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     ส่วนที่ 1 
 

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
สถานศึกษาฝ่ายเดียว 
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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 ช่วยเหลือกัน 
สามารถคงอยู่ได้ด้วยตนเอง  
ส่งผลให้ การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ ใช้อัตราก าลัง 
ให้เกิดประโยชน์ขึ้น 

๑. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย 
๒. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
บ่อยส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ 
 

๒. นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ด้านเพิ่มโอกาส 
ได้ก าหนดเป้าหมายรวม 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  
มีผลกระทบต่อการพัฒนางาน 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

   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
กลุ่มเป้าหมาย 

 แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง  
ส่งผลให้ นักเรียนลดลง จึงมี
สถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 

๒. สภาพของชุมชน 
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 

 สถานการณค์วามไม่สงบในพ้ืนที่ 
เป็นอุปสรรคต่อการจัดท าการ
เรียนการสอน 

๓. คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน  
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑. สภาพสังคมเป็นสังคม
เกษตรกรรม ส่งผลให้ สามารถ
ขยายแนวคิดการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสถานศึกษาสู่ชุมชน
ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
๒. วิถีชีวิตมีลักษณะคล้ายคลึง
เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อันดี 
๓. ประชาชนเคร่งครัดในการ
ประกอบศาสนกิจ 

๑. สถาบันครอบครัวยังไม่เข้มแข็ง 
๒. ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐาน 
การประกอบอาชีพ 
๓. ความแตกต่างทางภาษา 
๔. ประชากรส่วนใหญ่มี 
รายได้ต่ า 
๕. ปัญหายาเสพติด 
๖. ความร่วมมือของเครือข่าย
การจัดการศึกษามีน้อย 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

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 
บทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบและ 
มาตรฐานของ 
หน่วยงาน 

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

 

๒. จัดแบ่งหน่วยภายใน  
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ 
แบ่งส่วนราชการ ภายในตามที่ 
กฎหมายก าหนด 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๒. กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
(Strategy : S๒) 

๑. การก าหนด
ทิศทางของ
หน่วยงาน 

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

 

๒. การก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม 

มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  
จุดเน้นเป้าประสงค์และบริบท 
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  

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 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 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 
หรือพฤตกิรรมใน
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 
เนื่องจาก บุคลากรทุกระดับมี
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า 
และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 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
จัดการที่เหมาะสม 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 

 

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 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

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

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

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๗. ค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
หน่วยงาน 
(Shared Values 
: S๗) 

๑. ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ยืดถือ
ร่วมกัน 

บุคลากรส่วนใหญ่ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีค่านิยม 
“รักษาความเป็นไทย ใจบริการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความ
ร่วมมือ”ร่วมกัน 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 2 
 

 

ทิศทางการพัฒนา 

 
 
 

 วิสัยทัศน ์
  
 
 

 “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 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๖. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
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 เป้าประสงค ์
 

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

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

 ตัวชี้วัด 
 
  

 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น  
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 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ 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) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 



- 13 - 
~ 

  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. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีความรู้ 
ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ 
 ๑3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ให้เป็นมือ
อาชีพ ผ่านระบบ Digital Technology 
 ๑4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค 
 15 สนับสนุนสถานศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ตามความต้องการจ้าเป็น 
 ๑6. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเร่งรัด ติดตาม ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั นพื นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ 
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 ๑7. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด ให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste 
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development 
: EESD) 

19. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด้าเนินการ   
ให้องค์ความรู้และสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒0. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท้าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อ
ระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 

๒1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการในแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๒2. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์ 
๒3. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้ านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

๒4. พัฒนาส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย   
มีประสิทธิภาพ 

๒5. ส่งเสริม สนับสนุนส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

๒6. ก้ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

๒7. สนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment) 

๒8. สร้างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
29. สร้างจิตส้านึกให้บุคลากรทุกคนใน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา รักษ์ความ

เป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความร่วมมือ 
 ๓0.  เร่งรัดให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา น้าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๓1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานนเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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 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 สือ่มัลติมิเดีย 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 าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
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 
๙.๓ ส่งเสริมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
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จุดเน้น แนวทางการพัฒนา 
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. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาต ิและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถกูตอ้ง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มจีิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอ่สังคมและผู้อืน่ 

๖. ผู้เรียนทุกคนมกีารด าเนนิชีวติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (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
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (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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ส่วนที่ 3 
 

การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ 
 
 

- การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2)  
  

 ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
ตามแผน (บาท) 

