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

16,800 - 16,800 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(120 คน x 2.มื้อ x 120 บาท) 

28,800 - 28,800 - 

- คําตอบแทนวิทยากร 
(5 คน x  3 ชั่วโมง x 500 บาท) 

7,500 7,500 - - 

- คําปูายไวนิล 1,000 - 1,000 - 
- คําวัสดุอุปกรณ  5,900 - - 5,900 

รวมกิจกรรมที่   60,000 7,500 4 , 00 5,900 
2. นิเทศติดตามเพ่ือการพัฒนาความ
ยั่งยืนในโรงเรียนของตนเพื่อการคงไว๎ซึ่ง
แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงให๎คงไว๎ 
จ านวน  115 โรงเรียน 

- - - - 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

                 1. วิทยากรที่จะมาให๎ความรู๎แกํครู ติดภารกิจท าให๎การจัดอบรมไมํเป็นไปตามที่ก าหนด 
                 2. โรงเรียนตามกลุํมเปูาหมายที่ก าหนด เข๎ารับการอบรมไมํครบตามจ านวน 
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว๎เป็นการลํวงหน๎า และวางแผนหาวิทยากรส ารอง กรณีวิทยากร
หลักไมํสามารถมาได๎ตามก าหนด 
                 2. ประสานโรงเรียน ให๎จัดหาคนอ่ืนรับผิดชอบแทนในการเข๎ารํวมประชุม เพ่ือให๎การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           9.1 สถานศึกษามีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให๎ยั่งยืนตลอดไป 
          9.2  สถานศึกษามีการพัฒนาความที่ยั่งยืน เพ่ือการคงไว๎ซึ่งแหลํงเรียนรู๎สูํการเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงให๎คงไว๎ตลอดไป 
 
                                     ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอโครงการ                  
                                               (นายชัรฟุดดีน หะยี) 

           ศึกษานิเทศก ช านาญการพิเศษ  
                      

 
 
                                  ลงชื่อ                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                    ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๖  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- 182 - 
 

โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ  
กลยุทธ์ที่     พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
  เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ 

ทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่    การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี    การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิรวีร  โสตถิสถาวร  เบอร โทรศัพท   0649462424,   

นายรุสลี  มูนีมูสี    เบอร โทรศัพท   0810960702 
กลุ่ม  กลุํมอ านวยการ 
 
 

 . หลักการและเหตุผล  
  โลกปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสารที่ไร๎พรมแดนหรือที่เรียกวํา “โลภาภิวัฒน ”lobalization 
การติดตํอ สื่อสารระหวํางกันสามารถด าเนินการได๎ภายในไมํกี่วินาที โดยผํานระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
(Information Teachnology หรือ IT) การสื่อสารของโรงเรียนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎บริหาร ครู นักเรียน 
ผู๎ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข๎ามามีสํวนรํวมทั้งในฐานะผู๎สํงสารและผู๎รับสาร โดยใช๎วิธีการ
ที่หลากหลาย และเลือกใช๎เทคโนโลยี ที่เหมาะสมจะชํวยให๎การสื่อสารมีประสิทธิภาพสามารถสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ ชํวยให๎การบริหารงานประสบผล ส าเร็จและสร๎างภาพลักษณ ที่ดีแกํหนํวยงาน
ตนเองและหนํวยงานภายนอกได๎ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีภาระหน๎าที่ในการจัดการศึกษา
ทั้งในระดับกํอนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบการด าเนินการตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว๎ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพให๎ได๎ตามเปูาหมายในการด าเนินการนั้นมีความจ าเป็นมีการประชาสัมพันธ กิจกรรม 
โดยใช๎สื่อตําง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ  สื่อเสียง รวมถึงสื่ออิเลคทรอนิคส  และสื่อจากบุคคลคือเครือขําย
ประชาสัมพันธ  ดังนั้นเครือขํายประชาสัมพันธ จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเป็นบุคลากรที่มี
ความรู๎ในหลายด๎าน เพ่ือให๎สามารถสร๎างความเข๎าใจในทิศทางการจัดการศึกษา อันจะสํงผลถึงการให๎
ความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษาโดยสํวนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือให๎มีการจัดระบบโครงสร๎าง
งานประชาสัมพันธ ให๎สามารถด าเนินการได๎เป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง และชัดเจน จึงจ าเป็นต๎อง
พัฒนางานประชาสัมพันธ และพัฒนาบุคลากรให๎ได๎รับความรู๎ที่ถูกต๎อง ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ตลอดจนการใช๎สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูํ สื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เป็นต๎นแบบการด าเนินงานด๎านการ
ประชาสัมพันธ แบบครบวงจร 
 . วัตถุประสงค์   
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2.1 เพ่ือสร๎างเครือขํายการประชาสัมพันธ การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เชื่อมโยงกับสถานศึกษา หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอกองค กร 

2.2 ประชาสัมพันธ การด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางหลากหลายชํองทาง 
2.3 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจการจัดการศึกษาท่ีดีให๎เกิดแกํหนํวยงานอ่ืนๆ ตลอดถึงชุมชน 
2.4 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเครือขํายประชาสัมพันธ ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทุกระดับ 
2.5 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจอันดีของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก                               

 

 . เป้าหมาย 
 .  เชิงปริมา   

                1. เครือขํายประชาสัมพันธ สถานศึกษา/กลุํมตํางๆ จ านวน 140 คน 
       2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 
       3. เครือขํายประชาสัมพันธ ภายนอกองค กร สื่อมวลชน องค กรอื่นๆ 
  .  เชิงคุ ภาพ         
       1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีเครือขํายประชาสัมพันธ 
ภายในและภายนอกที่เข๎มแข็ง สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ ภาพ/ขําวกิจกรรมของหนํวยงานได๎
อยํางแพรํหลายและหลากหลายวิธีการ 
       2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับทราบข๎อมูล ขําวสารการจัดการศึกษาอยําง
รวดเร็ว ถูกต๎องตรงกัน 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนเครือขําย

ประชาสัมพันธ (การท าสื่อวีดีทัศน และ 
การท าแผํนขําว) 

มีนาคม – เมษายน 
2564 

สิรวีร  โสตถิสถาวร/ 
รุสลี มูนีมูสี 

2 จัดท าสมุดโทรศัพท ประจ าปี 2564 
 

มกราคม – เมษายน 
2564 

สิรวีร  โสตถิสถาวร/ 
รุสลี มูนีมูสี 

3 จัดท าปูาย ปชส.โครงการ/ปูายชื่อบุคลากร
แบบแขวนคอ/ปูายกิจกรรมตํางๆ(ไวนิล) 

พฤศจิกายน 2563 - 
กันยายน 2564 

สิรวีร  โสตถิสถาวร/ 
รุสลี มูนีมูสี 

4 จัดท าจดหมายขําว/แผํนพับประชาสัมพันธ  
 

มกราคม– กันยายน 
2564 

สิรวีร  โสตถิสถาวร/ 
รุสลี มูนีมูสี 

5 จัดท าวีดีทัศน น าเสนอกิจกรรมในการ
ประชุมผู๎บริหารประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

รุสลี มูนีมูสี 
 

6. จัดท าห๎องจัดรายการถํายทอดสดและ 
ห๎องอัดเสียง 

มกราคม-กันยายน 
2564 

สิรวีร  โสตถิสถาวร/ 
รุสลี มูนีมูสี 
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 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีเครือขํายประชาสัมพันธ   
ที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถสร๎างสื่อในรูปแบบสื่อวีดีทัศน ได๎ 

 
140 คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถสร๎างสื่อ 
ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน ได๎ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีสื่อประชาสัมพันธ 
ไปยังหนํวยงานตําง ๆ ประชาชนได๎หลายรูปแบบ 

 
100 

 
 

      

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 60,000  บาท  
(เงินหกหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
เครือขํายประชาสัมพันธ  (การท าสื่อ 
วีดีทัศน และการท าแผํนขําว) 
- คําอาหารกลางวัน  
(140 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(140 คน x 50 บาท  x 2 มื้อ)           
- คําวัสดุ  
- คําตอบแทนวิทยากร  
(3 คน x 6 ชัว่โมง x 600 บาท) 

 
 
 

16,800 
 

14,000 
 

7,000 
10,800 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

10,800 

 
 
 

16,800 
 

14,000 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 

 
7,000 

- 
 

รวมกิจกรรมที่     48,600 10,800 30,800 7,000 
2. จัดท าวีดีทัศน น าเสนอกิจกรรม 
ในการปกระชุมผู๎บริหารประจ าเดือน/ 
วีดีทัศน ผลงานโรงเรียนในสังกัด 
- คําลํวงเวลา,คําเบี้ยเลี้ยง  

 
 
 

11,400 

 
 
 
- 

 
 
 

11,400 

 
 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 11,400 - 11,400 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  0,000 10,800 42,200 7,000 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมไมํครบตามเปูาหมาย และคุณสมบัติของผู๎เข๎าอบรมไมํตรงตาม 
ทีก่ าหนดไว๎ 
         2. ผู๎เข๎าอบรมไมํให๎ความรํวมมือในการอบรม หรือไมํให๎ความส าคัญในการอบรม เชํน 
การเข๎ารับการอบรมช๎า เข๎ารํวมอบรมไมํครบตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  8..  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. ก าหนดกลุํมเปูาหมายและแบบตอบรับการเข๎ารํวมอบรมให๎ชัดเจน 
          2. ก าหนดมาตรการควบคุมการอบรม เชํน ลงลายมือชื่อ เช๎า - บําย มีการทดสอบ
กํอนและหลังการอบรม แจ๎งผลการฝึกอบรมให๎ต๎นสังกัดทราบ     
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  กลุํมเปูาหมายได๎รับข๎อมูลขําวสารจากทุกเครือขํายครอบคลุมพ้ืนที่ได๎อยํางรวดเร็ว ถูกต๎องมีจุดแข็ง
ในการด าเนินงานกํอให๎เกิดประโยชน สูงสุดและสร๎างความเข๎าใจอันดีและเสริมสร๎างภาพลักษณ ที่ดีแกํ
องค กรศึกษา สามารถน าไปด าเนินการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ถูกต๎อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 สามารถประสานสัมพันธ  ในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆ ระหวํางสถานศึกษาในสังกัดและ
หนํวยงานตํางๆได๎เป็นอยํางดี อีกทั้งเกิดความสัมพันธ อันดีและมีทัศนคติท่ีดีตํอส านักงานเขตพ้ืนที
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                               ลงชื่อ                                ผู๎เสนอโครงการ                  
                                        (นางสิรวีร   โสตถิสถาวร) 
                                  นักประชาสัมพันธ ช านาญการพิเศษ 
 
                           
       ลงชื่อ                                ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางพัณณี  คงสะวะคุณ) 
                              นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                          ปฏิบัตหิน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
 
 
                           ลงชื่อ                                    ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางปราณี   สุวรรณะ) 
          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
ลงชื่อ                                ผู๎อนุมัติโครงการ 

                      (นายสะอาด   อุสมา) 
                ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดและ 
ตรวจสอบการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคของสํวนราชการ  

กลยุทธ์ที่      พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่    จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 7  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีกลยุทธ  

และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 1  การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุคนธ   ติ้งค า    เบอร โทรศัพท   089-9773835 
         นางรัชรินทร  ส๎องสง      เบอร โทรศัพท   084-8544870 
         น.ส.จริัฐิกาล  มาละวรรณโณ  เบอร โทรศัพท   091-0487559 
กลุ่ม      หนํวยตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 . หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 37 
ก าหนดให๎ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให๎เป็นไป
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการโดย ควบคุม  ก ากับการปฏิบัติงาน เรํงรัด  
ติดตามและประเมินผลงานให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเปูาหมายใน การจัดการและ
พัฒนาการศึกษาโดยมีหนํวยตรวจสอบภายในในฐานะเครื่องมือของผู๎บริหารมีหน๎าที่ในการตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน  ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ใช๎จํายงบประมาณ และการ
บริหารทรัพย สิน การประเมินการควบคุมภายใน การจัดท าระบบข๎อมูลทางด๎านการเงินบัญชีและพัสดุ  
ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ นโยบายที่ก าหนด และมติคณะรัฐมนตรี ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให๎เป็นไปตามแผนกลยุทธ หรือ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และนโยบายของรัฐ  ให๎มีความส าเร็จตามเปูาหมาย
ภายใต๎บทบาทจากเดิมค๎นหาข๎อผิดพลาดในอดีต มาเป็นการสํงเสริมให๎งานประสบความส าเร็จ หรือเพ่ิม
คุณคําให๎องค กร เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 

 . วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพิสูจน ความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของข๎อมูลและตัวเลขตําง ๆ ทางด๎านการเงิน การบัญชี 
และด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนํวยรับตรวจวําเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
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 2.3 เพ่ือติดตามผลการบริหารงานและการด าเนินงาน รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะหรือแนวทาง 
การปรับปรุงแกไ๎ขการด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 2.4 เพ่ือเสนอผลการตรวจสอบให๎ผู๎บริหารได๎รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
หนํวยรับตรวจ และสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก๎ไขได๎อยํางรวดเร็วและทันเหตุการณ   
 

 .  เป้าหมาย        
  .  เชิงปริมา     

      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 
           กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้คํา 
สาธารณูปโภคค๎างช าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
       2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
         กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  1) ตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบปีกํอน  จ านวน  10  แหํง 
       2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินการบัญชี  จ านวน  10  แหํง 
  3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ๎าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน  10  แหํง 
  4) ตรวจสอบหลักฐานการจําย จ านวน  10  แหํง 
  5) ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและสินทรัพย   จ านวน  10  แหํง 
  6) ตรวจสอบการด าเนินงาน  จ านวน  10  โรง 
   (1) เงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
   (2) เงินรายได๎สถานศึกษา 
  7) ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
งบเงินอุดหนุน(บูรณาการรํวมกันระหวําง ตสน.สพฐ.และ ตสน.สพท.)  จ านวน  5  แหํง 
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 2-5  ก าหนดหนํวยรับตรวจเดียวกัน 
  .  เชิงคุ ภาพ  
                 1. การใช๎จํายคําสาธารณูปโภค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
สามารถด าเนินการตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระและไมํมีหนี้ค๎างช าระ  
       2. การปฏิบัติงานด๎านการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  ต๎องเป็นไปอยํางถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด  
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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. 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 

ธันวาคม 2563 
กุมภาพันธ  – 

สิงหาคม 2563 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 

สุคนธ  ติ้งค า/ 
รัชรินทร  ส๎องสง/ 
จิรัฐิกาล มาละวรรณโณ 
 
 

 
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
สถานศึกษากลุํมเปูาหมายได๎รับการตรวจสอบการด าเนินงานด๎านการเงินบัญชี
และพัสดุ 

 
10 โรง 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ตั้งเปูาไว๎ได๎รับการตรวจสอบการด าเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
2. ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด ได๎รับการตรวจสอบการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคตามมาตรการ
แก๎ไขปัญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและ
พัสดุ ได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติได๎อยํางเป็นระบบ ประหยัด โปรํงใส ถูกต๎อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได๎ และ
มีประสิทธิภาพ 

 
90 

 
 

100 
 
 
 

100 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
 6.2 โรงเรียนในสังกัดที่เป็นหนํวยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  2564  
 

7. งบประมา      
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 48,000 บาท   
(เงินสี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุ     
- คําอาหารกลางวัน (8 คน x 15 วัน x 120บาท) 14,400 - 14,400 - 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
(8 คน x 15 วัน x 70 บาท) 

8,400 - 8,400 - 

- คําเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 25 วนั x 120 บาท) 12,000 - 12,000 - 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง (25 วัน x 500บาท) 12,500 - - 12,500 
- คําวัสดุ 700 - - 700 

รวมเงินทั้งสิ้น 48,000   4,800   , 00 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        การปฏิบัติการตรวจสอบด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาไมํเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว๎    
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตํอผู๎บังคับบัญชาทราบเพ่ือปรับปรุงแก๎ไข 
และปรับก าหนดเวลาและจ านวนหนํวยรับตรวจให๎สอดคล๎องกับภารกิจงาน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 การใช๎จํายคําสาธารณูปโภค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สามารถ
ด าเนินการตามมาตรการแก๎ไขปัญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ และการปฏิบัติงานด๎านการ
บริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปอยํางถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด  

    ลงชื่อ         .ผู๎เสนอโครงการ                                
      (นางรัชรินทร   ส๎องสง)                                            
                     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ    
        
 

            ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางสุคนธ   ติ้งค า) 
              ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน  
 

                         ลงชื่อ................-.................... ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
     (………………………………) 

              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

    ลงชื่อ                              ผู๎อนุมัติโครงการ                
                                                    (นายสะอาด  อุสมา)                                               
               ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
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โครงการ   นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่     พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
  เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ 
                      ทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                      อยํางมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา   

มาตร านที่    การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่    การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษ ะโครงการ     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี เบอร โทรศัพท   086 – 9636924 

นางสาวผกามาศ  ปานแก๎ว  เบอร โทรศัพท   089 -3 468 4313    
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 . หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการศึกษา เป็นการพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท ากิจกรรมและ

ให๎บริการชํวยเหลือ แนะน าแกํผู๎บริหารโรงเรียน และครูผู๎สอนโดยตรงและทางอ๎อม อันจะได๎น ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ของนักเรียน ซึ่งผู๎นิเทศต๎องเป็นผู๎ที่มี
ความรู๎อยํางกว๎างขวาง พอที่จะชํวยให๎สามารถอภิปรายปัญหาตําง ๆ ได๎ เพราะการแก๎ปัญหามิได๎มี
ขอบเขตตายตัว เชํน มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช๎ให๎
สอดคล๎องกับสังคมและท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน สูงสุด มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อการเรียนการสอนเป็นอยํางดี เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่ชํวยพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการให๎ค าปรึกษา ค าแนะน า ชํวยเหลือ สนับสนุน สร๎าง
ขวัญก าลังใจแกํผู๎ปฏิบัติงาน เพ่ือให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน๎าที่ 
โดยเฉพาะงานด๎านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการบริหาร
สถานศึกษาและเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทุกประเภทในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมายหลักและเป็น เครื่องชี้วัด ความส าเร็จทางการศึกษาให๎
เป็นไปตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน สูงสุดตํอผู๎เรียน มุํงเน๎นการพัฒนาสติปัญญา 
ความรู๎ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ คํานิยมท าให๎ผู๎เรียนมีคุณคําตํอสังคม 

จากความส าคัญของการนิเทศ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงต๎องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภายใต๎ขอบขํายการนิเทศ ตามขอบขํายการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ กระบวนการสอนแบบ Active  Learning และการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  
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ตามแนวทาง 3R8C 2) การวัดและประเมินผล และการน าผลการประเมินไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 3) การแก๎ปัญหาการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช๎ใน
การพัฒนางานวิชาการ 4) การนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
และ 5) การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช๎กระบวนการ PLC ตลอดถึงนโยบายเรํงดํวนที่เก่ียวข๎อง 

 

 . วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการด าเนินงานตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํการปฏิบัติของสถานศึกษา โดยใช๎กระบวนการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร  
  2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ตามมาตรฐานความรู๎ และประสบการณ วิชาชีพของศึกษานิเทศก  

2.3  เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

 . เป้าหมาย 
 .  เชิงปริมา    
 1. โรงเรียน  115  โรงเรียน ได๎รับการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
 2. ผู๎บริหารโรงเรียน 113 คน ได๎รับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยการใช๎กระบวนการ PLC 
 3. ครูผู๎สอน อยํางน๎อยโรงละ 2 คน ได๎รับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใช๎กระบวนการ 

PLC ส าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู๎ อยํางมีคุณภาพ และสามารถขยายผลภายในโรงเรียน
เพ่ือน าสูํการปฏิบัติ 

 .  เชิงคุ ภาพ   
      1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุมสาระสูงขึ้น 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 
      2. ผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎กระบวนการ PLC เพ่ือ 

พัฒนาครู ในระดับดี 
       3. ครูผู๎สอนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ในระดับดี 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 

2 ปฎิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

มีนาคม 2564 และ 
กันยายน 2564 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 

          
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
1. โรงเรียนได๎รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก  
2. ผู๎บริหารโรงเรียนได๎รับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการใช๎กระบวนการ PLC 
3. ครูผู๎สอนอยํางน๎อย โรงละ 2 คน ได๎รับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใช๎
กระบวนการ PLC ส าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู๎ อยํางมีคุณภาพ 
และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพ่ือน าสูํการปฏิบัติ 

 
115 โรง 
113 คน 

 
230 คน 

 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกกลุํมสาระหลักสูงขึ้น  
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3 
2. ร๎อยละของผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎
กระบวนการ PLC 
3. ร๎อยละของครูผู๎สอนทุกคน มีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการ PLC เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในระดับดี 

 
70 

 
100 

 
80 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กลุํมโรงเรียน และโรงเรียน  
จ านวน 115 โรงเรียน 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 112,800  บาท  
(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 . ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

    

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

2,800 - 2,800 - 



 

 

- 193 - 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คําอาหารกลางวัน  
(20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

4,800 - 4,800 - 

- คําวัสดุจัดท าแผนนิเทศโรงเรียน 2,000 - - 2,000 
- คําถํายเอกสารเครื่องมือนิเทศโรงเรียน 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่   12,600 - 7,600 5,000 
 . ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

    

- คําเบี้ยเลี้ยงนิเทศ  
(120 บาท x 40 คน x 12 ครั้ง) 

57,600 57,600 - - 

- คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถออกนิเทศโรงเรียน 30,000 - 30,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 87,600 57,600 30,000 - 

3.ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

    

-  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 - 

- คําวัสดุจัดท ารายงานนิเทศ 2,000 - - 2,000 
- คําถํายเอกสารรายงานนิเทศ 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 12,600 - 7,600 5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,800 57,600 45,200 10,000 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. การปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนของผู๎นิเทศไมํเป็นไปตามแผน 
         2. สารสนเทศผลที่เกิดจากการนิเทศไมํคํอยตรงตามวัตถุประสงค  เพราะมีศึกษานิเทศก น๎อย 

8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศที่เป็นประธานกลุํมโรงเรียนและผู๎บริหารโรงเรียนที่ท าหน๎าที่
วิชาการกลุํมโรงเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือรํวมนิเทศโรงเรียน 
         2. สํงเสริมและให๎ความรู๎และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข๎อมูลด๎านการนิเทศให๎ตรงเปูาหมาย
ของการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศโรงเรียนที่