จัดสรร 
งวดที่ 1 

จัดสรร 
งวดที่ 2 

จัดสรร 
งวดที่ 3 

จัดสรร 
งวดที่ 4 

๑ ค่าสาธารณูปโภค      
 ค่าไฟฟ้า 526,๐๐๐.๐๐ 289,000.00   40,000.00     36,000.00  161,000.00 
 ค่าน ้าประปา 20,๐๐๐.๐๐  12,000.00   3,000.00       5,000.00  - 
 ค่าโทรศัพท์ 108,๐๐๐.๐๐  53,000.00   7,000.00      48,000.00  - 
 ค่าอินเตอร์เนต็ 1๐,๐๐๐.๐๐  10,000.00               -             - - 
 ค่าขยะ  ค่าไปรษณีย ์ 148,๐๐๐.๐๐ 1200,000.00   20,000.00        8,000.00  - 
 รวมข้อ ๑ 812,๐๐๐.๐๐ 484,000.00 70,000.00    97,000.00  161,000.00 

๒ ค่าวัสดสุ้านักงาน 560,๐๐๐.๐๐  300,000.00   50,000.00  - 210,000.00 
๓ ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 19๐,๐๐๐.๐๐  130,000.00   50,000.00  - 10,000.00 
๔ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 123,๐๐๐.๐๐  90,000.00   20,000.00  - 13,000.00 
๕ ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 206,๐๐๐.๐๐  60,000.00   40,000.00  - 106,000.00 
๖ คา่ปรับปรุงซ่อมแซม

สิ่งก่อสร้าง 
5๐,๐๐๐.๐๐  50,000.00  - - - 

๗ ค่าตอบแทนใช้สอย 300,๐๐๐.๐๐  200,000.00  100,000.00  - - 
๘ ค่าจ้างท้าสิ่งของ (อื่น ๆ ) ๑1๐,๐๐๐.๐๐  60,000.00   50,000.00  - - 
๙ ส้ารองจ่ายกรณี

เร่งด่วนและนโยบาย 
157,395.00  100,000.00   56,880.00  515.00 - 

๑๐ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 1,991,605.๐๐  526,000.00  563,120.00  902,485.00 - 
รวม ข้อ ๒-๑๐ 3,688,๐๐๐.๐๐ 1,516,000.00 930,000.00 903,000.00 339,000.00 

รวม 4,5๐๐,๐๐๐.๐๐ 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 
 
- จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
  (จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2) 
 

กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ๑ ๙๐,๐๐๐.๐๐  
๒   ๓ 130,๐๐๐.๐๐  
๓ 7 836,375.00  
๔ ๓ 5๒,9๐๐.๐๐  
๕ 2 ๑20,0๐๐.๐๐  
๖ 7 762,330.๐๐  

รวม ๒3 1,991,605.๐๐  
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แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2) 

 
 
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 ๒ 130,๐๐๐.๐๐         
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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 ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 พัฒนากระบวนการคดิเพื่อทักษะ 

ในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย และกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓ ๔ - - ๓ ๑๒ ๑๒ หยาดฟ้า/ 
เตือนใจ/ 
กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

2 พัฒนาทักษะดิจิทัลสา้หรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ 
ก้าวสู่ Thailand ๔.๐ 

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

3 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

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

4 พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับ 
การบรรจุแต่งตั งใหม่ ประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ ์

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

6 จัดท้าแผนพัฒนาความสามารถ 
ด้านการอ่านของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 

29,555.00 3 4 - - 3 12 12 ผกามาศ/ 
นิเทศฯ 
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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 

7 เสรมิสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ้าปี 
2564 

136,000.00  3 4 - - 3 12 12 สินุช/อภิญญา/
เกตุนิกา/บุคคล 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๓ 836,375.00         
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑ การรับนักเรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ๓๒,๒๐๐.๐๐ ๔ ๕ ๓ ๑ ๓ ๑๑ ๑๒ สาวิตร/ีส่งเสรมิ 
2 แนะแนวเพื่อการศึกษาและ 

พิธีมอบประกาศนียบตัรผู้ส้าเร็จ
การศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 

12,700.00 1 1 - - 4 ๑๑ ๑๒ วิภากุล/ 
ส่งเสริมฯ 

3 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ท้างาน 
หารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน 
ประจ้าปี พ.ศ.2564 

8,000.00 1 1 - - 4 ๑๑ ๑๒ มารีย๊ะ/ 
ส่งเสริมฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๔ 5๒,9๐๐.๐๐         
กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพยีง

พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๖ - - ๓ ๑๐ ๑๒ ฐิตา/นิเทศ 

2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๖ - - ๓ ๑๐ ๑๒ ชัรฟุดดีน/นเิทศ 
 รวมกลยุทธ์ที่ ๕ ๑20,0๐๐.๐๐         
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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 
1 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการเงิน

บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาใน
สังกัดและตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 

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

2 นิเทศติดตามการพัฒนาคณุภาพโรงเรยีน ๑๑๒,๘๐๐.๐๐ ๖ ๗ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๒ เตือนใจ/นิเทศ 
3 การจัดงานวันครู ประจ้าปี ๒๕๖๔ 

 
๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๗ 2 

 
3 
 

๖ 
 

๑๑ ๑๒ สินุช/อภิญญา/ 
เกตุนิกา/บุคคล 

4 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  

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

5 พัฒนาระบบประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

6 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/ 
หยาดฟ้า/ 
นาอีม๊ะ/ผกา
มาศ/นิเทศฯ 

7 พัฒนาศักยภาพการท้างานเป็นทีม 
“ปัตตานี 2 หน่ึงเดียว กลมเกลียว 
สามัคคี” 

20,730.00 4 5 - - ๖ 
 

๑๑ ๑๒ สิรวีร/์ 
อ้านวยการ 

 รวมกลยุทธ์ที่ ๖ 762,330.๐๐         
 รวมเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๘,๑๒๐.๐๐         
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปัตตานี เขต ๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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โครงการ    รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  
กลุยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
พันธกิจที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
  และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  
  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด้านความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 1  ความมั่นคง 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งช้ีที ่3   การกระจายอ้านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
    และการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮุสเซ็น   เบ็ญฮาวัน  เบอร์โทรศัพท์  088-3234803 
กลุ่ม  อ้านวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและก้ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่จากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ทั งส่วนตัว
ของบุคลากรและภาครัฐ  โดยมีทีท่าว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวจะยุติลงในเวลาอันใกล้นี  

กลุ่มอ้านวยการ  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส้าคัญของ
การรักษาความปลอดภัยแก่ ครู  บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  จึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ น  เพ่ือเป็น
แนวทางและมาตรการการรักษาความของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินลงโดยสิ นเชิง 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก้าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ การรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ น 
3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก้าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของส้านักงานเขตพื นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรที่เกี่ ยวข้อง

ต่างๆ เช่น หน่วยก้าลังในพื นที่ ต้ารวจ ทหาร อส. ชรบ. ผู้น้าท้องถิ่น เป็นต้น   
 



- 27 - 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ทุกคน 

       2. โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 
115 โรงเรียน 

       3. กองก้าลัง 3 ฝ่าย ต้ารวจ ทหาร อส. ชรบ. ผู้น้าท้องถิ่น           
     3.2  เชิงคุณภาพ 

       1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
ชัดเจน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและกองก้าลังความม่ันคงในพื นที่ 
        2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีขวัญก้าลังใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื นที่ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวล

า
ด าเนินกา

ร 

ผู้รับผิดช
อบ 

1 ประชุมชี แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2ประจ้าปีการศึกษา 2563 

ตุลาคม 
2563 

ฮุสเซ็น 
เบญฮา
วัน/
คณะท้างา
น 
 

2 ประชุมชี แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา 2564 

พฤศจิกา
ยน 

2564 

ฮุสเซ็น 
เบญฮา
วัน/
คณะท้างา
น 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สพป.ปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแผนรักษาความปลอดภัยและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน 

 
115 โรง 1 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน 

 
 
 

100 
100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
มีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื นที่ 

100 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
สถานที่ด้าเนินการ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โรงเรียน 

ในสังกัดและอ้าเภอที่เกี่ยวข้อง 
7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน  90,000  บาท   
(เงินเก้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1 ประชุมชี แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิด ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ผู้อ้านวยการโรงเรียน,
กองก้าลังสามฝ่าย จ้านวน 115+25=140 คน)   

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(140 คน x 1 มื อ x  35 บาท) 

4,900 - 4,900 - 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,900 - 4,900 - 
 2 ประชุมชี แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 
ที ่1 ปีการศึกษา 2564 

    

- อ้าเภอโคกโพธิ์ (บุคลากรทุกคน,กองก้าลัง 
สามฝ่าย 588+10=598 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(598 คน x 35 บาท x 1 มื อ) 

 
 
20,930 

 
 
- 

 
 

20,930 

 
 
- 

- อ้าเภอยะรัง (บุคลากรทุกคน,กองก้าลังสามฝ่าย 
776+10=786 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(786 คน x 35 บาท x 1 มื อ)  

 
 

27,510 

 
 
- 

 
 

27,510 

 
 
- 

- อ้าเภอมายอ (บุคลากรทุกคน,กองก้าลัง 
สามฝ่าย 532+10=542 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(542 คน X 35 บาท x 1 มื อ)  

 
 

18,970 

 
 
- 

 
 

18,970 

 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- อ้าเภอแม่ลาน (บุคลากรทุกคน,กองก้าลัง 
สามฝ่าย 171+10=181 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(181 คน x 35 บาท x 1 มื อ)  

 
 

6,335 

 
 
- 

 
 

6,335 

 
 
- 
 

- ค่าวัสดุ 11,355 - - 11,355 
รวมกิจกรรมที่ 2 85,100 - 73,745 11,355 

รวม 90,000 - 78,645 11,355 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  - ไม่มี - 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ไม่มี - 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