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
9.2 โรงเรียนในสังกัดได๎รับการนิเทศอยํางทั่วถึง และตํอเนื่อง สํงผลให๎มีคุณภาพการศึกษาเป็นไป

ตามนโยบายและจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

                                  ลงชื่อ       ผู๎เสนอโครงการ                  
                                        (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี) 
                                                 ศึกษานิเทศก  
                   
         
         
                                  ลงชื่อ                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          การจัดงานวันครู ประจ าปี 2564 
กลยทุธ์ที่     พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
  เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวม 
  ของทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหม ํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค สุข  ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                             3. นายอดินันต   หะมะ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                            
กลุ่ม           กลุํมบริหารงานบุคคล  
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
วันครู ได๎จัดให๎มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 หลังจาก พ.ร.บ.ครู ประกาศใช๎ 12 ปี  สถานที่ 

จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแหํงชาติ จุดเริ่มต๎นของการมีวัน
ครูมาจากการปรารถนาและการเรียกร๎องของครูจ านวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ และ
สื่อมวลชนอ่ืน ๆ หลายด๎านหลายทาง ความเห็นของครูที่แสดงออกมานั้นพยายามที่จะชี้ให๎เห็น
ความส าคัญของครู เปิดโอกาสให๎ครูทั้งหลายได๎พักผํอน ได๎บ าเพ็ญกุศล ตลอดจนกระท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือประโยชน ของครูและการศึกษาของชาติพอสมควร จากการเรียกร๎องและความต๎องการของครู
ดังกลําว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานอ านวยการคุรุสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2499 ประชุมสามัญได๎มีมติเห็นชอบและให๎เสนอคณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดให๎มีวันครูขึ้น  โดยก าหนดความมุํงหมายไว๎เพ่ือประกอบพิธีร าลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย   
เพ่ือสํงเสริมสามัคคีธรรมระหวํางครูและเพ่ือสํงเสริมความเข๎าใจอันดีระหวํางครูกับประชาชนสํวน
ก าหนดวันเห็นควรก าหนดวันที่ 16 มกราคม  ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา
เป็นวันครู 
 เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย และประกาศเกียรติคุณผู๎ประกอบวิชาชีพครูทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให๎มีโครงการการจัด
งานวันครู ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น  
 
 
 



 

 

- 196 - 
 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

ประสบการณ ในวิชาชีพและระลึกถึงความส าคัญของครูในฐานะผู๎ประกอบคุณงามความดีให๎กับสังคม
และประเทศชาติ 
   2.2  เพ่ือสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติวิชาชีพครูผู๎เสียสละ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาครู 
 2.3 เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือ ความสามัคคี และความเข๎าใจอันดีระหวํางครูในการพัฒนา
การศึกษาของชาติและสังคม 
 

 . เป้าหมาย 
 .  เชิงปริมา    
      ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง  จ านวน 1,500 คน 
 .  เชิงคุ ภาพ   
      ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 

และได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละในวิชาชีพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 อภิญญา ศิริรังษี 
2 ประชุมคณะท างานวางแผนการ

ด าเนินการโครงการ 
พฤศจิกายน 2563 อดินันต   หะมะ 

3 ด าเนินการตามโครงการ มกราคม 2564 เกตนิกา แวํนแก๎ว 
4 สรุปผล/รายงานผลโครงการ มกราคม 2564 เกตนิกา แวํนแก๎ว 

 
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและ
ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละในวิชาชีพ 

 
1500 คน 

 
เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ครูและได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละในวิชาชีพ 

 
95 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 220,000 บาท   
(เงินสองแสนสองหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมและวางแผนรูปแบบและเตรียม 
ความพร๎อมในด าเนินงาน  

    

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

4,900 - 4,900 - 

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

6,000 - 6,000 - 

รวมกิจกรรมที่   9, 00 - 9, 00 - 
2. ประชุมและจัดเตรียมสถานที่     
- คําอาหารกลางวัน (70 คน x 120 บาท) 8,400 - 8,400 - 
- คําดอกไม๎และคําจัดซุ๎ม (3 จุด x 3,000บาท) 9,000 - 9,000 - 

รวมกิจกรรมที่    7,400 -  7,400 - 
3. ระลึกพระคุณบูรพาจารย ข๎าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษารํวมพิธีระลึก 
พระคุณบูรพาจารย  

    

- คําจ๎างเหมารักษาปลอดภัยในการจัดงาน 
(20 คน x 300 บาท) 

6,000 - - 6,000 

- คําท าปูายประชาสัมพันธ และไวนิล 
(5 ชิ้น x 1,000 บาท) 

 
5,000 

- -  
5,000 

- คําเชําเก๎าอ้ีพร๎อมผ๎าคลุม (1,500 ตัว x 15บาท) 22,500 - - 22,500 
- คําเชําโต๏ะพร๎อมผ๎าคลุม  (100 ตัว x 70 บาท ) 7,000 - - 7,000 
- คําเชําเต็นท   (10 หลัง x 1,500 บาท) 15,000 - - 15,000 
- คําเชําเครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ ไฟฟูา 
(2 เครื่อง x 10,000 บาท) 

 
20,000 

- -  
20,000 

- คําเชําพัดลม (10 ตัว x 500 บาท) 5,000 - - 5,000 
- คํากรอบรูปเกียรติบัตร  (200 อัน x 100 บาท) 20,000 - - 20,000 
- คําดอกไม๎ติดหน๎าอก (200 ชํอ x 25 บาท) 5,000 - - 5,000 
- คําวัสดุ (ตกแตํงเวที/วัสดุกีฬา/วัสดุ สนง.) 5,800 - - 5,800 
- คําของที่ระลึก (ประธาน/แขกผู๎มีเกียรติ) 
(5 ชิ้น x 1,000 บาท) 

5,000 - 
 

- 5,000 

- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 500   500 
- คําพาหนะประธาน 5,000  5,000  
- คําที่พักประธาน  (2 คืน x 1,200บาท)  2,400 - 2,400 - 
- คําตอบแทนวิทยากร (3 คน x 3 ชม.x 600 บาท) 5,400 5,400 - - 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(1,500คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

52,500 - 52,500 - 

- คําอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท) 1,200 - 1,200 - 
- คําอาหารตักบาตรพระภิกษุและปัจจัย 
(9 รูป x 300 บาท) 

2,700 - 2,700 - 

รวมกิจกรรมที่    8 ,000  ,400   ,800    ,800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4.  แขํงขันกีฬาสานสัมพันธ ความรักความ
สามัคคี ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
“สานสัมพันธ วันครู ปัตตานี 2” 
- คําถ๎วยรางวัล (15 ชิ้น x 500 บาท) 

 
 
 

7,500 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

7,500 
รวมกิจกรรมที่ 4 7,500 - - 7,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   0,000  ,400 90, 00   4, 00 
(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมํเข๎ารํวมโครงการตามครบตามกิจกรรม        
ที่ก าหนด 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ผู๎บริหารสถานศึกษา เน๎นย้ าให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมโครงการ
ตามวัน เวลา และสถานที่ก าหนด 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 
          9.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองยํองเชิดชูเกียรติ 
          9.4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคี  
 
 
                                ลงชื่อ                                ผู๎เสนอโครงการ                  
                                       (นางอภิญญา  ศิริรังษี) 
                                นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ           ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสินุช  ประสงค สุข) 
                                ผูอ๎ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล  
 
 

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

 
 

                          ลงชื่อ                                     ผู๎อนุมัตโิครงการ 
                  (นายสะอาด  อุสมา) 
          ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่  4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให๎มีประสิทธิภาพ โดยสร๎างภาคีเครือขํายกับ 

      ทุกภาคสํวน   
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขตและสถานศึกษามีแนวคิดเชิงกลยุทธ  

และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรราการ  โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน มีการ 
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา   

มาตร านที่    การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี    การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษ ะโครงการ โครงการใหมํ โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐิตา   วัจนาคมกุล  เบอร โทรศัพท  0813684751 
กลุ่ม นิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาแตํละแหํง       

จัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศก าหนด พร๎อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และให๎หนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น
ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสูํการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหมํขึ้น 
 

 . วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาแนวใหมํ ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนดไว๎ 
    2.2 เพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียม

ความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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 . เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา  
 1. ศึกษานิเทศก และคณะท างาน  จ านวน 15 คน 

      2. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 
115 คน  

   3.2 เชิงคุ ภาพ 
       1. สถานศึกษาทุกโรงด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนดไว๎ 

      2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  และมีความพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

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

และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ธันวาคม 2563 -
กุมภาพันธ   2564 

ฐิตา วัจนาคมกุล 

2 สังเคราะห  สรุปผล  และเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มีนาคม-เมษายน  
2564 

3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานประเมินสถานศึกษา 
(MockAssessment) สถานศึกษาที่เข๎ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

พฤศจิกายน 2563-
กันยายน 2564 

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง ด าเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงฯ ก าหนดไว๎  

 
115 โรง 

 
เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงฯ ก าหนดไว๎ 
2. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  และมี
ความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
100 

 
85 

 
 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนในสังกัดสพป.ปัตตานี เขต 2 จ านวน 115 โรง 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 100,000  บาท 
(เงินหนึ่งแสนบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
 130 คน x .2 มื้อ x 35 บาท ) 

9,100 - 9,100 - 

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

15,600 - 15,600 - 

- คําวัสดุ/ถํายเอกสาร 4,300 - - 4,300 
รวมกิจกรรมที่    9,000 -  4,700 4, 00 

2. สังเคราะห  สรุปผล และเขียนรายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

    

-  คําตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  
( 5 คน x  420 บาท  x 2 วัน) 

4,200 4,200 - - 

- คําวัสดุ/ถํายเอกสารท ารูปเลํม 3,000 - - 3,000 
                   รวมกิจกรรมที่    7, 00 4, 00 -  ,000 
3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

 
 

   

- คําเบี้ยเลี้ยง (27  คน x . 120 บาท x  7 วัน) 22,680 - 22,680 - 

- คําพาหนะ (27 คน x  200 บาท x  7 วัน) 37,800 - 37,800 - 

- คําวัสดุ/ถํายเอกสาร 3,320 -        - 3,320 
รวมกิจกรรมที่     ,800 - 80, 40 3,320 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  00,000 4, 00 85, 80  0,  0 

(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        สถานศึกษาในสังกัด ไมํได๎ด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข๎อ 3  เนื่องจากโรงเรียนมี
ภาระงานอื่นๆ 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แจ๎งให๎โรงเรียนในสังกัดใน
การเตรียมความพร๎อมเพ่ือรอรับการประเมินภายนอกรอบสี่จากบุคคลภายนอก 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  สามารถเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองตามรูปแบบใหมํ  และสํงรายงานการประเมินตนเองแกํหนํวยงานต๎นสังกัด และเผยแพรํแกํหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

9.2  สถานศึกษาในสังกัด ได๎รับการติดตามประเมินผลจากหนํวยงานต๎นสังกัด  และมีความพร๎อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
 
                                    
                                  ลงชื่อ                                   ผู๎เสนอโครงการ                  
                                           (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล) 

        ศึกษานิเทศก  
 
 

 
                                  ลงชื่อ                                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย  
กลยุทธ์ที่   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีแนวคิด    
                      เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวม   
                       ของทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
                       จัดการอยํางมปีระสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 1  การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี    การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษ ะโครงการ   โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนูรไอนี ขุมนาค  เบอร์โทรศัพท์  089-4657469 
กลุ่ม                อ านวยการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่ก ากับ ดูแล สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาให๎เกิดประโยช น และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงจัดท าโครงการประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย เพ่ือน านโยบายไปสูํการปฏิบัติ และเป็นการสร๎างมาตรฐานการปฏิบัติราชการให๎
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 . วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ได๎น านโยบาย กลยุทธ ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสูํการปฏิบัติและสามารถบริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือให๎สถานศึกษา น านโยบายและแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เกี่ยวข๎องและสอดคล๎องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
 

 . เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา   
                1. ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวยศึกษานิเทศก 
และผู๎เกีย่วข๎อง ในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 12 ครั้ง 

      2. ประชุมผู๎บริหารการศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 12 ครั้ง 

เอกสาร
หมายเลข 3 
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  .   เชิงคุ ภาพ         
        ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวยและผู๎เกี่ยวข๎อง
สามารถปฏิบัติราชการ โดยขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 สูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ร๎อยละ 100 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหาร

สถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 
ศึกษานิเทศก และผู๎เกี่ยวข๎องในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

นูรไอนี ขุมนาค 

2 จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

นูรไอนี ขุมนาค 
 

 

 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวยและศึกษานิเทศก 
ที่เก่ียวข๎อง รับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวด๎านการศึกษาอยํางตํอเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 

135 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 
ศึกษานิเทศก และผู๎เกี่ยวข๎อง มีแนวทางการขับเคลื่อนการน านโยบายสูํการปฏิบัติ  
มีแนวทางการแก๎ไขปัญหาตํางๆ รํวมกัน และสามารถบริหารจัดการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
100 

 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมา  
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 100,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 
ศึกษานิเทศก และผู๎เกี่ยวข๎องในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2     
- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(135 คน x 1 มื้อ x 35 บาท x 12 ครั้ง)  

 
 
 
 
 

56,700 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
56,700 

 
 
 
 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คําเอกสารการประชุม 
(135 เลํม x 25 บาท x 12 ครั้ง)   
- คําวัสดุ 

40,500 
 

2,800 

- 
 
- 

- 
 
- 

40,500 
 

2,800 
2. จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 

- - - - 
 

รวมเงินทั้งสิ้น 100,000    ,700 43,300 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
    ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมประชุมไมํครบทุกราย/ทุกครั้ง เนื่องจาก
ติดราชการหรือมีภารกิจจ าเป็นเรํงดํวน 
  8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง    
    ประสานเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบโครงการพร๎อมบันทึกชี้แจงเหตุผลแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน
  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย ศึกษานิเทศก และผู๎เกี่ยวข๎อง
สามารถน าความรู๎ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่ได๎รับจากการประชุมไปขยายให๎แกํข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือรับทราบและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพตํอการจัดการศึกษา 
 9.2 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวยและผู๎เกี่ยวข๎อง สามารถน านโยบาย แนวทาง     
การปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และแนวทางการแก๎ไขปัญหา
ที่ได๎รับจากการประชุมสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

        ลงชื่อ                                 ผู๎เสนอโครงการ 
        (นางสาวนูรไอนี  ขุมนาค) 

     พนักงานราชการ 
               

                    ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นางพัณณี  คงสะวะคุณ) 

      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   
      ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 

 
ลงชื่อ                              ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
       (นางปราณี  สุวรรณะ) 

              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

                   ลงชื่อ                                ผู๎อนุมัติโครงการ 
       (นายสะอาด  อุสมา) 

          ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีสํวนรํวมขององค คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

กลยุทธ์ที่     พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีแนวคิด 

เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยําง
มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา   
  มาตร านที่    การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวม 
          ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  มาตร านที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
          การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษ ะโครงการ     โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาทิพย   กุยรัตน       เบอร โทรศัพท  089 - 9759831  
   นางสาวหยาดฟูา  สุวรรณนพ เบอร โทรศัพท  081 - 7382179 

นางสาวนาอีม๏ะ  ราเซะบิง   เบอร โทรศัพท  086 – 2891443 
นางสาวผกามาศ  ปานแก๎ว เบอร โทรศัพท  089 - 4684313 

กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนด 

ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน๎าที่รํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห  
วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการและการด าเนินงานโดย
มุํงผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและ
เตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด๎าน คือด๎านวิชาการ  
ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคลและด๎านการบริหารงานทั่วไป รํวมมือกับคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ก าหนด
ยุทธศาสตร  และสร๎างเครือขํายที่เข๎มแข็งมีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกส าคัญในการเรํงรัดให๎การ
ด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสํงผลตํอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ให๎ความส าคัญของการสํงเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีสํวนรํวมจากองค คณะบุคคล ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมขององค 
คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขึ้น 
 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีสํวนรํวมขององค คณะบุคคล  

ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 
 2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตามภาระงาน 
4 ด๎าน คือ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานงบประมาณและ
ด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 

 . เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา    
                   1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  9  คน    
                  2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 45 คน 

        3. ศึกษานิเทศก และคณะท างาน จ านวน  20 คน     
       .   เชิงคุ ภาพ   
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มีระบบการบริหารงานที่เข๎มแข็ง
โดยการมีสํวนรํวมขององค คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและ

เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา จ านวน 3 วัน 

พฤษภาคม 2564 
 

จุฬาทิพย   กุยรัตน  
หยาดฟูา  สุวรรณนพ 
นาอีม๏ะ  ราเซะบิง 
ผกามาศ  ปานแก๎ว 
และคณะ 

2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มิถุนายน 2564 
3 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  มิถุนายน 2564 
4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
กรกฎาคม 2564 

 - สิงหาคม 
5 ประชุมคณะอนุกรรมการสรุปผลและ

เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน 
2 วัน 

กันยายน 2564 
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 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา   
2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
3. ศึกษานิเทศก และคณะท างาน  

 
9  คน 
45 คน 
 20 คน     

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของโรงเรียน มีระบบการบริหารงานที่เข๎มแข็ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  มีระบบการ
บริหารงานที่เข๎มแข็งโดยการมีสํวนรํวมขององค คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 

  
100 

 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 1. สถานศึกษาในสังกัด 
       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 160,800  บาท   
 (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ 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   10,600 - 7,600  ,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 - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 6,000 - - 6,000 
- คําวัสดุ 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่   22,750 9,000 4,750 9,000 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.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   14,500 - 9,500 5,000 

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 ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

    

- 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   8,  0 -  ,  0  ,000 
6. ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

    

- คําจ๎างถํายเอกสารและเข๎าเลํม 10,000 - - 10,000 
รวมกิจกรรมที่    0,000 - -  0,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,800 9,000 122,800 29,000 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
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ตารางค านว เบี้ยเลี้ยง วัน 
ของค ะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน จ านวน รร.  ครั้ง 
วันละ   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  1. คณะกรรมการติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.) (คําเบี้ยเลี้ยง  120 /วัน,คําพาหนะ 200/วัน) 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎พร๎อมกัน 
                   2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ในแตํละชุดไมํสามารถออกติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาได๎พร๎อมกัน                 
                 3. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ในแตํละชุดไมํสามารถออกนิเทศได๎ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ก าหนดเวลาการประชุมโดยแจ๎งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให๎ทราบลํวงหน๎า 
                 2. ก าหนดปฏทิินการนิเทศโดยแจ๎งคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. ให๎ทราบลํวงหน๎า 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีสํวนรํวมและให๎ข๎อเสนอแนะ

ในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามบทบาทหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
9.2 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ       
     9.3 สถานศึกษาในสังกัดได๎รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด๎าน  
และได๎รับทราบผลการด าเนินงาน ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 

     ลงชื่อ                                  ผู๎เสนอโครงการ   
         (นางสาวนาอีม๏ะ  ราเซะบิง)              
                                                 ศึกษานิเทศก                  
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                                  ลงชื่อ                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   สร๎างความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน 
กลยุทธ์ที่     พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 

เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ 
ทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา   

มาตร านที่    การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่    การบริหารจัดการที่ดี 

  มาตร านที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด 
                     การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษ ะโครงการ       โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเตือนใจ   อินทโกศรี    เบอร โทรศัพท   086 - 9636924  
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ   ไมํวําจะเป็นวิธีการสอนหลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลํานี้ยํอมมีผลกระทบตํอการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
ภารกิจส าคัญของการด าเนินงานในโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามจุดหมายของ
หลักสูตร การจัดการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกลําวอยํางมี
คุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 โดยอาศัยกระบวนการ 3 อยําง 
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 3 อยํางนี้เกี่ยวข๎องซึ่ง
กันและกัน 

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความส าคัญตํอ การพัฒนา
โรงเรียน คือ สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให๎ความชํวยเหลือแกํครูในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎พิจารณาถึงความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมนิเทศภายในของ
โรงเรียนในสังกัด จึงจัดท าโครงการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กระบวนการ 
 

 . วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือสร๎างความตระหนักในการจัดโครงการนิเทศภายในให๎เกิดความเข๎มแข็งทางด๎าน 
งานวิชาการของสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือรํวมสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือประเมินผล สรุปผลและเขียนรายงานการจัดกิจกรรมการสร๎างความเข๎มแข็งให๎
กระบวนการนิเทศภายใน 
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 . เป้าหมาย 
       .  เชิงปริมา    
  1. ประชุมคณะท างาน จ านวน  25  คนจ านวน 1 วัน  
  2. ประชุมผู๎บริหารและครูวิชาการ จ านวน 125 คน จ านวน 1 วัน 
  3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ จ านวน  10 คน  จ านวน 1 วัน    
  .  เชิงคุ ภาพ   
  1. คณะท างานและผู๎เกี่ยวข๎องรํวมวางแผนการจัดประชุมกิจกรรมสอดคล๎องกับกิจกรรม 
  2. ผู๎สถานศึกษา ครูวิชาการและผู๎เกี่ยวข๎องรํวมจัดโครงการนิเทศภายในตามวัตถุประสงค 
ที่ก าหนด 
  3. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท ารายงานโครงการใช๎เป็นสารสนเทศและเผยแพรํ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเตรียมความพร๎อมการจัดกิจกรรมสร๎าง

ความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน 
(เพ่ือจัดอบรมออนไลน ) 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2563 

เตือนใจ  
อินทโกศรี 

2 ประชุมปฏิบัติการสร๎างความเข๎มแข็ง สร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

ธันวาคม 2563 เตือนใจ  
อินทโกศรี 

3 ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลโครงการ
สร๎างความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

มีนาคม 2564 เตือนใจ  
อินทโกศรี 

        
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
1. ผู๎บริหารและครูวิชาการ มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการนิเทศโรงเรียน 
2. สถานศึกษา มีการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง 

125 คน 
115 โรง 

 
เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการนิเทศภายในแบบมีสํวนรํวม 
2. ร๎อยละของสถานศึกษามีความเข๎มแข็งทางด๎านงานวิชาการ 

 
100 
100 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
  

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 50,000 บาท  
(เงินห๎าหมื่นบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเตรียมความพร๎อมการจัดกิจกรรม
สร๎างความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา(หลักสูตรอบรมออนไลน ) 

    

-  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 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,750 - 4,750 - 
2. ประชุมปฏิบัติการสร๎างความเข๎มแข็ง  
สร๎างความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใช๎ PLC 

    

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

8,750 - 8,750 - 

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

15,000 - 15,000 - 

- คําตอบแทนวิทยากร 5,600 5,600 - - 
- คําวัสดุ 10,000 - - 10,000 
- คําถํายเอกสาร 4,000 - - 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 43,350 5,600 23,750 14,000 
3. ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลโครงการ
สร๎างความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

    

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

700 - 700 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 125บาท) 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 1,900 - 1,900 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 5,600 30,400 14,000 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. บุคลากรระดับโรงเรียน ขาดองค ความรู๎และแนวปฏิบัติในการนิเทศภายใน 
       2. การจัดท าสารสนเทศด๎านการนิเทศภายในและเอกสารคูํมือจัดประชุมปฏิบัติการ
นิเทศภายใน  
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 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการติดตามการด าเนินงานของผู๎บริหารโรงเรียน 
        2. ให๎ความรู๎และสํงเอกสารแนวทางการด าเนินการนิเทศภายในที่เป็นแนวปฏิบัติ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมในกระบวนการนิเทศภายในสํงผลให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในระดับชุมชนมีสํวนรํวมใน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 
 

                                  ลงชื่อ       ผู๎เสนอโครงการ                  
                                        (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี) 
                                                 ศึกษานิเทศก  
                   
         
         
                                  ลงชื่อ                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย   กุยรัตน ) 
                          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู๎ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๏ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ/กิจกรรม  
ทีร่อการจัดสรรงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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-224- 

แผนงาน/โครงการที่รอการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
พันธกิจที ่ เป้าประสงค์

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กลยุทธ์ที่    การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 
1 วันส าคัญทางลูกเสือ 59,634.00 1 1 1 3 1 11 12 ฮัมดัน/สํงเสรมิฯ 
 รวมกลยุทธ์ที่   59,634.00         

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุ ภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๖๔๘,๕๔๐.๐๐ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 12 สาวิตร/ี 

ส่งเสริมฯ 
๒ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
อิสลามศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๒ 

๑๖๔,๐๕๐.๐๐ ๒ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑๑ ๑๒ ซัลมา/นิเทศฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๒ ๘๑๒,๕๙๐.๐๐         
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  

ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น และผู้ก ากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C.)  

๖๘๖,๒๕๐.๐๐ ๓ ๔ ๒ ๓ ๑ ๑๑ ๑๒ ฮัมดัน/ 
ส่งเสริมฯ 

๒ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
ของพนักงานราชการในส านักงานและ
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒๑๒,๕๐๐.๐๐ ๓ ๔ ๑ 
๒ 

๑ 
๓ 

๓ ๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/
อดินันต์/บุคคลฯ 
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-225- 
-226- 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
พันธกิจที ่ เป้าประสงค์

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

๓ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มือ
อาชีพ เพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ ๒๑   

๗๕๗,๖๑๐.๐๐ ๓ ๔ ๒ ๓ ๓ ๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/
อดินันต์/ 
บุคคลฯ 

๔ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและ
พัสดุสถานศึกษาในสังกัด 

๙๖,๓๘๐.๐๐ ๓ ๔ ๒ ๓ ๓ ๑๑ ๑๒ สุคนธ์/ 
รัชรินทร์/จิรัฐิกาล/
ตรวจสอบ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน 

336,000.00 3 4 2 3 3 11 12 ชํอผกา/แผนฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๓  ,088,๗ ๐.๐๐         
กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้
๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔ 

 
๕ 
 

๓ ๔ ๓ ๑๒ ๑๒ ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

๒ ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๑,๑๘๐.๐๐ ๔ ๕ ๓ ๔ ๓ ๑๒ ๑๒ มารีย๊ะ/ 
ส่งเสริมฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๔ ๑๐๑,๑๘๐.๐๐         
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

กิจกรรมวันส าคัญ 
๓๕,๓๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ พรรณวดี/

อ านวยการ 
๒ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.

ปัตตานี เขต ๒ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ ฮุสเซน/

อ านวยการ 
๓ เสริมสรา้งจรรยาบรรณวิชาชีพ ยกย่อง

เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
๒๗๕,๒๐๐.๐๐  ๖ ๗ ๒ ๓ ๖ ๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/ 

เกตุนิกา/บุคคลฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
พันธกิจที ่ เป้าประสงค์

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

ทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๔ สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๓ ๖ ๑๑ ๑๒ พีรณัฐ/ 

ส่งเสริมฯ 
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   

159,400.000 6 7 1 1 6 11 12 สมบูรณ /แผนฯ 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 

199,500.00 6 7 1 1 6 11 12 ชํอผกา/แผนฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๖ 899,4๐๐.๐๐         
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ,90 ,9 0.00         
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รายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่รอการจัดสรร
งบประมา  ประจ าป งบประมา  พ.ศ.   4 
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กลยุทธ์ที่   
จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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โครงการ          วันส าคัญทางลูกเสือ  
กลยุทธ์ที่   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
พันธกิจข้อที่    จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
  ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ข้อที่    ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่พึงประสงค   
      มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด๎านความมั่นคง 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่ 12  ด๎านการศึกษา   

มาตร านที ่ 1  การบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศ 
   ตัวบ่งชี้ที่    การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮัมดัน  ยานาย    เบอร โทรศัพท   089 - 2969548 
กลุ่ม   สํงเสริมการจัดการศึกษา   
.................................................................................... .................................................................. 
 

 . หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงสํงเสริม สร๎างสรรค  และพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ
วินัย มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ฝึกให๎เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี สร๎างความสามัคคี บ าเพ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน ตํอผู๎อ่ืน ชํวยสร๎างสรรค สังคมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า มีความเห็นอกเห็นใจ สามารถชํวยเหลือ 
ผู๎อื่นได๎ และสามารถด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยยึดหลักการค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เป็นหลักปฏิบัติ 

วันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ได๎ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น โดยทรงสถาปนากิจการลูกเสือ
ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จึงได๎ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล๎ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ ซึ่งได๎จัดให๎มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เพ่ือแสดงความเคารพและกลําว
ทบทวน ค าปฏิญาณตํอองค พระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ เพ่ือประกาศความเป็นลูกเสืออยําง
แท๎จริง ประกอบกับ วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล๎ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน 
อยํางมากมายมหาศาลตํอประเทศชาติ ทั้งในด๎านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือปุาและลูกเสือ 
รวมทั้งด๎านศิลปวัฒนธรรม และด๎านวรรณคดีเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวสวรรคต ทางการจึง
ก าหนดให๎วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพ่ือเทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค ทําน ผู๎ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทยทรงกํอตั้งกองลูกเสือขึ้น เพ่ือฝึก
ให๎เยาวชนมีความเข๎มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได๎พระราชทานคติพจน ให๎แกํคณะลูกเสือวํา 
“เสียชีพอยําเสียสัตย ” และดังพระราชนิพนธ บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ และ ความดีมีไชย ที่แสดง
ให๎เห็นวําพระองค ทรงให๎ความส าคัญกับบทบาทและหน๎าที่ของลูกเสือ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญของวันส าคัญทางลูกเสือ
ดังกลําว จึงก าหนดจัดท าโครงการวันส าคัญทางลูกเสือขึ้น เพ่ือให๎ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 
ผู๎บ าเพ็ญประโยชน  เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันวชิราวุธ
และวันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ ได๎น๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน ถวายเป็นราชสักการะแดํองค 
พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 

 . วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแดํพระบาทสมเด็จ    
พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.2 เพ่ือน๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.3 เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน ถวายเป็นราชสักการะแดํองค พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.4 เพ่ือทบทวนค าปฏิญาณและการสวนสนามของลูกเสือ 

 . เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา  
      กิจกรรมที่   วันวชิราวุธ  

- ลูกเสือ เนตรนาร ีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด จ านวน  
480 คน  ดังนี้ 
              1. สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 จ านวน 9 กลุํมโรงเรียน  กลุํมโรงเรียนละ 1 กอง 
กองละ 40 คน จ านวน 360 คน 
              2. สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 1 กอง กองละ 40 คน จ านวน 40 คน 

            3. สังกัด สพม. อปท.และ ตชด.จ านวน 1 กอง กองละ 40 คน จ านวน 40 คน 
           - คณะกรรมการด าเนินงานและแขกผู๎มีเกียรติ จ านวน   40 คน 

กิจกรรมที่   วันสถาปนาค ะลูกเสือแห่งชาติ 
      - 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 คน จ 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 
  .  เชิงคุ ภาพ 
       ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎น๎อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ น๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว         
พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ได๎รํวมทบทวนค าปฏิญาณ ตลอดจนได๎บ าเพ็ญประโยชน ถวาย
เป็นราชสักการะแดํองค พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
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4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
    กิจกรรมที่   วันวชิราวุธ  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชาสัมพันธ การจัดงาน พฤศจิกายน 2563 นายฮัมดัน  ยานาย 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 นายฮัมดัน  ยานาย 
3 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง 
พฤศจิกายน 2563 นายฮัมดัน  ยานาย 

4 จัดงานวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะท างาน 
5 สรุปผลการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 นายฮัมดัน  ยานาย 

    
   กิจกรรมที่   วันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชาสัมพันธ การจัดงาน พฤษภาคม 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
3 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง 
มิถุนายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 

4 จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ 1 กรกฎาคม 2564 คณะท างาน 
5 สรุปผลการด าเนินงาน กรกฎาคม 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 

 
 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ ที่เข๎ารํวมงาน
ได๎น๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี แดํ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือที่เข๎ารํวมงาน
ได๎น๎อมร าลึกถึงวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
3. ลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ ที่เข๎ารํวมงาน
ได๎รํวมทบทวนค าปฏิญาณ ตลอดจนได๎บ าเพ็ญประโยชน ถวายเป็นราชสักการะ
แดํองค พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

 
1320 คน 

 
 

480 คน 
 
 

840 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ ที่เข๎า
รํวมงานมีความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดี แดํ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

 
100 
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 . สถานที่ด าเนินการ 
 สถานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 (โดมสีน้ าตาล) 

7. งบประมา   
จากเงินสนับสนุนการด าเนินงานลูกเสือของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2  

จ านวน 15,016 บาท และจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 59,634 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,650 บาท (เงินเจ็ดหมื่นสี่พันหกร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)รายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. วันวชิราวุธ ( 25 พ.ย.2563) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน 
  (120 บาท x 30 คน x 1 มื้อ) 
- คําเอกสารประกอบการประชุม 
(15 บาท x 30 ชุด) 

 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

450 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

450 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่  .   ,  0 -  ,  0 - 
1.2 จัดงานวันวชิราวุธ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (35 บาท x 480 คน x 1 มื้อ) 
- คําวัสดุ/อุปกรณ  
- คําไวนิล 

 
16,800 

 
2,000 
2,000 

 
- 
 
- 
- 

 
16,800 

 
- 
- 

 
- 
 

2,000 
2,000 

รวมกิจกรรมที่  .    0,800 -   ,800 4,000 
รวมกิจกรรมที่   26,950 - 22,950 4,000 

2. วันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ   
(1 ก.ค. 2563 ) 
2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (30 คนx 35บาทx 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน  
(30 คนx 120 คน x 1 มื้อ) 
- คําเอกสารประกอบการประชุม 
(30 ชุด x 15 บาท) 
 

 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

450 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
450 

รวมกิจกรรมที่  .   ,  0 - 5,700 450 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหํงชาติ 
- คําตอบแทนวงดุริยางค  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (880คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําวัสดุ/อุปกรณ  
- คําไวนิล 

 
 

3,000 
30,800 

 
4,750 
2,000 

 
 

3,000 
- 
 
- 
- 

 
 
- 

30,800 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 

4,750 
2,000 

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

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

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
1,000 

รวมกิจกรรมที่   1,000 - - 1000 
รวมเงินทั้งสิ้น 74,650 3,000 59,450 12,200 

หมายเหตุ   ขอถัวจํายคําใช๎จํายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ขาดความพร๎อมเพรียงในการประกอบพิธีกรรมตํางๆ 
       2. คณะท างานที่รับผิดชอบและกลุํมเปูาหมายไมํสามารถเข๎ารํวมประชุม/รํวมงานได๎
ครบทุกคน 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. วางแผนจัดเวลาการประชุมให๎เหมาะสมและแจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบลํวงหน๎า 
      2. กํอนเริ่มพิธีกรรมควรซักซ๎อมความเข๎าใจให๎ชัดเจนกํอนเริ่มพิธีกรรมตําง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นผู๎มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และได๎ปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ         งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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กลยุทธ์ที่   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ 
  ในการแขํงขัน 
พันธกิจ ที่      จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตามหลักสูตร 
                     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
                     (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ที่    ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 

  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21และใช๎เทคโนโลย ี        
  ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 

สอดคล้อง : 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่     ด๎านการศึกษา  
มาตร านที ่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมึคุณภาพตามหลักสูตร 

ลักษ ะโครงการ   โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู         เบอร โทรศัพท  094-320-3737 
กลุ่ม   สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 เป็นประจ าตํอเนื่องทุกปี เพ่ือสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 
เพ่ือเป็นเวทีให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถ สํงเสริมให๎ครู บุคลากรทางการศึกษาได๎มีโอกาส
พัฒนาตนเองให๎มีความพร๎อมในทุกๆ ด๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาการศึกษา การเรียนรู๎ผําน
ประสบการณ จริง เพ่ือสนับสนุน ฝึกฝนให๎ผู๎เรียนมีความรับผิดชอบมีความสมบูรณ ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ 
สังคมและสติปัญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม สร๎างสังคมไทยให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืน  โดยมีกิจกรรม
การแขํงขัน 14 กลุํมสาระหลัก คือ การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ประกอบด๎วย กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร   
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรํวมและโรงเรียนพิการเฉพาะทาง รวมทั้งให๎มีการ
แขํงขันส าหรับการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะเด็กพิการ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหนํวยงานทางการศึกษา ที่จะต๎อง
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จึงได๎จัดท าโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 . วัตถุประสงค์ 
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 2.1 เพ่ือเป็นเวทีส าหรับนักเรียนได๎แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถทางด๎านศิลปหัตถกรรม
และทักษะทางวิชาการ   
 2.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข๎ารํวมการประกวดและแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ๎

 2.3 เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาและหนํวยงาน
ทางการศึกษาตํอผู๎ปกครองและสังคมระดับภูมิภาค   

 

 . เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา  
       โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 115 โรง  
เข๎ารํวมกิจกรรมทุกโรงเรียน 
  .  เชิงคุ ภาพ 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีตัวแทนนักเรียนเพ่ือเข๎ารํวม
ประกวดแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ภาคใต๎ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 
 

4.ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป  

ผอ.กลุํมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
สิงหาคม 2564 สาวิตรี สาและบู 

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   สิงหาคม 2564 สาวิตรี สาและบู 
3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กันยายน 2564 สาวิตรี สาและบู 
4 การประกวดและแขํงขัน กันยายน 2564 คณะกรรมการ 

 

 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
1. นักเรียนที่มีความสามารถทางด๎านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  
ที่เป็นตัวแทนจากกลุํมโรงเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน  
2. นักเรียนที่ชนะการประกวดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎เข๎ารํวมแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 

 
 

 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของครูและนักเรียนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการเรียน 
การสอน สื่อ นวัตกรรมตํางๆ  
2. ร๎อยละของครูและนักเรียนได๎มีโอกาสศึกษาและเรียนรู๎องค ความรู๎ใหมํๆ 
จากการรํวมกิจกรรม 

 
80 

 
80 

 
 

 . สถานที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  โรงเรียนบ๎านโคกโพธิ์ โรงเรียนโพธิ์คีรีราช
ศึกษา โรงเรียนบ๎านนาเกตุ และหอประชุมอ าเภอโคกโพธิ์  
7. งบประมา     
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 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  648,540 บาท (เงินหกแสน 
สีหมื่นแปดพันห๎าร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. สนับสนุนงบประมาณเป็นคําใช๎จํายให๎กับ
กลุํมโรงเรียนในการด าเนินการคัดเลือกระดับ
กลุํมโรงเรียน (9 กลุํม × 20,000 บาท) 

 
180,000 

 
- 

 
180,000 

 
- 

รวมเงิน  80,000 -  80,000 - 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 25 คน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(25  คน  × 28  บาท x 2 มื้อ) 

 
 

1,400 

 
 
- 

 
 

1,400 

 
 
- 

รวมเงิน  ,400 -  ,400 - 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(60× 35×2 ครั้ง)   

 
4,200 

 
- 

 
4,200 

 
- 

รวมเงิน 4, 00 - 4, 00 - 
4. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
( 242 คน × 35 บาท × 2 มื้อ ) 

 
16,940 

 
- 

 
16,940 

 
- 

รวมเงิน 16,940 - 16,940 - 
5. การประกวดและแขํงขัน     
1) คําเชําเต็นท   (12 หลัง × 3 วัน) 18,000 - 18,000 - 
2) คําเชําเครื่องเสียง (1 ชุด×3 วัน บาท) 30,000 - 30,000 - 
3) คําเชําเวที  (1 ชุด × 3 วัน ) 10,000 - 10,000 - 
4) คําเชําโต๏ะ ( 180 ตัว × 100 บาท) 18,000 - 18,000 - 
5) คําเชําเก๎าอ้ีพร๎อมผ๎าคลุม  
(500 ตัว × 11 บาท) 

5,500 - 5,500 - 

6) คําอาหารกลางวัน  
(350 คน × 120 บาท × 3 มื้อ) 

126,000 - 126,000 - 

7) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(350คน × 35 บาท × 6 มื้อ) 

73,500 - 73,500 - 

8) คําตอบแทนกรรมการตัดสิน  
(กรรมการภายนอก) (30 คน × 200 บาท) 

6,000 6,000 - - 

9) คําพาหนะกรรมการตัดสิน  
(กรรมการภายนอก) 

5,000 - 5,000 - 

10) คําไฟฟูา/น้ าประปา  2,000 - 2,000 - 
11) คําตอบแทนท าความสะอาด  4,000 4,000 - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

(4 คน×1,000 บาท) 
12) คําตอบแทนคนเก็บขยะ  
(3 วัน× 1,000 บาท) 

3,000 3,000 - - 

13) คําตอบแทนรถขนน้ า  1,500 1,500 - - 
14) ฝุายสถานที่จัดการแขํงขัน 
- คําตอบแทนคณะกรรมการจัดสถานที่
แขํงขัน  (รร.บ๎านโคกโพธิ์) อัตรา 300/วัน/คน 

10,000 10,000 - - 

15) ฝุายประชาสัมพันธ   
- คําไวนิลและอุปกรณ ประชาสัมพันธ  

15,000 - 15,000 - 

16) ฝุายรักษาความปลอดภัยและสื่อสาร 
- คําตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัย
อัตรา 300/วัน/คน 

20,000 20,000 - - 

17) ฝุายพยาบาล 
- คําเวชภัณฑ ยา      
- คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่พยาบาล 

 
1,000 
1,500 

 
- 

1,500 

 
- 
- 

 
1,000 

- 
18) คําเชํามิเตอร ไฟฟูาชั่วคราว  2,000 - 2,000 - 
19) คําวัสดุ  45,000 - - 45,000 
20) คําปฏิบัติงานลํวงเวลา 20,000 20,000 - - 
21) ฝุายสถานที่จัดเวที   
-  คําตอบแทน 
-  คําวัสดุ 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 

- 

 
- 
- 

 
- 

10,000 
22) ฝุายต๎อนรับ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
 (จ านวน  200 คน × 35 บาท ) 
- คําชํอดอกไม๎ 

 
7,000 

 
2,000 

 
- 
 
- 

 
7,000 

 
2,000 

 
- 
 
- 

รวมเงิน 446,000 66,000 314,000 46,000 
รวมเงินทั้งสิ้น 648,540 66,000 515,140 46,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกคน 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เป็นการประชาสัมพันธ ผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูสูํสาธารณะ 
 9.2 นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได๎พัฒนาตนเองสูํความเป็น
เลิศในแตํละด๎านสามารถเป็นต๎นแบบได ๎
 9.3  ผู๎ปกครองและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเห็นคุณคําในการพัฒนาการศึกษาให๎เจริญก๎าวหน๎า 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา 
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               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่      พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ              
                   แขํงขัน 
พันธกิจ ที่     จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ดี เกํง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตามหลักสูตร 
                     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
                     (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ที่    ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
                      ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และใช๎เทคโนโลยี 

 ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่     ด๎านการศึกษา  
มาตร านที ่    การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งช้ีที ่3  การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารและ                
                การจัดการศึกษา 

ลักษ ะโครงการ   โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางซัลมา  มะเกะ  ๐๙๓ ๖๔๙ ๐๐๐๓ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการเรียนรู๎มีวัตถุประสงค ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให๎เป็นรูปแบบ 
Active Learning โดยใช๎แนวคิดการสอนให๎น๎อยลง เรียนรู๎ให๎มากขึ้น (Teach less, Learn more) 
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน ด๎านการศึกษาเพ่ือเตรียมประเทศให๎พร๎อมเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 ด๎วยการน าศักยภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เป็นตัวกระตุ๎นในการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็น Technology - 
driven Learning การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลําวข๎างต๎นจะมิได๎ลดเนื้อหาความรู๎ให๎น๎อยลงแตํผู๎สอน
จะต๎องท าการวิเคราะห เนื้อหาและปรับวิธีการสอนโดยน าเนื้อหาที่สามารถเรียนด๎วยตนเองไปไว๎บนเครือขําย
เพ่ือให๎ผู๎เรียนศึกษากํอนเข๎าห๎องเรียน ทั้งนี้ครูจะได๎ใช๎เวลาในห๎องเรียนในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน  
            การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อิสลามศึกษาจ าเป็นต๎องปรับวิธีการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับ
การเรียนรู๎ที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีปฏิสัมพันธ ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน กระบวนการสอน 
ในห๎องเรียนต๎องเป็น Active Learning ด๎วยการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎  
มีปฏิสัมพันธ ของครูและผู๎เรียนสามารถสร๎างองค ความรู๎ด๎วยกระบวนการและสถานการณ ให๎ผู๎เรียน
ได๎รับจากกระบวนการเรียนรู๎แบบ Active Learning ซึ่งเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 
(High-order Thinking) เกิดการเรียนรู๎ จากการฝึกปฏิบัติจริงสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ที่สอดคล๎องกับ
หลักการอิสลามอยํางแท๎จริง 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

 . วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู๎อิสลามศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให๎ครูอิสลามศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎  
2.3 ผู๎บริหารและครูผู๎สอนพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา 

 

 .  เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา  
       ผู๎บริหารโรงเรียนจ านวน 37 คน จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข๎ม
และครูผู๎สอนอิสลามศึกษา จ านวน 111 คน เป็นวิทยากรอิสลามศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
รวมทั้งสิ้น 148 คน 
           .  เชิงคุ ภาพ 
                ครูผู๎สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ มีความรู๎ความเข๎าใจในการเรียนรู๎อิสลามศึกษา
และเกิดความตระหนักในบทบาทหน๎าที่ครูสามารถน าสูํห๎องเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะท างานเตรียมด าเนินการจัดอบรม  
2. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎ 
3. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู๎  
ตรวจสอบคุณภาพ น าเครื่องมือไปใช๎  
4. ประชุมสรุปและรายงานผล 

14 พฤศจิกายน  2563 
9-10 กุมภาพันธ   

2564 
 
29 พฤษภาคม 2564 

ซัลมา มะเกะ 
และคณะ
ศึกษานิเทศก  
 
 

 

 . งบประมา ที่ใช้ 
            จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  จ านวน  65,000 บาท  
(เงินหกหมื่นห๎าบาทถ๎วน) 
 

 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
ผู๎บริหารโรงเรียน และครูผู๎สอนอิสลามศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจในการ
เรียนรู๎อิสลามศึกษาและเกิดความตระหนักในบทบาทหน๎าที่ครูสามารถน าสูํ
ห๎องเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
148 คน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ พนักงานราชการครูผู๎สอน
ศาสนาและวิทยากรรายชั่วโมงและผู๎เกี่ยวข๎อง เกิดความตระหนักในบทบาท
หน๎าที่ของตนในการปฏิบัติการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
๒. ร๎อยละของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ พนักงานราชการครูผู๎สอน
ศาสนาและวิทยากรรายชั่วโมงและผู๎เกี่ยวข๎อง มีความรู๎ความเข๎าใจในการน า
สื่อเทคโนโลยีไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎อิสลามศึกษาและเกิดความตระหนักใน
บทบาทหน๎าที่ครูสามารถน าสูํห๎องเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
๑๐๐ 

 
 

100 

 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
     ๖.๑ ห๎องประชุมอาคารเรือนไม๎ ส าหรับประชุมคณะท างานและทีมวิทยากรเพ่ือเตรียมด าเนินการ
จัดประชุม  
     ๖.๒ ห๎องประชุมขุนคีรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ครูอิสลามศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 

๗. งบประมา  
      จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จ านวน 65,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม   รายละเอียด งบประมา 
ที่ใช้ 

งบประมา ที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ประชุมพัฒนาแผนงานการจัดการ
เรียนรู๎ (1 ครั้ง) 

    

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(๗๐ บาท x 40 คน x 2 วัน) 

5,600 - 5,600 - 

- อาหารกลางวัน  
(๑๒๐ บาท  x  40  คน x 2 วัน) 

9,600 - 9,600 - 

- คําพาหนะ  
(200 บาท x 40 คน x 2 วัน) 

16,000 - 16,000 - 

- คําวัสดุ (กระดาษ A4 กระดาษ
ปก คําเข๎าเลํม คําถํายเอกสาร) 
(จ านวน 8 สาระ x 6 ชั้น 48 เลํม) 

5,000 - - 5,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1 36,200 - 31,200 5,000 
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ที ่ กิจกรรม   รายละเอียด งบประมา 
ที่ใช้ 

งบประมา ที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎อิสลาม
ศึกษา คณะท างาน  
15 คน (ด าเนินการครั้งละ 3 วัน 
จ านวน 7 ครั้ง ระยะเวลา 21 วัน  
7 ครั้ง) ดังนี้ 
- คําอาหารกลาง  
(120 บาท x 15 คน x 21 วัน) 
- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(๗๐ บาท x 15 คน x 21 วัน) 
- คําพาหนะ  
(200 บาท  x  15 คน x 21 วัน) 
- คําวัสดุ คําถํายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 

37,800 
 

22,050 
 

63,000 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

37,800 
 

22,050 
 

63,000 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
5000 

 รวมกิจกรรมที่ 2  27,850 - 122,850 5,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   4,0 0 -   4,0 0  0,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                 1. คณะท างานไมํสามารถด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  
                 2. ระยะเวลาการจัดประชุมด าเนินการครั้งละ 3 วัน อาจไมํเสร็จสมบูรณ ตามท่ีได๎
คาดหวังไว๎  
     8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                 1. ก าหนดวันเวลา การด าเนินงานให๎ชัดเจนและเตรียมการด าเนินงานให๎ครอบคลุม
อยํางละเอียด 
                 2. ควบคุมการด าเนินงานในปริมาณงานที่ต๎องการให๎บรรลุเปูาหมายในแตํละครั้ง  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 การด าเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาประสบความส าเร็จ
เป็นรูปธรรมโรงเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
          9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีรูปแบบการบริหารบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ที่ ๓  
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการ    ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ทั่วไป และขั้นความรู๎ 
   เบื้องต๎นและผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง  (A.T.C.)  
กลยุทธ์ที่   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที      พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมี 
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   วัฒนธรรมการท างานท่ีเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
ลักษ ะโครงการ        โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง   โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 1  ความมั่นคง 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  2  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 1  การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งช้ีที ่3  การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารและ 
         การจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายฮัมดัน  ยานาย    เบอร โทรศัพท   089 - 2969548 
กลุ่ม  สํงเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํงจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ลูกเสือ เนตรนารึ ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมเยาวชน ให๎มีการพัฒนา
ทางกายจิตใจ ศีลธรรม มีระเบียบ วินัย มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย  เป็นพลเมืองดี      
มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เป็นประมุข มีความรับผิดชอบ ชํวยสร๎างสรรค 
สังคมให๎สงบสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง โดยน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
รัชกาลที่ 10 การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง ต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจที่มีตํอชาติบ๎านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย  และมีความเอ้ืออาทร
ตํอครอบครัวและชุมชนของตนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี 
เพ่ือปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง และเป็นพลเมืองดี  
การเป็นพลเมืองดีเป็นหน๎าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาส
ท าหน๎าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต๎องท างานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน  “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
วิทยาการสร๎างสรรค ประโยชน ตําง ๆ เพ่ือตนเองและสํวนรวมได๎อยํางครบถ๎วน ดังนั้น เพ่ื อให๎การ
พัฒนาเยาวชนให๎มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค  อันจะสํงผลตํอความเจริญอยํางยั่งยืน
ของประเทศชาติภายใต๎การฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสามารถปฏิบัติหน๎าที่
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือได๎ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ กฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ 
ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎องจึงจัดให๎มีโครงการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ 
ขั้นความรู๎ทั่วไป และขั้นความรู๎เบื้องต๎น จ านวน 1 รุํน และผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (A.T.C.) 
ประเภท ส ารองและสามัญ จ านวน 2 รุํน  
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 . วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค  และ 
วิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของส านักงานลูกเสือโลก และบรรลุอุดมการณ ของคณะลูกเสือ
แหํงชาติ 

2.2 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถน ากระบวนการลูกเสือไปพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีในสังกัด 
ได๎อยํางถูกต๎อง 

2.3 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนด าเนินงานฝึกอบรมลูกเสือ ตามแนวทางการฝึกอบรม 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารงานลูกเสือในกลุํม หรือ กองลูกเสือ ของตนเอง
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือได๎พัฒนาตนเอง และมีสิทธิเข๎ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง ในโอกาสตํอไป 

 

 . เป้าหมาย 
 .  เชิงปริมา  

    1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น จ านวน  75 คน และบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 คน  รวม 80 คน 
    2. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือขั้นความรู๎ชั้นสูง  (A.T.C.) จ านวน  120 คน และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน     
5 คน  รวม 125 คน 
  .  เชิงคุ ภาพ 

      ผู๎ผํานการฝึกอบรมผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ทั่วไปและขั้นความรู๎เบื้องตัน มีความรู๎ 
ทักษะ ความเข๎าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค  และ วิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติ
ของส านักงานลูกเสือโลกสามารถน าวิธีการฝีกอบรมไปวางแผนด าเนินงานพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี  
ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิผล และสามารถบริหารกิจการลูกเสือในกลุํม หรือ กองลูกเสือ ของตนเอง
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุอุดมการณ ของคณะลูกเสือแหํงชาติ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน/ชี้แจง/เตรียมการ

ด าเนินงาน 
สิงหาคม – กันยายน 2564 ฮัมดัน ยานาย 

2 สนับสนุนงบประมาณให๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการ
ฝึกอบรม ดังนี้ 
- หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง 
และสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 
(B.T.C.) 
- หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง 

 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 

พฤศจิกายน 2564 

คณะท างาน 
ที่รับผิดชอบ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
สามัญขั้นความรู๎ชั้นสูง (A.T.C.)     

3 ประเมินผล สรุป และรายงานผล ธันวาคม 2564 คณะท างาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผํานการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น  
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือข้ันความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น  

 
75 คน 

 
 

5 คน 
เชิงคุ ภาพ 
1.  รอ๎ยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม ได๎พัฒนาตนเองด๎านลูกเสือและได๎รับ
เครื่องหมายทางลูกเสือที่สูงขึ้น 
2. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในจุดหมาย 
วัตถุประสงค ของกิจการลูกเสือ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชนโดยวิธีการลูกเสือ 
สามารถน าความรู๎และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช๎ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน การฝึกอบรมลูกเสือ และสามารถบริหารกิจการลูกเสือในกองลูกเสือ
ของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
100 

 
 . สถานที่ด าเนินการ 
 คํายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนิคมสร๎างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148  อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี 
 

7. งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 686,250 บาท  
(เงินสองแสนบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมา  งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
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งบประมา  ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 15 คน x 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน 
(80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ) 

 
 

1,050 
 

1,200 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,050 
 

1,200 

 
 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่    ,250 -  ,  0 - 
2. คําลงทะเบียน 
- ฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับ ลูกเสือ
ส ารอง และสามัญ  ขั้นความรู๎ทั่วไป  
ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.)   
(120 คน x 1,700 บาท) 
- ฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับ ลูกเสือ
ส ารอง และสามัญ  ขั้นความรู๎ชั้นสูง 
(A.T.C.)   (120 คน x 4,000 บาท) 

 
204,000 

 
 
 

480,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
204,000 

 
 
 

480,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

รวมกิจกรรมที่    84,000 -  84,000 - 
รวมทั้งสิ้น 686,250 - 686,250 - 

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมไมํครบตามเปูาหมาย 

      2. ผู๎เข๎าอบรมไมํให๎ความรํวมมือในการอบรม หรือไมํให๎ความส าคัญในการอบรม เชํน 
การเข๎ารับการอบรมช๎า เข๎ารํวมอบรมไมํครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ก าหนดกลุํมเปูาหมายและแบบตอบรับการเข๎ารํวมอบรมให๎ชัดเจน 

      2. ประเมินพฤติกรรมของผู๎เข๎ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม และก าหนดให๎
เป็นสํวนหนึ่งของการจบหลักสูตร 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีความรู๎ความเข๎าใจที่ดีตํอชาติบ๎านเมือง ยึดมั่น 
ในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย  และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ 
ที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เป็นคนดีของบ๎านเมือง และเป็นพลเมืองดี  มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร 
ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน   “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” 
 
 
 
โครงการ        พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในส านักงานและ 
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  สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที       พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 2  การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสินุช  ประสงค สุข    ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
                             2.นางอภิญญา  ศิริรังสี     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
          3.นายอดินันต   หะมะ      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่ม           กลุํมบริหารงานบุคคล  
 

 . หลักการและเหตุผล 
พนักงานราชการ  ถือเป็นบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู๎ที่ให๎การ

สํงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎บรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจและเปูาประสงค 
ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงจ าเป็นต๎องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มี
การแสวงหาความรู๎และเทคนิควิธีการใหมํ ๆ อีกทั้งต๎องเพ่ิมพูนประสบการณ ในการเรียนรู๎ จากแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งในและนอกหนํวยงานเพื่อให๎เทําทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
พนักงานราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงได๎จัดให๎มีโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในส านักงานและสถานศึกษา ขึ้น  
 

 . วัตถุประสงค์   
      2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎พนักงานราชการได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ทั้งในด๎านการปฏิบัติงาน
และด๎านคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพครู 
          2.2 เพ่ือสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ สวัสดิการและสิทธิประโยชน ที่พนักงานราชการได๎รับจาก 
ทางราชการ และสร๎างเครือขํายในวิชาชีพ 
 

 . เป้าหมาย 
       .  เชิงปริมา    

       -  พนักงานราชการ                  จ านวน 399 คน  
       -  วิทยากรและเจ๎าหน๎าที่           จ านวน  16 คน  
    

       .  เชิงคุ ภาพ   
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      พนักงานราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได๎รับการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง มีความรู๎ ความเข๎าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ  สวัสดิการและสิทธิประโยชน ที่ได๎รับจากทาง
ราชการและมีเครือขํายในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม 2564 อภิญญา ศิริรังษ ี
2 ส ารวจข๎อมูล/รวบรวมข๎อมูล มกราคม 2564 อดินันต  หะมะ 
3 ประชุมคณะท างาน กุมภาพันธ  2564 เกตนิกา แวํนแก๎ว 
4 ด าเนินการตามโครงการ กุมภาพันธ  2564  
5 สรุปผล/รายงานผลโครงการ มีนาคม 2564  

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
พนักงานราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได๎รับการพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง มีความรู๎ ความเข๎าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ  สวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน ที่ได๎รับจากทางราชการและมีเครือขํายในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
399 คน 

 
 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของพนักงานราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มีความรู๎ ความเข๎าใจในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  สวัสดิการและสิทธิประโยชน ที่ได๎รับจากทางราชการและมีเครือขําย 
ในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

95 
 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
      โรงแรมเซาว เทิร น วิว ปัตตานี   จ านวน  1  วัน  
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน  212,500 บาท  
(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน     
-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

รวมกิจกรรมที่    ,400 -  ,400 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานฯ 

    

-  คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(415 คน x  2 มื้อ x 50 บาท ) 

41,500 - 41,500 - 

- คําอาหารกลางวัน  
(415คน x 1 มื้อ x 250 บาท) 

103,750 - 103,750 - 

- คําตอบแทนวิทยากร  
(6 ชม. x 600บาท) 

3,600 3,600 - - 

- คําเอกสาร  
(405 เลํม x 150 บาท) 

60,750 - - 60,750 

- คําของที่ระลึก  
(1 ชิ้น x 1500บาท) 

1,500 - - 1,500 

รวมกิจกรรมที่   211,100  , 00  4 ,  0   ,  0 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    , 00 3,600 146650 62,250 

(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
        พนักงานราชการ ไมํน าความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนาไปใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎อ านวยการกลุํม/ผู๎บริหารสถานศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานราชการอยํางตํอเนื่อง  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
พนักงานราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได๎รับการพัฒนา

ตนเองอยํางตํอเนื่อง สามารถน าความรู๎ ที่ได๎รับจากการพัฒนาไปปรับใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเครือขํายวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาสูํมืออาชีพ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
อยํางมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21   
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กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที         พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   

ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสินุช  ประสงค สุข เบอร โทรศัพท  089-4662722 

2. นางอภิญญา  ศิริรังษี   เบอร โทรศัพท  085-0778726 
3. นายอดินันต   หะมะ   เบอร โทรศัพท  081-0925937 

กลุ่ม  กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ การมุํงเน๎นการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ จ าเป็นที่จะต๎องมีผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีความรู๎ ความสามารถ
หรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ “ผู๎บริหารมืออาชีพ” เป็นความหวังของการศึกษาไทย โดย
ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมีความรู๎ มีศาสตร  มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค๎นคว๎าและมีการพัฒนา
วิชาชีพอยํางตํอเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู๎บริหารสถานศึกษา เป็นผู๎บริหารมืออาชีพ มีความรู๎และ
ประสบการณ  เป็นผู๎น าทางวิชาการ เป็นผู๎น าการปฏิรูปการเรียนรู๎ มีความสามารถในการบริหารงาน
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู๎ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎านบริหารงานทั่วไป ด๎านวิชาการ 
ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านงบประมาณ ในการบริหารองค การนั้น ๆ ความส าเร็จ หรือความล๎มเหลว
ขององค การยํอมขึ้นอยูํกับศักยภาพของผู๎บริหาร ที่มีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งตํอความส าเร็จหรือความล๎มเหลว
ของการจัดการศึกษาการศึกษาไทย ในยุคการปฏิรูปการศึกษาต๎องการให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู๎บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ”ที่มคีวามรู๎และประสบการณ สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษากลําวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีสํวนรํวมของครู ผู๎ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพ่ือการบริหารการศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจัดให๎มีกระบวนการประกันคุณภาพให๎การจัดการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนที่มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติ  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกลําว 

จึงได๎จัดให๎มีโครงการการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาสูํมืออาชีพ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 และบุคลากรในสังกัดขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ ในการ
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จัดการเรียนรู๎ ให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได๎ทันทํวงที อีกทั้งสามารถน าไปใช๎บริหารโรงเรียน 
พัฒนาครูและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตํอไป 

 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีสมรรถนะ ความรู๎ ทักษะ และมีภาวะความเป็นผู๎น า 

ส าหรับบทบาทการเป็นผู๎บริหารสูํมืออาชีพ 
2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับองค ความรู๎ใหมํ ๆ เพ่ือน าไปปรับใช๎ในการพัฒนางาน 

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
 

 . เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา    

         - ผู๎บริหารการศึกษา   จ านวน 5  คน 
  - ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย   จ านวน  7  คน 
  - ศึกษานิเทศก     จ านวน  19 คน 
  - ผู๎อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน 113 คน 
  - คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จ านวน  25 คน  
        รวม 169 คน 

       .   เชิงคุ ภาพ   
        ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการบริหารงานทุกด๎าน อันสํงผลท า
ให๎องค กรมีการพัฒนางานในการบริหารที่มีประสิทธิภาพสํงผลให๎คุณภาพการศึกษาดีขึ้น  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 2563 สินุช  ประสงค สุข 
2 แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม 2563 อภิญญา  ศิริรังษี 
3 ประสานงาน สิงหาคม 2563 อดินันต   หะมะ 
4 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน สิงหาคม 2563  
5 ประเมินผลโครงการ กันยายน 2563  
6 สรุปผล/รายงานผลโครงการ กันยายน 2563  

          
 
 
 
 
 
 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
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เชิงปริมา  
ผู๎บริหารการศึกษา/ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย/ศึกษานิเทศก /ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา/ และคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  

 
169 คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน และผํานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
2. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษามีการพัฒนางานในหน๎าที่อันเนื่องมาจากการ
จัดประชุมทางวิชาการ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษาด๎วยกัน 
ท าให๎ผู๎บริหารสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสามารถบริหารงานได๎
ทุกด๎านอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
กวําระดับเขตพ้ืนที่ 

 
100 

 
80 
 
 

 
80 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 จังหวัดทางภาคใต๎ 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 757,610 บาท  
(เงินเจ็ดแสนห๎าหมื่นเจ็ดพันหกร๎อยสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

3,080 - 3,080 - 

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

5,280 - 5,280 - 

- คําวัสดุ 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่    0,  0 - 8,  0  ,000 

2. ประชุมผู๎บริหารประจ าเดือน และศึกษา 
ดูงานสถานศึกษา (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 - 

- คําอาหารเย็น (169 คน x 2 มื้อ x 350 บาท) 118,300 - 118,300 - 
- 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 - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คํารถโดยสารปรับอากาศ ( 45 ที่นั่ง) 
(4 คัน X 3 วัน X 17,000 บาท)  

204,000 - - 204,000 

- คําของที่ระลึก ( 3 ชิ้น x 1,500 บาท) 4,500 - - 4,500 
- คําปูายไวนิล ( 4 ผืน  x 1,000 บาท) 4,000   4,000 
- คําเอกสารและวัสดุในการด าเนินงาน 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่   74 ,400  ,000    ,900    , 00 
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 
รวมเงินกิจกรรมที่   4,8 0 -  ,8 0  ,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 7,  0  ,000    ,  0   9, 00 

      ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
         ผู๎บริหารสถานศึกษา ขาดความรู๎ ทักษะ ความเข๎าใจในเรื่ององค ความรู๎ใหมํ ๆ และแนวทาง  
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทั้ง 4 ฝุายงาน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ และภาวการณ เป็นผู๎น า ในการเป็นผู๎บริหารมือ

อาชีพ 
9.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับองค ความรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในด๎านการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ได๎เพ่ิมพูนความรู๎ ที่ได๎รับมาประยุกต ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

9.3 ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นกวําคําเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.4 ผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการผํานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
 
โครงการ   เพ่ิมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด 
กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที         พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
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เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   

ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุคนธ   ติ้งค า    เบอร โทรศัพท   089-9773835 
         นางรัชรินทร  ส๎องสง    เบอร โทรศัพท   084-8544870 
         น.ส.จริัฐิกาล  มาละวรรณโณ  เบอร โทรศัพท   091-0487559 
กลุ่ม      หนํวยตรวจสอบภายใน 
 
 

 .  หลักการและเหตุผล 
 การกระจายอ านาจการจัดการด๎านการเงินและการงบประมาณให๎แกํสํวนราชการ ท าให๎
ภารกิจการงานบริหารงบประมาณด๎านการเงิน การคลังและงบประมาณของสํวนราชการมีเงื่อนไข
หลายประการที่ท าให๎เกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ ผู๎ควบคุม และผู๎บริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งหัวหน๎าถานศึกษาที่มีสายงานหลักรับผิดชอบงานด๎านการบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งอาจจะขาดทักษะการบริหารเงินแผํนดินได๎อยํางถูกต๎องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี การบริหารงานระบบราชการในปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอกองค กรที่สํงผลกระทบตํอการบริหารงานด๎านการเงิน การคลัง และงบประมาณ  
 

 .  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ วิธีปฏิบัติด๎านการเงิน

บัญชีและพัสดุ  
2.2 เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุน าไปปฏิบัติงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบได๎อยําง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
2.3 เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่พัสดุมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปรํงใส ถูกต๎องตามกฎหมายระเบียบ 

ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
2.4 เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุ 

 
 
 
 .  เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา  
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       เจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการอบรม
เจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุ จ านวน 230 คน  
  .  เชิงคุ ภาพ 
       เจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ได๎รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพในการด าเนินการได๎อยํางถูกต๎อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.   ขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 

เตรียมความพร๎อม 
- ประชุมเตรียมการของคณะท างาน 
ตามค าสั่งฯ 
- จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการอบรม
จัดสถานที่ในการอบรมพร๎อมทั้งแจ๎งให๎
สถานศึกษาได๎รับทราบ 
การด าเนินการ 
- เตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับสถานที่และ
เอกสาร 
- ด าเนินการอบรมเพ่ิมศักยภาพตาม
หลักสูตรของโครงการที่ก าหนด  
- ประเมินผลระหวํางการอบรมตาม
โครงการเพ่ือน าผลปรับปรุง พัฒนาตํอไป 
สรุป/รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

 
พฤศจิกายน 2563 

 
ธันวาคม 2563 

 
 
 

ธันวาคม 2563 
 
มกราคม – กุมภาพันธ  

2564 
มกราคม – กุมภาพันธ  

2564 
มีนาคม 2564 

 
สุคนธ   ติ้งค า 
รัชรินทร   ส๎องสง 
จิรัฐิกาล  มาละวรรณโณ 
 

 

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
เจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ด๎านการเงินบัญชีและพัสดุที่ถูกต๎องตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับตําง ๆ 

 
230 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของเจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับตําง ๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
100 

 
 .  สถานที่ด าเนินการ 
 กลุํมโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 9 กลุํม 
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7. งบประมา      
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จ านวน  96,380  บาท  
(เงินเก๎าหมื่นหกพันสามร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

เพ่ิมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุ
สถานศึกษา 

    

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

36,240 - 36,240 - 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(302 คน x 2 มื้อ x 70 บาท) 

21,140 - 21,140 - 

- คําจัดท าเอกสาร (240 ชุด x 100 บาท) 24,000 - - 24,000 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง (9 วัน x 500 บาท) 4,500 - - 4,500 
- คําวัสดุ  
1. แฟูมใสํเอกสารเอกสาร  
(240 ใบ x 30 บาท) 
2. ปากกา ( 20 โหล x 60 บาท) 
3. ดินสอ ( 20 โหล x 50 บาท) 
4. ยางลบ (5 กลํอง x 220 บาท) 

 
7,200 

 
1,200 
1,000 
1,100 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
7,200 

 
1,200 
1,000 
1,100 

รวมเงินทั้งสิ้น 9 , 80 -  7, 80  9,000 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
        8.1 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานบํอยท าให๎ขาดความรู๎ ความเข๎าใจ
ในการปฏิบัติงาน 
       8.2 มีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให๎ความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่ความรับผิดชอบ การตั้งข๎อสังเกต และข๎อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุได๎ตามเกณฑ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 
โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน 
กลยุทธ์ที่    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที่         พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
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เป้าประสงค์ที่  4  ผู๎บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท างานที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   

ลักษ ะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชํอผกา  บุญแนบ    เบอร โทรศัพท    0872871799   
กลุ่ม นโยบายและแผน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๑๖ ก าหนดให๎สํวนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในแตํละ
ปีงบประมาณ  เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหนํวยงานให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมาย และเพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอยํางถูกต๎องรวดเร็วและตอบสนองความต๎องการของหนํวยงาน
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข๎อง  

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และ 18 
เมษายน 2562 ก าหนดให๎น ายุทธศาสตร ชาติ และแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร ชาติ 23 ประเด็นใช๎
เป็นกรอบในการจัดท าแผนตําง ๆ ให๎สอดคล๎องและบูรณาการกัน ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด๎วย  แผนระดับที่ ๑  
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ  แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้น
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ แผนระดับที่ ๒ ใหบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไว
หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหวางประเทศ เชน 
แผนของสวนราชการและหนวยงานของรัฐตาง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึง แผนปฏิบัติการทุกระดับ 
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือ
บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด๎วย 4 ได๎แกํ  1) การมอง
เปูาหมายรํวมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร ชาติ และแผน
แมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร ชาติ 2) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห  Gap Analysis ตลอด
หํวงโซํคุณคํา 3) การจัดล าดับความส าคัญโครงการ  และ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยมี
โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯและโครงการอ่ืน ๆ ตามภารกิจประจ า 

จะเห็นได๎วํากระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด า เนินงานใน
อนาคตขององค กร  เน๎นกระบวนการและจุดมุํงหมายรวมที่หนํวยงานหรือองค กรมุํงหวังให๎เกิดขึ้นใน
อนาคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎การบริหารและการจัดการขององค กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่ก ากับ ดูแล 
สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
บริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารแผนงานและงบประมาณ มีหน๎าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งถือเป็นหนํวยงานหลักที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ
ดูแลสถานศึกษา ให๎สามารถด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาให๎เกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
การด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีบุคลากรที่หลากหลายความรู๎ 
ความสามารถ ปฏิบัติงานในกลุํมตําง ๆ แตํยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในการเขียนโครงการ/กิจกรรม รวมถึง   
การเขียนรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ถูกต๎อง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง และเป็นจุด
เริ่มแรกของการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให๎บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถเขียนโครงการและรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ 
จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผนขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให๎บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มีความรู๎ ความเข๎าใจ
สามารถเขียนโครงการและรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.3 เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพการปฏิบัติงานให๎แกํบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 .  เป้าหมาย 
       .  เชิงปริมา  

      1. จัดประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินงาน จ านวน 10 คน จ านวน 1 วัน 
             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน  
จ านวน  80 คน  จ านวน  3 วัน 
       .   เชิงคุ ภาพ 
                บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถเขียนโครงการและรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎องและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน สิงหาคม 2564 ชํอผกา บุญแนบ 
2 จัดเตรียมเอกสารข๎อมูล ใบงานและ

ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 
สิงหาคม 2564 ชํอผกา บุญแนบ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน  

กันยายน 2564 คณะท างาน 

4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กันยายน 2564 ชํอผกา บุญแนบ 
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 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  
มีความรู๎ ความเข๎าใจสามารถเขียนโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง  

 
80 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เขียนโครงการและรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
100 

 
 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และพ้ืนที่จังหวัดภาคใต๎ 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 336,000  บาท  
(เงินสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานวางแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน  10  คน  1 วัน 

    

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

700 - 700 - 

- คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 1,000 - - 1,000 
รวม  ,700 - 700  ,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาด๎านการวางแผน 
จ านวน  80 คน  3  วัน 

    

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

24,000 - 24,000 - 

คําอาหารกลางวัน  
(80 คน x 3 มื้อ x 300 บาท)      

72,000 - 72,000 - 

คําอาหารเย็น  
(80 คน x 2 มื้อ x 300 บาท)            

48,000 - 48,000 - 

คําท่ีพัก  
(40 ห๎อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 

96,000 - 96,000 - 

คําวิทยากร  
(1 คน x 24 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 

28,800 28,800 - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําน้ ามันเชื้อเพลิง (3,000 x 1 คัน) 3,000 - 3,000 - 
คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
(2,000 x 2 คัน) 

4,000 - 4,000 - 

คําพาหนะ (70 บาท x 500 คน) 35,000 - 35,000  
คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 4,000 - - 4,000 
คําเชําห๎องประชุม (3,000 x 3 วัน) 9,000 - 9,000 - 
คําปูายไวนิล 500 - - 500 
คําวัสดุ 10,000 - - 10,000 

รวม 334,300  8,800  9 ,000 14, 00 
รวมเงินทั้งสิ้น    ,000  8,800  9 ,700   , 00 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        บุคลากรกลุํมเปูาหมาย ติดภารกิจ ไมํสามารถเข๎ารับการพัฒนาได๎ตามท่ีก าหนด 
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        มอบหมายให๎ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม ก าชับให๎บุคลากรทุกคน เห็นควรส าคัญของ 
การพัฒนา 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีโครงการ/กิจกรรม ส าหรับพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับนโยบาย วัตถุประสงค  เปูาหมาย และตัวชี้วัด  รวมถึง มีรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถน าไปเผยแพรํ และใช๎เป็นข๎อมูลในการบริหารจัดการศึกษาได๎   
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กลยุทธ์ที่ ๔  

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ           พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎  
กลยุทธ์ที่ 4    การเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พันธกิจที ่1   สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่    ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 3  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน  
         ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
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ลักษ ะโครงการ   โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชัรฟุดดีน หะยี เบอร โทรศัพท  084-6338795 
กลุ่ม                   กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
 
 

 .  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 
 

 
 . วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดโอกาสทางการศึกษาที่นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียน
ให๎กับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ตลอดจนเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎โรงเรียนที่มีนักเรียน  
ที่มีเหลํานี้ ได๎มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือให๎โรงเรียนได๎มีฐานข๎อมูลของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ที่เป็นปัจจุบัน
และถูกต๎อง 

2.3 เพ่ือให๎มีแนวทางในการชํวยเหลือครูที่รับผิดชอบนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ ในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรํวมกับนักเรียนปกติให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถ
เรียนรํวมกันได๎อยํางไมํเป็นปัญหาได๎ในท่ีสุด 
 

 . เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา   
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                 1. จัดคํายการเรียนรู๎เสริมสร๎างเจตคติที่ดีโดยเสริมความรู๎เชิงปฏิบัติการให๎กับนักเรียนที่
บกพรํองทางการเรียนรู๎ ให๎มากที่สุดโดยวิทยากรการอบรมใช๎กระบวนการให๎ความรู๎แบบกัลยาณมิตร
จ านวน 160 คน กับกลุํมโรงเรียนเปูาหมายที่เวียนกันทุก ๆ ปี 
                 2. ชํวยเหลือนิเทศให๎กับโรงเรียนที่มีนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ที่จัดการเรียน
รํวมกับนักเรียนปกติ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
  .  เชิงคุ ภาพ 
                 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 จัดคํายการเรียนรู๎เสริมสร๎างเจตคติที่ดีโดย

เสริมความรู๎เชิงปฏิบัติการให๎กับนักเรียนที่
บกพรํองทางการเรียนรู๎ฯ จ านวน 80 คน ดังนี้ 
1.1 เตรียมการรํวมกับคณะท างาน 
1.2 ด าเนินการอภิปรายออกแบบงาน 
1.3 รํวมกันออกแบบงานคํายเรียนรู๎ 
1.4 ด าเนินการจัดคํายการเรียนรู๎ 
1.5 สรุปผลการจัดคํายการเรียนรู๎ 
1.6 รายงานสรุปในARS 
1.7 รายงานไปยัง สพฐ 

 
 
 

21 ธันวาคม 2563 
21 ธันวาคม 2563 
21 ธันวาคม 2563 

24-25 ธันวาคม 2563 
30 ธันวาคม 2563 
1 มีนาคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564 

ชัรฟุดดีน หะยี 
และคณะ 

2 นิเทศติดตามให๎ความชํวยเหลือโรงเรียน กันยายน – ตุลาคม 
2564 

ชัรฟุดดีน หะยี 
และคณะ 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
นักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนาเจตคติ สามารถอยูํรํวมกับ
นักเรียนปกติได๎ 

 
160  คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของนักเรียนกลุํมเปูาหมายในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได๎รับการพัฒนา
เจตคติที่ดีในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
2. ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศติดตาม ชํวยเหลือ มีแนวทางจัดการเรียน
การสอนและจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ 

 
100 

 
 

100 
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6. สถานที่ด าเนินการ 
ห๎องประชุมศูนย เครือขํายการเรียนรู๎ในโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย ห๎องประชุมกลุํมโรงเรียน    

ในอ าเภอเปูาหมายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมา  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 80,000 บาท  

(เงินแปดหมื่นบาทถ๎วน)  ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมา  
งบประมา  

ที่ใช้ 
งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
จัดคํายการเรียนรู๎เสริมสร๎างเจตคติท่ีดี
นักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎ฯ  
จ านวน 80 คน ดังนี้ 
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม    
(160 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหาร (160 คน x 2 มื้อ x 120  บาท)  
- คําวิทยากร (14 คน x 3 ชั่วโมง x 300 บาท) 
- คําสื่อ เอกสาร 
- คําไวนิล 
- คําตอบแทนสถานที่ 

 
 
 

22,400 
 

38,400 
12,600 
4,600 
1000 
1,000 

 
 
 
- 
 
- 

12,600 
- 
- 
- 

 
 
 

22,400 
 

38,400 
- 
- 
- 

1,000 

 
 
 
- 
 
- 
- 

4,600 
1000 

- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000  2,600 61,800 5,600 

หมายเหตุ ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

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

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.  เชิงปริมา  
                 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวน 200 คน ได๎รับการเสริมความรู๎และเจตคติที่ดีเพ่ือ
การเตรียมตัวในการอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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                 2. ด าเนินการชํวยเหลือนิเทศให๎กับโรงเรียนที่มีนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ที่
จัดการเรียนรํวมกับนักเรียนปกติ อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
        9.  เชิงคุ ภาพ 
                 1. นักเรียนที่ได๎รับการเสริมสร๎างเจตคติที่ดีโดยการเสริมสร๎างความรู๎เชิงปฏิบัติการด๎วย
วิทยากรการอบรมที่ใช๎กระบวนการให๎ความรู๎แบบกัลยาณมิตรท าให๎มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนใน
โรงเรียนรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ในที่สุด 
                 2. โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมีฐานข๎อมูลของนักเรียนที่บกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ที่เป็นปัจจุบันและถูกต๎อง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ     ติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ที่ 4    การเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พันธกิจที่ 1   สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่    ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่    การพัฒนาการเรียนรู๎ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่ 3  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน  
         ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมารีย๏ะ  มูนีมูสี  เบอร โทรศัพท   081-0952151   
กลุ่ม  สํงเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 . หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุํงหวังโดยผํานกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด าเนินการด๎วยการสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนแล๎ว การปูองกันและการชํวยเหลือปัญหา
ตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปอยํางมาก ทั้งทางด๎านการสื่อสาร เทคโนโลยีตํางๆ ซึ่งนอกจากจะสํงผลกระทบตํอผู๎คนในเชิง
บวกแล๎ว ในเชิงลบก็ปรากฏเชํนกัน เป็นต๎นวําปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด 
ปัญหาการแขํงขันในรูปแบบตํางๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งกํอเกิดความทุกข  ความวิตกกังวล ความเครียด 
การปรับตัวที่ไมํเหมาะสมหรืออ่ืน ที่เป็นผลเสียตํอสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนั้น ภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให๎เป็นไปตามความมุํงหวังนั้น จึงต๎องอาศัยความ
รํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในการด าเนินการตํางๆ เพ่ือดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางใกล๎ชิด เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให๎เติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณคําของสังคมตํอไป 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎ความส าคัญในการชํวยเหลือ
นักเรียน โดยให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตาม เยี่ยมบ๎าน และชํวยเหลือนักเรียนไมํให๎นักเรียน
ออกกลางคัน ทุนการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มีสํวนชํวยให๎ผู๎เรียนมี
ขวัญก าลังใจในการตั้งใจเรียนจนจบการศึกษา และศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น และการเยี่ยมบ๎านนักเรียน
เป็นวิธีการหนึ่งในขั้นตอนการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นขั้นตอนแรกของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน ท าให๎ทราบสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการประสานความรํวมมือ
กับผู๎ปกครองโดยตรง ซึ่งจะสํงผลให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องเที่ยงตรง เพ่ือน าไปใช๎ในการสํงเสริม พัฒนา 
ปูองกัน แก๎ไข ดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎ดียิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 จึงได๎จัดท าโครงการติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2563 
 
 
 . วัตถุประสงค์ 

2.1 ได๎ทราบถึงสภาพแวดล๎อมและความเป็นอยูํที่แท๎จริง พร๎อมทั้งได๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน  
 2.2 เพ่ือติดตามชํวยเหลือ ให๎ค าแนะน า และแก๎ไขปัญหาอุปสรรคตํางๆ ระหวํางเรียนของ
นักเรียนทุน สามารถเรียนตํอได๎อยํางมีความสุข และส าเร็จการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามวัตถุประสงค 
ของโครงการทุนการศึกษา 

2.3 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ อันดีระหวํางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
และบ๎านของนักเรียน อันจะสํงผลให๎เกิดความรํวมมือที่ดีในการชํวยแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
 

 . เป้าหมาย 
       .  เชิงปริมา    

      1. นักเรียนทุน จ านวน 10 คน 
      2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 12 คน 
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       .  เชิงคุ ภาพ   
1. ทราบถึงความเป็นอยูํที่แท๎จริงของนักเรียนและสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   

           2. ครูและผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- ประชุมวางแผน 
- จัดท าค าสั่งคณะกรรมการติดตามเยี่ยม 
นักเรียนทุน ปีการศึกษา 2563 
- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2563 มารีย๏ะ มูนีมูสี  
และคณะ 

2 ติดตามเยี่ยมนักเรียนทุน 
- คณะกรรมการตามค าสั่งออกตรวจเยี่ยม
นักเรียนทุน 

พฤศจิกายน 2563 - 
กุมภาพันธ  2564 

มารีย๏ะ มูนีมูสี  
และคณะ 

3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม 2564 มารีย๏ะ มูนีมูสี  
และคณะ 

 
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
นักเรียนทุนได๎รับการเยี่ยมบ๎าน 

10 คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการเยี่ยมบ๎าน  
2. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการดูแลอยํางใกล๎ชิด และแก๎ไขปัญหาอุปสรรค
ตํางๆ ระหวํางเรียนของนักเรียน 

 
100 
100 

 
 .  สถานที่ด าเนินการ 
 บ๎านนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
และสังกัดอ่ืนที่นักเรียนศึกษาตํอ  
 

7.  งบประมา  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  21,180 บาท  

(เงินสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน)  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม    
(12 คน x 2 มือ้ x 35 บาท) 

 
840 

 

 
- 
 

 
840 

 

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

1,440 
 

- 1,440 
 

- 

รวมกิจกรรมที่    , 80 -  , 80 - 
2. ติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุน 
- คําเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
(12 คน x 10 วัน x 120 บาท) 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
14,400 

 
4,500 

 
- 
 
- 

 
14,400 

 
4,500 

 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่    8,900 -  8,900 - 
3. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,180 - 21,180 - 
หมายเหตุ ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        สถานการณ ความไมํสงบของจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และบ๎านของนักเรียนอยูํในพ้ืนที่
หํางไกลและมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกตํางกัน ท าให๎การเยี่ยมบ๎านนักเรียนเกิดความยากล าบากหรือ
เสี่ยงตํอการเดินทาง   
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ให๎ผู๎บริหารหรือครูเป็นคนน าทางและติดตามคณะกรรมการไปตรวจเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ทราบข๎อมูลที่ถูกต๎อง และสามารถดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและผู๎ปกครอง สร๎างความเข๎าใจ มีความสัมพันธ อันดี 

และมีสํวนรํวมสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ 

 
 

  
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๖  
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พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โครงการ   สํงเสริมการอนุรักษ วัฒนธรรมและกิจกรรมวันส าคัญ   
กลยุทธ์ที่   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา แนวคิด 

 เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวม 
 ของทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
 จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 1  การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งช้ีที่    การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณวดี  แก๎วพิมล       เบอร โทรศัพท  089 - 9779887  
กลุ่ม  อ านวยการ 
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 . หลักการและเหตุผล 
 ในการท างานรํวมกับภาคสํวนตําง ๆ ไมํวําสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา หนํวยงานสํวนท๎องถิ่น 
หรือภาคเอกชน “ และจากนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุํงเน๎นการท างานรํวมกัน
กับทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็นองค กรในภาคการศึกษา ภาคเอกชน การปกครองสํวนท๎องถิ่น สถาบันศาสนา 
หรือสถาบันครอบครัว และให๎ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา ที่ถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเน๎นเปูาหมายที่คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และที่ส าคัญที่สุดคือ ท าอยํางไรให๎เป็น
รูปธรรม กอร ปกับนโยบายไทยเข๎มแข็งที่มุํงเน๎นความรํวมมือ รํวมพลัง ในการสร๎างสามัคคี สร๎างความเข๎มแข็ง
ของประเทศชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได๎ก าหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันส าคัญและการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทยขึ้น 
 

 . วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมให๎กับข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ บูรพมหากษัตริย 

และบุคคลส าคัญอ่ืน ๆ 
2.3 เพ่ือธ ารงรักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
2.4 เพ่ือสร๎างความรํวมมือ รํวมพลัง ในการสร๎างสามัคคี สร๎างความเข๎มแข็งของประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . เป้าหมาย 
       .   เชิงปริมา    

       ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ   5 รายการ ดังนี้ 
                - วันสงกรานต      - วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา   
      - วันปิยมหาราช - วันวีรไทย 

       .   เชิงคุ ภาพ   
       1. ร๎อยละของ 100 ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา 

นักเรียนและประชาชนทั่วไป  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และ
น าไปเป็นแบบอยําง 

       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ได๎มีการเผยแพรํพระเกียรติคุณ  
เกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถ บุรพมหากษัตริย  และบุคคล
ส าคัญอ่ืน ๆ  

       3. สามารถสร๎างความรํวมมือรํวมพลังในการสร๎างสามัคคี สร๎างความเข๎มแข็งของ
ประเทศชาต ิ
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆ ตลอดปี พฤศจิกายน 2563 – พรรณวดี  แก๎วพิมล 
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- เขียนและเสนอโครงการฯ 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
- ด าเนินการ 

กันยายน 2564 

          
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
บุคลากรในสังกัดเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
87 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของผู๎รํวมกิจกรรรมเกิดความเข๎าใจ รํวมสืบทอดวัฒนธรรมไทยประเพณี
ไทยและกิจกรรมวันส าคัญของชาติ สร๎างความรํวมมือความสามัคคี   

 
100 

 
 .  สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่ และ
สถานที่ราชการ เขตอ าเภอเมืองปัตตานี 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  35,300   บาท  
(เงินสามหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมวันสงกรานต      
- คําพวงมาลัยกร  5 พวง   500 - -  500 
- คําพวงมาลัย 2,000  - -    2,000 
- คําพานดอกไม๎ 2,000  -  - 2,000 

รวมกิจกรรมที่   4, 00  -  - 4, 00 
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา     
- คําผ๎าตํวน จ านวน 2 ม๎วน 10,000  -  - 10,000 
- คําเข็มหมุด     200  -  -     200 
- คําลวด    100  -  -     100 
- คําไวนิล 1,500  -  - 1,500 

รวมกิจกรรมที่     ,800  -  -   ,800 
3. กิจกรรมวันเข๎าพรรษา/วันออกพรรษา     
- คําเทียนพรรษาถวายวัดตําง ๆ 4 ต๎น 4,000  -  - 4,000 
- คําเครื่องไทยธรรม จ านวน  20 ชุด 6,000  -  - 6,000 

รวมกิจกรรมที่    0,000  -  -  0,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. กิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ      
- คําพวงมาลา  จ านวน 4 พวง 4,000  -  - 4,000 
- คําพํุมดอกไม๎ 3,000 - - 3,000 
- คําไวนิล 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 9,000 - - 9,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   , 00 - - 35, 00 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.   ปัจจัยความเสี่ยง 
        - จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํเข๎ารํวมตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  
 8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        - ก าหนดกลุํมเปูาหมายผู๎เข๎ารํวมให๎ชัดเจน 
         - ก าหนดมาตรการควบคุมการเข๎ารํวมกิจกรรมให๎ชัดเจน    
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู๎รับบริการ

ทั่วไป  ได๎รับทราบพระเกียรติคุณ และรํวมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทยและกิจกรรมตําง ๆ  
  9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 ได๎จัดกิจกรรมเพ่ือแสดง
ความจงรักภักดี  สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย เป็นการสร๎างความรํวมมือรํวมพลังในการสร๎างสามัคคี สร๎างความเข๎มแข็ง ของประเทศชาติ 
 
โครงการ   พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน  สพป.ปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด   
                      เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวม   
                       ของทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการ   
                       บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 

มาตร านที่ 1  การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี    การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษ ะโครงการ  โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง  โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายฮุสเซน  เบญฮาวัน   เบอร โทรศัพท    
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กลุ่ม                อ านวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เป็นหนํวยงานทางการศึกษา   
มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 113 โรง  2 สาขา และเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการแกํข๎าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หนํวยงานอ่ืน ๆ และประชาชน ที่มีภารกิจเกี่ ยวข๎องกับส านักงาน
ที่มาติดตํอราชการเป็นจ านวนมาก ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุงส านักงานให๎นําอยูํ สะอาด สวยงาม
จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาและปรับปรุงและภูมิทัศน โดยรอบ  เพ่ือให๎ผู๎มาติดตํอราชการมีความรู๎สึกที่ดี
และพึงพอใจ จึงจัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน  สพป.ปัตตานี เขต 2 ขึ้น 
 

 .  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในส านักงานให๎สะอาดาสวยงามนําอยูํนําท างาน 
 2.2 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ภายนอกส านักงานให๎รํมรื่น 
 2.3 เพ่ือสร๎างแนวทางการจัดตกแตํงบริเวณสนามหน๎าส านักงานให๎สวยงาม 
 

 .  เป้าหมาย 
      .   เชิงปริมา  
                 1. พัฒนาและปรับปรุงบริเวณภายในส านักงาน  7 กลุํมงาน 
        2. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน รอบบริเวณส านักงาน 
      .  เชิงคุ ภาพ 
                  สพป.ปัตตานี เขต 2  มีอาคารส านักงานและภูมิทัศน ที่สะอาด  สวยงาม  รํมรื่นนําอยูํ
นําท างานและผู๎มารับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 
 
4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน  ตกแตํง 

สวนหยํอมรอบอาคารส านักงาน 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ฮุสเซ็น  เบ็ญฮาวัน 

2 ปรับปรุงบริเวณภายในอาคาร 
ส านักงาน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ฮุสเซ็น  เบ็ญฮาวัน 

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีภูมิทัศน ท่ี
สะอาดและพร๎อมส าหรับบริการแกํผู๎มาติดตํอราชการ 

 
1 แหํง/ 

7 กลุํมงาน 
เชิงคุ ภาพ 
1. อาคารส านักงานได๎รับการพัฒนาและปรับปรุงให๎พร๎อมส าหรับการ
บริการแกํข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการ 

 
90 
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2. ร๎อยละของผู๎มาติดตํอราชการและผู๎มารับบริการมีความพึงพอใจใน
สภาพของอาคารและภูมิทัศน รอบอาคาร 

100   

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

  

7.  งบประมา  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 60,000 บาท  

(เงินหกหมื่นบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําต๎นไม๎ 35,000 - - 35,000 
คําหญ๎าปลูก  4,000 - - 4,000 
คําปุ๋ย 3,000 - - 3,000 
คําดินผสมปลูกต๎นไม๎ 5,000 - - 5,000 
คําหน๎าดิน  3,000 - - 3,000 
คําสีพร๎อมอุปกรณ  3,000 - - 3,000 
คําอิฐบล็อก  2,000 - - 2,000 
คํากระถาง  3,000 - - 3,000 
คําตุ๏กตาประดับสวน 2,000 - - 2,000 

รวมเงินทั้งสิ้น  0,000 - -  0,000 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง      - 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง   - 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

อาคารส านักงานและภูมิทัศน มีความสะอาด สวยงาม รํมรื่นนําอยูํนําท างาน ท าให๎ข๎าราชการ
บุคลากรและผู๎มาติดตํอราชการมีความพึงพอใจ 
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โครงการ   เสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพ ยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครู และบุคลากร 
  ทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
กลยุทธ์ที่     พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขําย 
  กับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
  เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ 

ทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติดา้นที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่     การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี     การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ลักษ ะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

1. นางสินุช  ประสงค สุข      เบอร โทรศัพท  089-4662722 
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2. นางอภิญญา  ศิริรังษี  เบอร โทรศัพท  085-0778726 
3. นางเกตนิกา  แวํนแก๎ว     เบอร โทรศัพท  092-4175460 

กลุ่ม  กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 

 . หลักการและเหตุผล 
ตามข๎อบังคับคุรุสภา วําด๎วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ก าหนดให๎ผู๎ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาต๎องประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ได๎แกํ จรรยาบรรณตํอตนเอง จรรยาบรรณตํอวิชาชีพ จรรยาบรรณตํอผู๎รับบริการ 
จรรยาบรรณตํอผู๎รํวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตํอสังคม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให๎มีการเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการโดย มาตรา 75 ก าหนดวํา ข๎าราชการครูและบุคลากรผู๎ใด มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค  มีผลงาน
ดีเดํนเป็นที่ประจักษ ให๎หนํวยงานการศึกษาด าเนินการยกยํอง เชิดชูเกียรติตามควรแกํกรณี 

เพ่ือเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน                  
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให๎มีโครงการ
เสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี 2564 ขึ้น 
 
 
 
 . วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน ให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 เพ่ือยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพให๎เป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับหนํวยงาน เพ่ือนครูและบุคคลทั่วไป 
 

 . เป้าหมาย 
  .  เชิงปริมา   

     ผู๎บริหารการศึกษา  ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
สพป.ปัตตานี เขต 2 จ านวน 300 คน 
       .  เชิงคุ ภาพ   

     1. ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่เข๎ารับการพัฒนาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอยําง
ที่ดีให๎กับหนํวยงาน เพ่ือนครูและบุคคลทั่วไป 

     2. ผู๎บริหารการศึกษา  ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  ที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ สิงหาคม 2564 สินุช  ประสงค สุข 



 

 

- 271 - 
 

2 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สิงหาคม 2564 อภิญญา  ศิริรังษี 
3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ สิงหาคม 2564 เกตนิกา  แวํนแก๎ว 
4 จัดประชุมพัฒนากลุํมเปูาหมาย 

- อบรมเสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพแกํ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุํมเปูาหมาย 

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

 

5 สรุปผล/รายงานผลโครงการ ตุลาคม 2564  
          
 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมา  
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับหนํวยงาน เพ่ือนครู และบุคคลทั่วไป 

 
300 คน 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา  ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่เข๎ารับการพัฒนา 
สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอยํางที่ดี
ให๎กับหนํวยงาน เพ่ือนครู และบุคคลทั่วไป 
2. ร๎อยละของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา  ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่ได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงแรมในจังหวัดปัตตานี 

 

7.  งบประมา  
               จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน   275,200  บาท   
(สองแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันสองร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน  (2 วัน) 
ประชุมคณะท างานฝุายตําง ๆ  

    

- คําอาหารกลางวัน  
(30 คน X 120 บาท X 2 มื้อ) 

7,200 
 

- 7,200 - 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(30 คน X 35 บาท X 2 มื้อ) 

2,100 - 2,100 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมกิจกรรมที่   9, 00 - 9, 00 - 
2. อบรมเสริมสร๎างจรรยาบรรณของวิชาชีพ
แกํข๎าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกิจกรรม ยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุํมเปูาหมาย 

    

- คําอาหารกลางวัน  
(300 คน X 300 บาท X 1 มื้อ) 

90,000 
 

- 90,000 - 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(300 คน X 50 บาท X 2 มื้อ) 

30,000 - 30,000 - 

- คําวิทยากร ( 3 ชั่วโมง X 600 บาท) 1,800 1,800 - - 
- คําพาหนะวิทยากร 5,000 - 5,000 - 
- คําที่พักวิทยากร  
(1 ห๎อง X 2 คืน X 1,200 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

- คํากรอบใบประกาศเกียรติคุณ   
(58 อัน X 150 บาท) 

8,700 - 8,700 - 

- คําของที่ระลึกผู๎ที่ได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติ (58 อัน X 1,000 บาท) 

58,000 - 58,000 - 

- คําจัดท า VTR ผู๎ที่ได๎รับการยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ 

5,000 - 5,000 - 

- คําหนังสือที่ระลึกผู๎ได๎รับการยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ 

45,000 - 45,000 - 

- คําตกแตํงสถานที่ 10,000 - 10,000 - 
- คําวัสดุ 10,000 - - 10,000 

รวมกิจกรรมที่      ,900  ,800   4, 00  0,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7 , 00  ,800    ,400  0,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.  ปัจจัยความเสี่ยง 

       ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด  
สพป.ปัตตานีเขต 2 อบรมพัฒนาและเข๎ารํวมกิจกรรม ไมํทันตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากติดราชการ 
และหรือมีภารกิจสํวนตัว       
    8.   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. แจ๎งก าหนดการพัฒนาฯ ให๎กลุํมเปูาหมายทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วัน 

      2. หากกลุํมเปูาหมายไมํสามารถเข๎ารับการพัฒนาให๎แจ๎ง สพป.ปัตตานี เขต 2 ทราบ
ลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วัน       
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข๎ารับ

การพัฒนาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอยํางที่ดีและมีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
โครงการ         สร๎างความเข๎มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่     พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขําย 
  กับทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
    เชิงกลยุทธ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวม 
    ของทุกภาคสํวน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
    จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่     ด๎านการศึกษา 
  มาตร านที่     การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี          การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร 

และการจัดการศึกษา 
ลักษ ะโครงการ    โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง     โครงการเดิมแตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพีรณัฐ  เลื่อนแก๎ว    เบอร โทรศัพท    098 691 0048 
กลุ่ม    ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
...................................................................................................................................................... 
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 . หลักการและเหตุผล 
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความจ าเป็นและส าคัญอยํางยิ่งตํอการจัดการศึกษาของประเทศ 
เพราะเป็นการศึกษาส าหรับประชาชนคนไทยทุกคนและครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ สํงผลตํอ
ความเจริญก๎าวหน๎าในการการพัฒนาประเทศทุกด๎านตามเจตนารมณ ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให๎คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทและความส าคัญตํอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอยํางมาก
รวมถึงการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ 
สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาพปัญหาความต๎องการของแตํละท๎องถิ่น 
ประกอบกับในปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎หมดวาระลง และจะได๎มีการสรรหา 
เพ่ือแตํงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหมํขึ้นในทุกสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  ตระหนักและเห็นความส าคัญถึงบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัด ในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได๎จัดให๎มี
การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและบทบาทหน๎าที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 . วัตถุประสงค์     
2.1 เพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด ได๎รับทราบถึงบทบาทหน๎าที่ของ

ตนเองในการจะด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษารํวมกัน 
2.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษา

รํวมกัน 
 

 . เป้าหมาย 
    .  เชิงปริมา   

      1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  883 คน 
      2. คณะท างานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  10  คน   
 .  เชิงคุ ภาพ 
      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ

ตนเองและสามารถรํวมกันพัฒนาสถานศึกษาและมีสํวนรํวมในการ พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 พีรณัฐ เลื่อนแก๎ว 
2 แตํงตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างาน 

ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
สิงหาคม  2563 พีรณัฐ  เลื่อนแก๎ว 

3 แจ๎งสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  

สิงหาคม  2563 โรงเรียนในสังกัด 

4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน  2563 โรงเรียนในสังกัด
และคณะท างาน 
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 . ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่ของตนเอง 

 
883 คน 

เชิงคุ ภาพ 
ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรม เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ ตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการ
สํงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแลตลอดจนการมี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

 
100 

 
 

 

 . สถานที่ด าเนินการ 
 กลุํมโรงเรียนในสังกัดทุกกลุํม 
 

7. งบประมา  
  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 170,000  บาท  
(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ๎วน)  รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดสรรงบประมาณให๎กลุํมโรงเรียน 
ในสังกัด จ านวน 9 กลุํม เพ่ือจัดกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จ านวน  883  คน 

    

- กลุํมดอกประดูํ  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(98 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน (98 คน x 120 บาท) 

 
6,860 

 
11,760 

 
- 
 
- 

 
6,860 

 
11,760 

 
- 
 
- 

รวม  8,  0 -  8,  0 - 
- กลุํมนาเกตุพัฒนา  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(84 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน (84 คน x 120 บาท) 

 
5,880 

 
10,080 

 
- 
 
- 

 
5,880 

 
10,080 

 
- 
 
- 

รวม 15,960 -   ,9 0 - 
- กลุํมรํมโพธิ์  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(98 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
6,860 

 

 
- 
 

 
6,860 

 

 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารกลางวัน (98 คน x 120 บาท) 11,760 - 11,760 - 
รวม  8,  0 -  8,  0 - 

- กลุํมบราโอก๎าวหน๎า  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(90 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน (90 คน x 120 บาท) 

 
6,300 

 
10,800 

 
- 

 
- 

 
6,300 

 
10,800 

 
- 
 
- 

รวม  7, 00 -  7, 00 - 
- กลุํมยะรัง  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(101 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน  
(101 คน x 120 บาท) 

 
7,070 

 
12,120 

 
- 
 
- 

 
7,070 

 
12,120 

 
- 
 
- 

รวม  9, 90 - 19,190 - 
- กลุํมอัมพวา  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(102 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน 
(102 คน x 120 บาท) 

 
7,140 

 
12,240 

 
- 
 
- 

 
7,140 

 
12,240 

 
- 
 
- 

รวม  9, 80 -  9, 80 - 
- กลุํมกูวิง – ตรัง  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(105 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน (105 คน x 120 บาท) 

 
7,350 

 
12,600 

 
- 
 
- 

 
7,350 

 
12,600 

 
- 
 
- 

รวม  9,9 0 -  9,9 0 - 
- กลุํมมายอพัฒนา  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(116 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน (116 คน x 120 บาท) 

 
8,120 

 
13,920 

 
- 
 
- 

 
8,120 

 
13,920 

 
- 
 
- 

รวม   ,040 -   ,040 - 
- กลุํมแมํลาน  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(89 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
คําอาหารกลางวัน (89 คน x 120 บาท) 

 
6,230 

 
10,680 

 
- 
 
- 

 
6,230 

 
10,680 

 
- 
 
- 

รวม   ,9 0 -   ,9 0 - 
รวมกิจกรรมที่     7,770 -   7,770 - 

2.จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน     
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 2,230 - - 2,230 
รวมกิจกรรมที่    ,  0 - -  ,  0 
รวมเงินทั้งสิ้น  70,000 - -  ,  0 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. กรรมการสถานศึกษาบางคนไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได ๎
       2. การบริหารเวลาในการประชุม 
  8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. วางแผนเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรมให๎เหมาะสมและแจ๎งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง                          
ลํวงหน๎า 
        2. ท าความเข๎าใจในการจัดกิจกรรมกับกลุํมโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ
ตนเองและสามารถรํวมกันสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ มีความคลํองตัวและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
โครงการ         การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2564   
กลยุทธ์ที่    พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่    จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับ 

ทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ที่ 7    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีกลยุทธ  
     และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
     มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยํางมี 
     ประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่    ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
     การศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่     ด๎านการศึกษา  
  มาตร านที่   การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่   การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษ ะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมบูรณ    แซํลิ่ม     เบอร โทรศัพท  084-632-2853 
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กลุ่ม  นโยบายและแผน 
 

 

 . หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎ส านักงาน    

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับประชาชนทุกคน 
และบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
เพ่ือให๎เกิดประโยชน สุขแกํประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหนํวยงานหนึ่ง ที่บริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการก าหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายและเกิดประโยชน สูงสุด 
 เพ่ือให๎การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด๎วย
ความถูกต๎อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดความค๎ุมคํากับทรัพยากรที่มีอยูํและเพ่ือให๎ทราบผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี  เขต 2  ในรอบปีงบประมาณ จึงได๎จัดท า
โครงการรายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
 

 .  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือวิเคราะห  ก ากับ ติดตาม สรุปปัญหา อุปสรรคและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในรอบปีงบประมาณ 
 

2.3  เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเผยแพรํให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎องทราบ 

 

 .  เป้าหมาย 
       .  เชิงปริมา  

      1. จัดประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินงาน จ านวน 10 คน จ านวน 1 วัน 
             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  30  คน  จ านวน 3 วัน 

      3. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    จ านวน 40  เลมํ   
       .  เชิงคุ ภาพ 

       1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได๎รับทราบปัญหา อุปสรรค 
ผลการด าเนินงานและน าไปใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน รวมทั้งได๎ประชาสัมพันธ   
การด าเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 

       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีรายงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย 
เกิดประโยชน สูงสุดตํอการจัดการศึกษา  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน 30 กันยายน 2564 สมบูรณ  
2 จัดเตรียมเอกสารข๎อมูล  ใบงานและประสานงาน

กับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 
1 - 22 ตุลาคม 

2564 
สมบูรณ  

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

23 - 25 ตุลาคม 
2564 

คณะท างาน 

4 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  

ตุลาคม 2564 สมบูรณ  

      
 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
กลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รายงาน
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
7 กลุํม 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละ ของกลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ร๎อยละ ของกลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 และสถานศึกษา น าไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผํานเกณฑ การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
100 

 
100 

 
 
 

 
 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และพ้ืนที่จังหวัดภาคใต๎ 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 จ านวน  159,400 บาท  
(เงินหนึ่งแสนห๎าหมื่นเก๎าพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานวางแผนการ
ด าเนินงานจ านวน 10 คน จ านวน 1 วัน 

    

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

700 - 700 - 

- คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 1,000 - - 1,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวม  ,700 - 700  ,000 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2564 
จ านวน  30  คน  จ านวน  3  วัน 

    

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

9,000 - 9,000 - 

คําอาหารกลางวัน  
(30 คน x 3 มื้อ x 300 บาท)      

27,000 - 27,000 - 

คําอาหารเย็น (30 คน x 2 มื้อx 350 บาท)            21,000 - 21,000 - 
คําที่พัก (15  ห๎อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 36,000 - 36,000 - 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง (3,000 x 4 คัน) 12,000 - 12,000 - 
คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (2,000 x 2 คัน) 4,000 - 4,000 - 
คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 10,000 - - 10,000 
คําเชําห๎องประชุม (3,000 x 3 วัน) 9,000 - 9,000 - 
คําปูายไวนิล 500 - - 500 
คําวัสดุ 
 

12,000 - - 12,000 

รวม  4 , 00 --   8,700   , 00 
3. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี  เขต 2 

    

- คําถํายเอกสารและเข๎าเลํมรายงานผลฯ  
(40 เลํม x 250 บาท) 

10,000 - - 10,000 

- คําถํายเอกสารและเข๎าเลํมแผนปฏิบัติ
การประจ าปีฯ (40 เลํม x 180 บาท) 

7,200 - - 7,200 

รวม 17, 00 - - 17, 00 
รวมเงินทั้งสิ้น   9,400 -   8,700 40,700 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.   ปัจจัยความเสี่ยง 

        1. การเปลี่ยนนโยบาย 
        2. ด๎านงบประมาณ 
              3. ด๎านการบริหารจัดการ 



 

 

- 281 - 
 

                 4. ด๎านคุณภาพของบุคลากร 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  
             2. ประชุมคณะกรรมการหรือวางแนวทางการท างาน การประสานงาน 
             3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากทุกโครงการ 
             4. คณะกรรมการด าเนินการหาแนวทางแก๎ไขความเสี่ยงของโครงการ 
             5. สรุปผลการใช๎กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได๎รับทราบ ปัญหา อุปสรรค 

ผลการด าเนินงานและน าไปใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน รวมทั้งได๎ประชาสัมพันธ การ
ด าเนินงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เกิดประโยชน 
สูงสุดตํอการจัดการศึกษา   
 

 
 
โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่      พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 6   จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพโดยสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน
เป้าประสงค์ที่ 7   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกลยุทธ  
    และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

  มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยํางมี 
  ประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่     ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 

                                     การศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่       การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่     ด๎านการศึกษา  
  มาตร านที่   การบริหารจัดการองค การสูํความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ท่ี   การบริหารจัดการที่ด ี
  มาตร านที่   การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ท่ี   การบริหารงบประมาณ 
ลักษ ะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการเดิม แตํปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชํอผกา  บุญแนบ    เบอร โทรศัพท    0872871799   
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กลุ่ม นโยบายและแผน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับประชาชนทุกคน และบริหารจัดการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน สุขแกํประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหนํวยงานหนึ่ง ที่บริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการก าหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ ในแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
รัฐบาลปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน๎นนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
และแผนยุทธศาสตร การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   
 เพ่ือให๎การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข๎อง และด าเนินงาน เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดความคุ๎มคํา
กับทรัพยากรที่มีอยูํ  จึงได๎จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขึ้น 
 
 
 .  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห  ก ากับ ติดตาม สรุปปัญหา อุปสรรคและผลการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในรอบปีงบประมาณ 

2.2 เพ่ือก าหนดกรอบ ทิศทาง  แนวทางการด าเนินงาน ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงาน  
ที่เก่ียวข๎อง และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เกิดประโยชน สูงสุดตํอการจัดการศึกษา    
 2.3 เพ่ือให๎สถานศึกษา น ากรอบ ทิศทาง ไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 .  เป้าหมาย 
       .  เชิงปริมา  

      1. จัดประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินงาน จ านวน 10 คน จ านวน 1 วัน 
            2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 45 คน  จ านวน 3 วัน 

      3. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 40 เลํม 
       .  เชิงคุ ภาพ 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกรอบ ทิศทาง 
แนวทางการด าเนินงาน ที่สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และมีแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เกิดประโยชน 
สูงสุดตํอการจัดการศึกษา     
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4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน กันยายน 2564 ชํอผกา บุญแนบ 
2 จัดเตรียมเอกสารข๎อมูล นโยบาย ใบงานและ

ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 
ตุลาคม 2564 ชํอผกา บุญแนบ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

ตุลาคม 2564 คณะท างาน 

4 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

ตุลาคม 2564 ชํอผกา บุญแนบ 

 

 .  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมา  
ทุกกลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ
สถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ส าหรับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
7 กลุํม 

115 โรง 

เชิงคุ ภาพ 
1. ร๎อยละ ของกลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2 และสถานศึกษา น าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผํานเกณฑ  
การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
100 

 
 
 

 

 .  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และพ้ืนที่จังหวัดภาคใต๎ 
 

7.  งบประมา  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน 199,500  บาท  
(เงินหนึ่งแสนเก๎าหมื่นเก๎าพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 . ประชุมค ะท างานวางแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน   0  คน    วัน 

    

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

700 - 700 - 

- คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 1,000 - - 1,000 
รวม  ,700 - 700  ,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมา  

งบประมา  
ที่ใช้ 

งบประมา จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ จ านวน  45  คน  3  วัน 

    

คําอาหารเชา๎ 
(45 คน x 2 มื้อ x 150 บาท ) 

13,500 - 13,500 - 

คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
(45 คน x 5 มื้อ x 50 บาท ) 

11,250 - 11,250 - 

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 (24  ห๎อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 57,600 - 57,600 - 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง (3,000 x 4 คัน) 12,000 - 12,000 - 
คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
(2,000 x 2 คัน) 

4,000 - 4,000 - 

คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 10,000 - - 10,000 
คําเชําห๎องประชุม (3,000 x 3 วัน) 9,000 - 9,000 - 
คําปูายไวนิล 500 - - 500 
คําวัสดุ 
 

5,250 - - 5,250 

รวม  90, 00 -  74,850 15,750 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

    

- คําถํายเอกสารและเข๎าเลํมแผนปฏิบัติ
การประจ าปีฯ (40 เลํม x 180 บาท) 

7,200 - - 7,200 

รวม 7, 00 - - 7, 00 
รวมเงินทั้งสิ้น  99, 00 - 1 8,800  0,700 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.  ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลางไมํเป็นไปตามท่ีก าหนด 
       2. การบริหารโครงการ ไมํเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 
 8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. จัดประชุมปรับแผน  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับงบประมาณท่ีได๎รับ 
       2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของแตํละโครงการ และมอบหมายให๎ผู๎อ านวยการกลุํม
ทุกกลุํมติดตามการด าเนินงานโครงการของแตํละกลุํมอยํางตํอเนื่อง 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกรอบ ทิศทาง
แนวทางการด าเนินงาน ที่สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และมีแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย เกิดประโยชน 
สูงสุดตํอการจัดการศึกษา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การวิเคราะห์โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าป งบประมา  ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

--------------------------- 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ได๎ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากการด าเนินงานปรากฏดังนี้ 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล๎ว ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค  และเปูาหมาย 
เป็นโครงการที่ต๎องพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และเห็นควรด าเนินการตํอเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
และบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑ รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา  
อ านวยการ 

๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนในการใช๎
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน ๔ ทักษะ  
(ฟัง พูด อํานและเขียน) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

๓ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํงเสริมการจัดการศึกษา 

๔ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
๕ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 

(Coaching Team) และคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน๎าที่ต าแหนํง

บริหารงานบุคคล 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา 

๖ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบ PLC 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

๗ พัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลส าหรับข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

บริหารงานบุคคล 

๘ พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู๎อ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่ได๎รับการ
บรรจุแตํงตั้งใหมํ  

บริหารงานบุคคล 

๙ โรงเรียนนําอยูํ สํงเสริมการจัดการศึกษา 
๑๐ เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ  อ านวยการ 
๑๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงิน บัญชีและพัสดุ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด 
ตรวจสอบภายใน 

๑๒ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
๑๓ การจัดงานวันครู บริหารงานบุคคล 
๑๔ ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และ

ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย 
อ านวยการ 

๑๕ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมี
สํวนรํวมขององค คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

๒. โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แตํรอการจัดสรร
งบประมาณ หากมีความจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณ ให๎ใช๎งบประมาณที่ตั้งส ารองเป็นงบประมาณส ารอง
เรํงดํวน จ านวน ๑5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม 
๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
สาวิตรี/สํงเสริมฯ 

๒ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอิสลามศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๒ 

ซัลมา/นิเทศฯ 

๓ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู๎ก ากับลูกเสือ  
ขั้นความรู๎ทั่วไป และ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น และผู๎ก ากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง  (A.T.C.)  

ฮัมดัน/สํงเสริมฯ 

๔ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ในส านักงานและสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สินุช/อภิญญา/อดินันต /บุคคลฯ 

๕ พัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาสูํมืออาชีพ เพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑   

สินุช/อภิญญา/อดินันต /บุคคลฯ 

๖ เพ่ิมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่การเงินบัญชีและพัสดุ สุคนธ /รัชรินทร /จิรัฐิกาล/
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม 
สถานศึกษาในสังกัด ตรวจสอบ 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษาด๎านการวางแผน 

ชํอผกา/แผนฯ 

8 พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ 

ชัรฟุดดีน/นิเทศฯ 

9 ติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มารีย๏ะ/สํงเสริม 
10 สํงเสริมการอนุรักษ วัฒนธรรมและกิจกรรมวันส าคัญ พรรณวดี/อ านวยการ 
11 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน  สพป.ปัตตานี เขต ๒ ฮุสเซน/อ านวยการ 
๑2 เสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพ ยกยํองเชิดชูเกียรติ

ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

สินุช/อภิญญา/เกตุนิกา/บุคคลฯ 

๑3 สร๎างความเข๎มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พีรณัฐ/สํงเสริมฯ 
14 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
สมบูรณ /แผนฯ 

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

ชํอผกา/แผนฯ 

 
 ๓. โครงการ/กิจกรรมที่ด า เนินการแล๎ว ประสบปัญหาการด าเนินงาน ไมํเป็นไปตาม
วัตถุประสงค และเปูาหมาย และเห็นควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค และ
เปูาหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
     - ใมํมี – 
 ๔. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล๎ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเห็นควรปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายปัจจุบัน และเป็นไปตามบริบทของสภาพปัญหา ความต๎องการของพ้ืนที่  
     - ไมํมี - 

๕. โครงการ/กิจกรรมที่ต๎องด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ 
กลยุทธ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จ านวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม 
๑ พัฒนากระบวนการคิดเพ่ือทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุํมสาระ

การเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร  
เตือนใจ/กอมารีย๏ะ/นาอีม๏ะ/ 
ชัรฟุดดีน/นิเทศฯ 

๒ สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education Focused Schools) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ณัฐกิตติ์/กอมารีย๏ะ/นิเทศฯ 

๓ พัฒนาข๎าราชการครูสูํวิทยฐานะช านาญการพิเศษเพ่ือความก๎าวหน๎า
ทางวิชาชีพ 

สินุช/อภิญญา/อดินันต /บุคคลฯ 

๔ ประชุมเสริมสร๎างความรู๎ด๎านกฎหมายและวินัยของข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สินุช/อรวรรณ/บุคคลฯ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม 
๕ สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ 
ณัฐกิตติ์/ซัลมา/ผกามาศ/นิเทศฯ 

๖ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของครูคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

กอมารีย๏ะ/ณัฐกิตติ์/นิเทศฯ 

๗ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาวิตรี/สํงเสริมฯ 
๘ ติดตามชํวยเหลือดูแลและแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคันให๎กลับ

เข๎าสูํระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สาวิตรี/สํงเสริมฯ 

๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและการใช๎ระบบปัจจัย
นักเรียนยากจน (CCT) 

สาวิตรี/สํงเสริมฯ 

๑๐ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงพร๎อมรับการประเมินเป็น
ศูนย การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

ฐิตา/นิเทศ 

๑๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา ชัรฟุดดีน/นิเทศฯ 
๑๒ พัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
ฐิตา/นิเทศฯ 

๑๓ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กระบวนการนิเทศภายใน เตือนใจ/นิเทศฯ 



 

 

- 290 - 
 

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 (สาขากูนิง) ยะรัง 80 บา้นแขนทา้ว 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 บา้นปานัน มายอ

90 บา้นบาตะกูโบ มายอ
   2. กลุ่มโรงเรยีนนาเกตุพัฒนา อ าเภอ    5. กลุ่มโรงเรยีนยะรงั อ าเภอ         8. กลุ่มโรงเรยีนมายอพัฒนา อ าเภอ
15 บา้นนาเกตุ โคกโพธ์ิ 53 อนุบาลยะรัง 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 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง 95 บา้นราวอ มายอ
20 บา้นบาโงฆาดิง โคกโพธ์ิ 58 บา้นกรือเซะ ยะรัง 96 บา้นบาละแต มายอ
21 บา้นคลองชา้ง โคกโพธ์ิ 59 บา้นต้นทเุรียน ยะรัง 97 บา้นปาลัส มายอ
22 วัดนิคมสถติ 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       

27 บา้นโคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ 64 ชมุชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง 105 วัดบพุนิมิต แม่ลาน
28 บา้นทุง่ยาว โคกโพธ์ิ 65 ตลาดปรีกี ยะรัง 106 บา้นโคกเหรียง แม่ลาน
29 บา้นสามยอด โคกโพธ์ิ 66 บา้นละหารยามู ยะรัง 107 วัดปา่สวย แม่ลาน
30 บา้นทา่คลอง 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 บา้นอินทนิล ยะรัง 111 บา้นควนแปลงงู แม่ลาน
34 บา้นทา่เรือ โคกโพธ์ิ 71 บา้นโคกขี เหล็ก ยะรัง 112 บา้นปลักปรือ แม่ลาน
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ 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 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
39 บา้นนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ
40 บา้นนาค้อเหนือ โคกโพธ์ิ

 4. กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า

 
 
 

ข้อมูลระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานอ่ืน 
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ที่ 

 
โรงเรียน 

 
อ าเภอ 

ระยะ 
ทางถึง
อ าเภอ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับประถม 

ศึกษาที่ใกล้ที่สุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
ที่ใกล้ที่สุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

๑ บ้านควนโนรี โคกโพธ์ิ ๑๙.๐ อบต.ควนโนรี ๔.๐ บ้านปุาไร ่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๒ บ้านตุปะ โคกโพธ์ิ ๖.๓ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ้านควนโนรี ๒.๐ วัดภมรคติวัน ๓.๐ 
๓ บ้านปุาไร ่ โคกโพธ์ิ ๑๑.๐ อบต.ควนโนรี ๓.๐ บ้านควนโนรี ๑.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๐ 
๔ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ ๗.๐ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ้านตุปะ ๔.๐ บ้านคลองช้าง ๔.๕ 
๕ บ้านโคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ๐.๕ ทต.โคกโพธ์ิ ๐.๕ บ้านดอนเค็ด ๑.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๐.๑ 
๖ บ้านสามยอด โคกโพธ์ิ ๓.๐ อบต.โคกโพธ์ิ ๒.๐ บ้านโคกต้นสะตอ ๑.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๗ บ้านท่าคลอง โคกโพธ์ิ ๕.๐ อบต.โคกโพธ์ิ ๔.๐ บ้านโคกต้นสะตอ ๒.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๘ บ้านทุ่งยาว โคกโพธ์ิ ๒.๕ อบต.โคกโพธ์ิ ๑.๕ บา้นโคกต้นสะตอ ๑.๕ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๙ บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธ์ิ ๒.๕ อบต.โคกโพธ์ิ ๑.๕ บ้านทุ่งยาว ๒.๐ นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ ๘.๐ 

๑๐ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธ์ิ ๖.๐ อบต.ช้างให้ตก ๐.๕ บ้านปุาบอน ๒.๐ บ้านควนลังงา ๔.๐ 
๑๑ บ้านควนลังงา โคกโพธ์ิ ๕.๐ อบต.ทรายขาว ๒.๐ วัดทรายขาว ๒.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๑๒ วัดทรายขาว โคกโพธ์ิ ๑๕.๐ อบต.ทรายขาว ๑.๐ บ้านควนลังงา ๓.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๑๓ นิคมสร้างตนเอง

โคกโพธ์ิ 
โคกโพธ์ิ ๖.๐ อบต.ท่าเรือ ๕.๐ บ้านควนแตน ๓.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๖.๐ 

๑๔ บ้านท่าเรือ โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต.ท่าเรือ ๐.๕ บ้านควนแตน ๓.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๑๕ บ้านควนแตน โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต.ท่าเรือ ๒.๐ บ้านท่าเรือ ๓.๐ นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ ๕.๐ 
๑๖ สมเด็จหลวงพ่อ

ทวดวัดช้างให้ 
โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ้านปุาไร ่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๑.๐ 

๑๗ วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธ์ิ ๑๗.๐ อบต.ทุ่งพลา ๒.๐ บ้านเกาะตา ๒.๐ ราชมันีรังสฤษฏ์ ๓.๕ 
๑๘ บ้านเกาะตา โคกโพธ์ิ ๑๕.๐ อบต.ทุ่งพลา ๕.๐ สมเด็จหลวงพ่อ

ทวดวัดช้างให้ 
๓.๐ ราชมันีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 

๑๙ บ้านนาเกต ุ โคกโพธ์ิ ๕.๐ อบต.นาเกต ุ ๓.๐ บ้านชะเมา ๐.๑ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๒๐ บ้านคลองช้าง โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต.นาเกต ุ ๐.๘ บ้านควนลาแม ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๒.๐ 
๒๑ บ้านควนลาแม โคกโพธ์ิ ๒.๐ อบต.นาเกต ุ ๒.๐ บ้านคลองช้าง ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๔.๐ 
๒๒ บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธ์ิ ๑๕.๐ อบต.นาเกต ุ ๘.๐ บ้านควนลาแม ๒.๘ บ้านน้ าด า ๒.๒ 
๒๓ บ้านชะเมา โคกโพธ์ิ ๗.๐ อบต.นาเกต ุ ๔.๐ บา้นนาเกต ุ ๕.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๒๔ วัดนาประดู่ โคกโพธ์ิ ๑.๗ อบต นาประดู่ ๑ บ้านนาประดู ่ ๑ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๖ 
๒๕ บ้านนาประดู ่ โคกโพธ์ิ ๑๐.๐ ทต.นาประดู่ ๑.๐ วัดนาประดู่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๔.๐ 
๒๖ บ้านควนประ โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต นาประดู่ ๓.๕ บ้านนาประดู ่ ๓.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๔.๐ 
๒๗ บ้านยางแดง โคกโพธ์ิ ๖.๐ อบต นาประดู่ ๓.๐ วัดนิคมสถิต ๒.๐ บ้านคลองช้าง ๕.๐ 
๒๘ วัดนิคมสถิต โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต.นาประดู ่ ๕.๐ บ้านยางแดง ๒.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๘.๐ 
๒๙ วัดสุนทรวารี โคกโพธ์ิ ๒.๐ อบต.บางโกระ ๒.๐ บ้านล้อแตก ๒.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๒.๐ 
๓๐ บ้านล้อแตก โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต.บางโกระ ๒.๐ วัดสุนทรวารี ๓.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๕.๐ 
๓๑ วัดธนาภิมุข โคกโพธ์ิ ๑๗.๐ อบต.ปากล่อ ๐.๑ บ้านคลองหิน ๒.๕ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๓๒ บ้านคลองหิน โคกโพธ์ิ ๒๐.๐ อบต.ปากล่อ ๒.๐ พีรยานาวินคลอง

หินวิทยา 
๐.๓ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๕.๐ 

๓๓ บ้านโผงโผง โคกโพธ์ิ ๒๖.๐ อบต.ปากล่อ ๓.๐ วัดธนาภิมุข ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๘.๐ 
๓๔ บ้านบาเงง โคกโพธ์ิ ๑๒.๓ อบต.ปากล่อ ๔.๐ วัดธนาภิมุข ๓.๐ ราชมุณีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๓๕ บ้านปุาบอน โคกโพธ์ิ ๒.๐ ต าบลปุาบอน ๒.๐ นาวาวิทย์ ๐.๕ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๒.๐ 
๓๖ บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธ์ิ ๕.๐ อบต.ปุาบอน ๑.๐ บ้านนาค้อกลาง ๑.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๕.๐ 
๓๗ บ้านนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ ๓.๐ อบต.ปุาบอน ๑.๐ บ้านนาค้อเหนือ ๒.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๓๘ บ้านดอนเค็ด โคกโพธ์ิ ๐.๕ อบต.ปุาบอน ๒.๐ บ้านโคกโพธ์ิ ๑.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๑.๓ 
๓๙ บา้นนาค้อใต ้ โคกโพธ์ิ ๗.๕ ทต.มะกรูด ๒.๐ วัดมะกรูด ๒.๕ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๔.๐ 
๔๐ วัดมะกรูด โคกโพธ์ิ ๒.๐ ทต.มะกรูด ๑.๐ บ้านนาค้อใต ้ ๑.๐ โพธิคีรีราชศึกษา ๑.๕ 
๔๑ บ้านกระเสาะ มายอ ๔.๐ อบต.กระเสาะ ๒.๐ บ้านลางสาด ๕.๐ อิสลามพัฒนา ๑.๐ 
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๔๒ บ้านลางสาด มายอ ๖.๐ อบต.กระเสาะ ๐.๕ บ้านกระเสาะ ๕.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๐.๐ 
๔๓ บ้านกระหวะ มายอ ๗.๐ อบต.กระหวะ ๑.๐ บ้านราวอ ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๕.๐ 
๔๔ บ้านราวอ มายอ ๘.๘ อบต.กระหวะ ๔.๘ บ้านกระหวะ ๓.๓ ศิริราษฎร์สามัคคี ๔.๘ 
๔๕ บ้านแขนท้าว มายอ ๒.๕ ต าบลเกาะจัน ๑.๓ มายอ (สถิตย์ภูผา) ๒.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๖.๘ 
๔๖ บ้านเกาะจัน มายอ ๔.๓ อบต.เกาะจัน ๓.๒ บ้านกูวิง ๒.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๔.๐ 
๔๗ บ้านคลองช้าง มายอ ๓.๐ อบต.เกาะจัน ๒.๐ บ้านตรัง ๑.๐ บ้านตรัง ๑.๐ 
๔๘ บ้านตรัง มายอ ๑๐.๐ อบต.ตรัง ๑.๐ บ้านมะหุด ๑.๗ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๒.๐ 
๔๙ บ้านเขาวัง มายอ ๐.๐ อบต.ตรัง ๔.๐ บ้านคลองช้าง ๒.๘ บ้านตรัง ๓.๐ 
๕๐ บ้านดูวา มายอ ๕.๐ อบต.ถนน ๓.๐ บ้านถนน ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๐.๕ 
๕๑ บ้านถนน มายอ ๔.๑ อบต.ถนน ๐.๖ บ้านดูวา ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๓.๐ 
๕๒ บ้านมะหุด มายอ ๑๐.๐ อบต.ปะโด ๑๒.๐ บ้านบาโง ๓.๐ บ้านตรัง ๓.๐ 
๕๓ บ้านควนหย ี มายอ ๑๒.๐ อบต.ปะโด ๑๐.๐ บ้านบูดน ๒.๐ บ้านตรัง ๓.๐ 
๕๔ บ้านบูดน มายอ ๗.๐ อบต.ปะโด ๓.๐ บ้านควนหย ี ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๐.๐ 
๕๕ บ้านบาโง มายอ ๘.๐ อบต.สาคอบน ๔.๐ บ้านปานัน ๑.๐ รัศมีสถาปนา ๔.๐ 
๕๖ บ้านปานัน มายอ ๑๐.๐ อบต.ปะโด ๒๐.๐ บ้านบาโง ๑.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๓.๐ 
๕๗ มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอ ๐.๕ ทต.มายอ ๐.๕ บ้านแขนท้าว ๒.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๔.๐ 
๕๘ บ้านปาลัส มายอ ๙.๗ อบต.ลางา ๒.๕ บ้านด่าน ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๕.๐ 
๕๙ บ้านด่าน มายอ ๙.๐ อบต.ลางา ๔.๐ บ้านปาลัส ๑.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๗.๐ 
๖๐ บ้านบาละแต มายอ ๙.๐ อบต.ลางา ๑.๘ บ้านสะก า ๑.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๘.๐ 
๖๑ ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ ๒.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๑.๕ บ้านตะบิงตีงี ๑.๐ บ้านตะบิงตีงี ๑.๐ 
๖๒ บ้านน้ าใส มายอ ๑๕.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๗.๐ บ้านบูเกะกุง ๔.๐ ดรุณมุสลิมวิทยา ๑.๐ 
๖๓ บ้านเจาะบาแน มายอ ๘.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๒.๐ ชุมชนบ้านเมืองยอน ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๙.๐ 
๖๔ บ้านบูเกะกุง มายอ ๑๒.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๕.๐ บ้านน้ าใส ๒.๕ ดรุณมุสลิมวิทยา ๓.๐ 
๖๕ บ้านสะก า มายอ ๘.๐ อบต.สะก า ๐.๘ บ้านกูบังบาเดาะ ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๓.๐ 
๖๖ บ้านกูบังบาเดาะ มายอ ๖.๐ อบต.สะก า ๒.๐ บ้านสะก า(ธันวาศิลป์) ๑.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๕.๐ 
๖๗ บ้านกูวิง มายอ ๘.๐ อบต.สาคอบน ๕.๐ บ้านเกาะจัน ๓.๐ รัศมีสถาปนา ๕.๐ 
๖๘ บ้านสมาหอ มายอ ๗.๐ อบต.สาคอใต้ ๔.๐ บ้านกูวิง ๒.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๐.๐ 
๖๙ บ้านบาตะกูโบ มายอ ๑๐.๐ อบต.สาคอบน ๑.๐ บ้านกูวิง ๓.๐ รัศมีสถาปนา ๐.๐๐๑ 
๗๐ ตลาดปรีกี ยะรัง ๙.๐ อบต.กระโด ๐.๓ วัดโคกหญ้าคา ๑.๕ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ๓.๐ 
๗๑ บ้านกระโด ยะรัง ๖.๕ อบต.กระโด ๐.๓ วัดเกาะหวาย ๒.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๗.๐ 
๗๒ บ้านสายชล ยะรัง ๒๐.๐ อบต.กอล า ๑๐.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๒.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๒.๐ 
๗๓ บ้านละหารยาม ู ยะรัง ๑๕.๐ อบต.กอล า ๑.๐ บ้านสายชล ๓.๐ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ๕.๐ 
๗๔ บ้านสายชล  

(สาขากแูบสีรา) 
ยะรัง ๑๐.๐ อบต.กอล า ๕.๐ บ้านสายชล ๓.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๑๐.๐ 

๗๕ บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง ๑๕.๐ อบต.เขาตูม ๘.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๕.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๕.๐ 
๗๖ บ้านอินทนิล ยะรัง ๒๖.๐ อบต.เขาตูม ๙.๐ บ้านธารน้ าผึ้ง ๔.๐ สอลีฮีน ๑.๐ 
๗๗ ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง ๒.๐ อบต.เขาตูม ๒.๐ บ้านโคกขี้เหล็ก ๕.๐ ธรรมวิทยามูลนิธิ ๑๐.๐ 
๗๘ บ้านบินยา ยะรัง ๔.๐ อบต.คลองใหม่ ๓.๐ บ้านกาแลสะนอ ๒.๐ แสงธรรมวิทยา ๑.๐ 
๗๙ บ้านกาแลสะนอ ยะรัง ๗.๐ อบต.คลองใหม่ ๕.๐ บ้านบินยา ๒.๐ บ้านคอลอตันหยง ๑.๐ 
๘๐ วัดโคกหญ้าคา ยะรัง ๘.๗ อบต.คลองใหม่ ๓.๐ ตลาดปรีกี ๓.๐ อัลอิสลามียะห ์ ๒.๐ 
๘๑ บ้านบราโอ(สาขากูนิง) ยะรัง ๕.๕ อบต.ประจัน ๓.๕ บ้านบราโอ ๓.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๕.๐ 
๘๒ บ้านบูโกะ ยะรัง ๓.๐ อบต.ประจัน ๒.๐ ชุมชนบ้านบือแนปีแน ๒.๐ บ ารุงอิสลาม ๒.๐ 
๘๓ บ้านบราโอ ยะรัง ๙.๐ อบต.ประจัน ๗.๐ บ้านรามง ๐.๕ บ ารุงอิสลามศึกษา ๐.๓ 
๘๔ ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง ๑๒.๐ อบต.ประจัน ๐.๒ บ้านบูโกะ ๒.๐ บ้านศาลาสอง ๔.๐ 
๘๕ บ้านประจัน ยะรัง ๔.๐ อบต.ประจัน ๒.๐ บ้านบราโอ ๒.๐ ประสานวิทยา ๓.๐ 
๘๖ ตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง ๕.๐ อบต.ปิตูมุดี ๒.๐ ต้นพิกุล ๓.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๔.๐ 
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๘๗ ไทยรัฐวิทยา๕๒ 
(ชุมชนบ้านต้นไพ) 

ยะรัง ๖.๐ อบต.เมาะมาวี ๐.๐๑ ตลาดปรีกี ๓.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๗.๐ 

๘๘ บ้านต้นแซะ ยะรัง ๑๓.๐ อบต.เมาะมาวี ๑.๕ บ้านต้นแซะ ๒.๐ ไทยรัฐวิทยา๕๒ ๑.๕ 
๘๙ ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง ๑๑.๐ อบต.เมาะมาวี ๔.๐ บ้านต้นแซะ ๑.๕ ไทยรัฐวิทยา๕๒ ๖.๐ 
๙๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ๑๐.๐ อบต.เมาะมาวี ๒.๐ บ้านสายชล ๑.๕ ประตูโพธ์ิวิทยา ๑๐.๐ 
๙๑ ชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง ๕.๐ อบต.ยะรัง ๕.๐ ประสานวิทยามูลนิธิ ๑.๐ มูลนิธิสันติวิทยา ๑.๐ 
๙๒ บ้านต้นทุเรยีน ยะรัง ๑๗.๔ อบต.ยะรัง ๓.๐ บ้านคางา ๑.๐ สะนอพิทยาคม ๒.๐ 
๙๓ บ้านกรือเซะ ยะรัง ๑ อบต.ยะรัง ๑ อนุบาลยะรัง ๐.๒ ประตูโพธ์ิวิทยา ๐.๙ 
๙๔ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๕.๐ ทต.ยะรัง ๐.๕ บ้านระแว้ง ๑.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๐.๗ 
๙๕ บ้านระแว้ง ยะรัง ๓.๐ อบต.ระแว้ง ๐.๑ อนุบาลยะรัง ๓.๐ ประตูโพธ์วิทยา ๔.๐ 
๙๖ ต้นพิกุล ยะรัง ๓.๐ อบต.วัด ๐.๖ วัดเกาะหวาย ๓.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๔.๐ 
๙๗ วัดเกาะหวาย ยะรัง ๕.๒ อบต.วัด ๐.๒๗ ต้นพิกุล ๒.๓ ประตูโพธ์วิทยา ๖.๖ 
๙๘ บ้านศาลาสอง ยะรัง ๑๕.๐ อบต.สะดาวา ๐.๑๕ บ้านอีบุ ๊ ๓.๐ ปูยุดประชารักษ ์ ๕.๐ 
๙๙ บ้านสิเดะ ยะรัง ๑๐.๐ อบต.สะดาวา ๒.๐ บ้านอีบุ ๊ ๑.๐ บ้านศาลาสอง ๒.๐ 

๑๐๐ บ้านอีบุ ๊ ยะรัง ๙.๒ อบต.สะดาวา ๑.๖ บ้านสิเดะ ๑.๗ บ้านศาลาสอง ๑.๕ 
๑๐๑ บ้านบากง ยะรัง ๑๐.๐ สะดาวา ๓.๐ บ้านอาโห ๓.๐ บ้านศาลาสอง ๓.๐ 
๑๐๒ บ้านอาโห ยะรัง ๑๐.๐ อบต.สะดาวา ๑.๐ บ้านศาลาสอง ๑.๐ ปูยุดประชารักษ ์ ๔.๐ 
๑๐๓ ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง ๖.๐ อบต.สะนอ ๐.๐๒ บ้านต้นทุเรียน ๒.๕ สะนอพิทยาคม ๑.๐ 
๑๐๔ บ้านคางา ยะรัง ๗.๐ อบต.สะนอ ๓.๐ บ้านต้นทุเรียน ๑.๕ สะนอพิทยาคม ๑.๒ 
๑๐๕ บ้านต้นโตนด แม่ลาน ๔.๐ อบต.ปุาไร่ ๓.๐ บ้านปุาไร ่ ๑.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๐ 
๑๐๖ บ้านวังกว้าง แม่ลาน ๗.๐ อบต.ปุาไร่ ๓.๐ บ้านควนแปลงงู ๓.๐ แม่ลานวิทยา ๗.๐ 
๑๐๗ บ้านควนแปลงงู แม่ลาน ๗.๐ อบต.ปุาไร่ ๔.๐ บ้านวังกว้าง ๒.๐ บ้านวังกว้าง ๒.๐ 
๑๐๘ บ้านม่วงเต้ีย แม่ลาน ๔.๐ อบต.ม่วงเต้ีย ๑.๓ บ้านคูระ ๔.๐ แม่ลานวิทยา ๔.๐ 
๑๐๙ บ้านปลักปรือ แม่ลาน ๓.๐ อบต.ม่วงเต้ีย ๘.๐ บ้านคูระ ๔.๐ แม่ลานวิทยา ๓.๐ 
๑๑๐ บ้านคูระ แม่ลาน ๕.๐ อบต.ม่วงเต้ีย ๕.๐ บ้านตันหยง ๓.๐ อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ๐.๕ 
๑๑๑ บ้านตันหยง แม่ลาน ๖.๑ อบต.ม่วงเต้ีย ๔.๑ บ้านคูระ ๓ อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ๐.๕ 
๑๑๒ วัดบุพนิมิต แม่ลาน ๒.๕ อ.บ.ต.แม่ลาน ๓.๕ วัดปุาสวย ๓.๕ แม่ลานวิทยา ๓.๐ 

๑๑๓ บ้านโคกเหรียง แม่ลาน ๕.๐ อ.บ.ต.แม่ลาน ๕.๕ วัดบุพนิมิต ๓.๐ แม่ลานวิทยา ๕.๐ 
๑๑๔ วัดปุาสวย แม่ลาน ๖.๐ อ.บ.ต.แม่ลาน ๗.๐ บ้านคลองทราย ๓.๐ แม่ลานวิทยา ๖.๐ 
๑๑๕ บ้านคลองทราย แม่ลาน ๕.๐ อ.บ.ต.แม่ลาน ๖.๐ วัดปุาสวย ๓.๐ โรงเรียนบ้านวังกว้าง ๗.๐ 

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
๑ บ้านเจาะบาแน มายอ ๑๑๒ 
๒ บ้านวังกว้าง แม่ลาน ๔๘๖ 

 

 

  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (จ านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๘ กค. ๒๕๖๓) 
 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

๑ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ ๙๓ ๒๑ บ้านระแว้ง ยะรัง ๓๓๔ 
๒ บ้านโคกโพธิ ์ โคกโพธ์ิ ๑๔๔ ๒๒ ต้นพิกุล ยะรัง ๓๖๑ 
๓ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธ์ิ ๖๒ ๒๓ บ้านศาลาสอง ยะรัง ๑๖๔ 
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ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

๔ บ้านควนลังงา โคกโพธิ ์ ๑๘๓ ๒๔ ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง ๑๘๖ 
๕ บ้านท่าเรือ โคกโพธ์ิ ๑๖๕ ๒๕ บ้านกระเสาะ มายอ ๒๒๔ 
๖ สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให ้ โคกโพธ์ิ ๘๗ ๒๖ บ้านกระหวะ มายอ ๒๐๐ 
๗ บ้านคลองช้าง โคกโพธ์ิ ๒๖๒ ๒๗ บ้านเกาะจัน มายอ ๑๗๕ 
๘ วัดนาประดู ่ โคกโพธ์ิ ๑๑๐ ๒๘ บ้านตรัง มายอ ๑๑๘ 
๙ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธ์ิ ๑๐๔ ๒๙ บ้านถนน มายอ ๑๙๐ 

๑๐ บ้านคลองหิน โคกโพธ์ิ ๑๒๕ ๓๐ บ้านมะหุด มายอ ๒๒๑ 
๑๑ บ้านนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ ๙๗ ๓๑ บ้านบาโง มายอ ๗๔ 
๑๒ วัดมะกรดู โคกโพธ์ิ ๑๓๐ ๓๒ มายอ (สถิตยภ์ูผา) มายอ ๔๔๘ 
๑๓ ตลาดปรีก ี ยะรัง ๓๙๐ ๓๓ บ้านปาลัส มายอ ๑๖๓ 
๑๔ บ้านละหารยาม ู ยะรัง ๑๕๔ ๓๔ บ้านน้ าใส มายอ ๕๗๑ 
๑๕ ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง ๔๘๗ ๓๕ บ้านสะก า มายอ ๒๙๓ 
๑๖ บ้านกาแลสะนอ ยะรัง ๑๔๓ ๓๖ บ้านกูวิง มายอ ๘๘ 
๑๗ บ้านประจัน ยะรัง ๒๓๒ ๓๗ บ้านบาตะกูโบ มายอ ๑๙๗ 
๑๘ ตลาดนดับาซาเอ ยะรัง ๓๖๕ ๓๘ บ้านวังกว้าง แม่ลาน ๔๘๖ 
๑๙ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรัง ๓๕๐ ๓๙ บ้านม่วงเตี้ย แม่ลาน ๓๖๓ 
๒๐ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๗๖๕ ๔๐ วัดบุพนิมิต แม่ลาน ๑๐๗ 

 
 

+  โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พักนอน) 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
๑ นิคมสรา้งตนเองโคกโพธ์ิ มติรภาพท่ี ๑๔๘ โคกโพธ์ิ ๕๓ 
๒ ต้นพิกุล ยะรัง ๖๙ 
๓ บ้านน้ าใส มายอ ๑๔๕ 
๔ บ้านวังกว้าง แม่ลาน ๑๐๗ 

 

  โรงเรียนในโครงการประชารัฐ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓ 
๑ บ้านควนลังงา โคกโพธ์ิ    
๒ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธ์ิ    
๓ บ้านสะก า มายอ    
๔ บ้านบาตะกูโบ มายอ    
๕ ตลาดปรีก ี ยะรัง    
๖ ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง    
๗ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ    
๘ บ้านคลองหิน โคกโพธ์ิ    
๙ บ้านนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ    

๑๐ บ้านบูดน มายอ    
๑๑ ตลาดนดับาซาเอ ยะรัง    
๑๒ บ้านวังกว้าง แม่ลาน    
๑๓ บ้านโคกเหรียง แม่ลาน    
๑๔ สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให ้ โคกโพธ์ิ    
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    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    
 โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม  

 
 
 
 
 
 
 

ที่  โรงเรียน อ าเภอ ที่  โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านควนลังงา โคกโพธ์ิ ๒๑ บ้านบราโอ ยะรัง 
๒ บ้านนาประดู ่ โคกโพธ์ิ ๒๒ บ้านกระโด ยะรัง 
๓ บ้านคลองช้าง โคกโพธ์ิ ๒๓ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง 
๔ บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธ์ิ ๒๔ บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรัง 
๕ บ้านประจัน ยะรัง ๒๕ ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง 
๖ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๒๖ ชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง 
๗ ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง ๒๗ บ้านอีบุ ๊ ยะรัง 
๘ บ้านต้นแซะ ยะรัง ๒๘ บ้านสมาหอ มายอ 
๙ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ฯ ยะรัง ๒๙ บ้านกระเสาะ มายอ 

๑๐ บ้านกรือเซะ ยะรัง ๓๐ บ้านเขาวัง มายอ 
๑๑ บ้านละหารยาม ู ยะรัง ๓๑ บ้านมะหุด มายอ 
๑๒ ตลาดปรีก ี ยะรัง ๓๒ บ้านดูวา มายอ 
๑๓ ต้นพิกุล ยะรัง ๓๓ บ้านน้ าใส มายอ 
๑๔ บ้านระแว้ง ยะรัง ๓๔ บ้านสะก าฯ มายอ 
๑๕ บ้านบากง ยะรัง ๓๕ บ้านบาตะกูโบ มายอ 
๑๖ บ้านศาลาสอง ยะรัง ๓๖ บ้านวังกว้าง แม่ลาน 
๑๗ ตลาดนดัต้นมะขาม ยะรัง ๓๗ บ้านควนแปลงงู แม่ลาน 
๑๘ บ้านต้นทุเรียน ยะรัง    
๑๙ บ้านสิเดะ ยะรัง    
๒๐ บ้านบูโกะ ยะรัง    
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ที่   ๒๙๕  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังค ะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าป งบประมา  พ.ศ.๒๕๖๓  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าป งบประมา  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

---------------------------- 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให๎ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎กับประชาชนทุกคน และบริหารจัดการตามพระราช
กฤษฎีกาวําด๎วย หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให๎เกิดประโยชน สุขแกํ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตํอภารกิจของรัฐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เป็นหนํวยงานหนึ่ง ที่บริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการก าหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ ในแผนปฏิบัติการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน๎นนโยบาย
ของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ส าหรับใช๎เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได๎แตํงตั้งคณะท างาน เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  
ดังตํอไปนี้ 

๑. ค ะท างานวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสะอาด  อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประธาน 
  ๑.๒ นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ รองประธาน 
  ๑.๓ นางพรภนา  ค าแปูน นักวิเคราะห นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
คณะท างาน 

  ๑.๔ นางสมบูรณ   แซํลิ่ม นักวิเคราะห นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
  ๑.๕ นายศักดิ์ชาย  สังข ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร ช านาญการ คณะท างาน 
  ๑.๖ นางสาวสุมาลี  แก๎วชูเสน นักวิเคราะห นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน 
  ๑.๗ นางสุวันดี  รัตนวงศ  นักวิเคราะห นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน 
  ๑.๘ นายจิรัฎฐ   สิทธิอุเป อัตราจ๎าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะท างาน 
  ๑.๙ นายอุดม  ต๎องเซํงกี่ ผอ.กลุํมนโยบายและแผน คณะท างานและ

เลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางชํอผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
คณะท างานและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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 ๒. ค ะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าป งบประมา  พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าป งบประมา  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายสะอาด  อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประธาน 
๒.๒ นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ. สพป.ปน.๒ รองประธาน 
๒.๓ นายอุดม  ต๎องเซํงกี่ ผอ.กลุํมนโยบายและแผน คณะท างาน 
๒.๔ นางจุฬาทิพย   กุยรัตน  ผอ.กลุํมนเิทศติดตามและประเมินผล คณะท างาน 
๒.๕ นางสินุช  ประสงค สุข ผอ.กลุํมบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
๒.๖ นางสุดสาคร  มาตย นอก ผอ.กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรพัย  คณะท างาน 
๒.๗ นางอัญชลี  พลสิทธ์ิ ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน 
๒.๘ นางสุคนธ   ติ้งค า ผอ.หนํวยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
๒.๙ นางพัณณี  คงสะวะคุณ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๒.๑๐ นายวีรชาติ  ไชยนุ๎ย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะท างาน 
๒.๑๑ นายวิรัตน   จันทร งาม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะท างาน 
๒.๑๒ นางสาวมยุรา  เจ๏ะสุโหลง ผู๎อ านวยการโรงเรยีนบ๎านตรัง คณะท างาน 
๒.๑๓ นางสาวหยาดฟูา  สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก   คณะท างาน 
๒.๑๔ นางสาวบวรรัตน   ชุลีนวน พนักงานราชการ คณะท างาน 
๒.๑๕ นายชัรฟุดดิน  หะยี ศึกษานิเทศก  คณะท างาน 
๒.๑๖ นางกอมาริย๏ะ  ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก  คณะท างาน 
๒.๑๗ นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก  คณะท างาน 
๒.๑๘ นางอภิญญา  ศิรริังษ ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๒.๑๙ นายอดินันต   หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ คณะท างาน 
๒.๒๐ นางกัลยา  ทองพุํม นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๒.๒๑ นางสาวสุพรรณี แก๎วสมศรี นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ คณะท างาน 
๒.๒๒ นางสาวศตพร  เอียดขาว พนักงานราชการ คณะท างาน 
๒.๒๓ นางสริวีร   โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๒.๒๔ นางสาวจริัฐิกาล  มาละวรรณโณ พนักงานราชการ คณะท างาน 
๒.๒๕ นายอุดมเกียรติ  รักทรัพย  กลุํมโรงเรียนรํมโพธิ ์ คณะท างาน 
๒.๒๖ นายราเชนทร   จันทพิมล กลุํมโรงเรียนดอกประดู ํ คณะท างาน 
๒.๒๗ นายสมควร ศรีภักด ี กลุํมโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คณะท างาน 
๒.๒๘ นางแวมัสนะห   แส็ะเด็ง กลุํมโรงเรียนบราโอก๎าวหน๎า คณะท างาน 
๒.๒๙ นายประพันธ   เจ๏ะอูมา กลุํมโรงเรียนยะรัง คณะท างาน 
๒.๓๐ นายอะห หมัด  สาและ กลุํมโรงเรียนกูวิงตรัง คณะท างาน 
๒.๓๑ นายภัควัฒน   พงษ เดชวัฒนาพร กลุํมโรงเรียนมายอพัฒนา คณะท างาน 
๒.๓๒ นายถาวร  แสงด ี กลุํมโรงเรียนแมํลาน คณะท างาน 
๒.๓๓ นางสาวสาวิตรี  สาและบู นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างาน 
๒.๓๔ นางพรภนา  ค าแปูน นักวิเคราะห นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
คณะท างาน 

๒.๓๕ นางสมบูรณ   แซํลิ่ม นักวิเคราะห นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
๒.๓๖ นายศักดิ์ชาย  สังข ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ คณะท างาน 
๒.๓๗ นางสุวันดี  รัตนวงศ  นักวิเคราะห นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน 
๒.๓๘ นายจิรัฏฐ   สิทธิอุเป            อัตราจ๎าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะท างาน 
๒.๓๙ นายถวิล  ชุลีนวน ชํางไฟฟูา คณะท างาน 
๒.๔๐ นายอนนท   อุํนอก ชํางสี คณะท างาน 
๒.๔๑ นายสุธน  บุญรอด ชํางไฟฟูา คณะท างาน 
๒.๔๒ นายอมร  บัวสุวรรณ ชํางสี คณะท างาน 
๒.๔๓ นางชํอผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
คณะท างานและ
เลขานุการ 
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๒.๔๔ นางสุมาลี  แก๎วชูเสน นักวิเคราะห นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

คณะท างานและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

๒.๔๕ นางสาววิภากุล  บุญแนบ พนักงานราชการ คณะท างานและ 
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
              สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                      
                      (นายสะอาด  อุสมา) 

                               ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 

คณะท างานจัดท ารูปเล่ม 
 
คณะที่ปรึกษา 
 
๑. นายสะอาด  อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
๒. นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี.๒  
๓. นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
๔. นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
๕. นางสาวชฎาพร  เสนเผือก รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
๖. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

คณะจัดท ารูปเล่ม 
 
๑. นางพรภนา  ค าแปูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
๒. นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นางสาวสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๔. นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๕. นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
๖. นางสาววิภากุล  บุญแนบ พนักงานราชการ 

 
 
 
 

 
 
 
 