เขต 2 ทุกคน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.2 .โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทุกโรง  

มีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
9.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาทุกแห่ง  

มีการจัดท้ามาตรการรักษาความปลอดภัย 
9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และก้าลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ น  

 
                
   ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ 

                                   (นายฮุสเซ็น  เบ็ญฮาวัน)         
                                        พนักงานราชการ 
   
                    
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางพัณณี  คงสะวะคุณ) 
                        นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ   
                      ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ้านวยการกลุ่มอ้านวยการ 
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             ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
                   ลงชื่อ                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายสะอาด   อุสมา) 
           ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๒  

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

กลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
  แข่งขัน 
พันธกิจ ที่ 2   จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั นพื นฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช้เทคโนโลยี    
 ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2  ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  12  การพัฒนาการเรียนรู้  
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

มาตรฐานที่ – 
  ต้วบ่งช้ีที่ - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชัรฟุดดีน หะยี  เบอร์โทรศัพท์  084-6338795   
กลุ่ม                      นิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นพื นฐานการเรียนรู้ที่ส้าคัญยิ่งที่
จะต้องให้เกิดกับผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับ
ความจ้าเป็นขั นต้นอยู่ในระดับคะแนนมาตรฐานสากล รวมทั งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่
ใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เรียนให้สามารถที่จะมีความรู้ในด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้โดยเฉพาะทักษะทางการสื่อสารทั ง 4 ทักษะคือทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้าไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนและส้านักงานเขตพื นที่ได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด 

 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  2  เห็นความส้าคัญของการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาในระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั ง 
4 ทกัษะดังกล่าวคือทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะส่งผลถึงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ O-Net 
ที่สูงขึ น โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนให้ มีโอกาสพัฒนา
ตนเองโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองได้มากที่สุด เป็นต้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษา

ปีที่ 6  ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3  ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านแลเขียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

                1.  พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียน รวมทั งวิทยากรที่ให้ความรู้ในการเข้าค่าย  จ้านวนทั งสิ น  120  คน 
               2. พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมทั งวิทยากรที่ให้ความรู้ในการเข้าค่าย จ้านวนทั งสิ น  
90 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษา   

ปีที่ 6 ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  
                 2. พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนรวมทั งวิทยากรที่ให้ความรู้ในการเข้าค่าย
จ้านวนทั งสิ น  จ้านวน 120  คน โดย
ด้าเนินการดังนี  
1. ประชุมวางแผนคณะท้างานร่วมกับคณะ
วิทยากร 
2. ด้าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู้ 
แก่นักเรียน 
3. ด้าเนินการอบรม/เข้าค่ายการเรียนรู้ 
4. สรุปผลการอบรมร่วมกับวิทยากร 
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 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียน รวมทั งวิทยากรที่ให้ความรู้ในการเข้าค่าย
จ้านวนทั งสิ น  จ้านวน 90 คน โดยด้าเนินการดังนี  
1. ประชุมวางแผนคณะท้างานร่วมกับคณะ
วิทยากร 
2. ด้าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู้
แก่นักเรียน 
3. ด้าเนินการอบรม/เข้าค่ายการเรียนรู้ 
4. สรุปผลการอบรมร่วมกับวิทยากร 
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 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1  นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
2. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 

 
120 คน 

 
90  คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
2. ร้อยละของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 

 
100 

 
100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน 100,000   บาท  
(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  

    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(120 คน x 4  มื อ x 35 บาท ) 

16,800 - 16,800 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(120 คน x 2.มื อ x120 บาท) 

28,800 - 28}800 - 

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

7,200 7,200 - - 

- ค่าป้ายไวนิล 1,000 - 1,000 - 
- ค่าตอบแทนสถานที 1,000 1,000 - - 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 - - 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 55,300 8,200 46,600 5,000 
2. พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส้าหรับนักเรียนชั นประถม 
ศึกษาปีที่ 3  

    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(90 คน x 4 มื อ x 35 บาท ) 

12,600 - 12,600 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(90 คน x 2 .มื อ x 120 บาท) 

21,600 - 21,600 - 

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

5,400 5,400 - - 

- ค่าป้ายไวนิล 1,000 - 1,000 - 
- ค่าตอบแทนสถานที 1,000 1,000 - - 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,100 - - 3,100 

รวมกิจกรรมที่ 2 44,700 6,400 35,200 3,100 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 14,600 81,800 8,100 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง  
                      1. วิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่นักเรียน ติดภารกิจท้าให้การจัดอบรมไม่เป็นไปตามทก้าหนด 
                  2. นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนด เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจ้านวน 
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    8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว้เป็นการล่วงหน้า และวางแผนหาวิทยากรส้ารอง กรณีวิทยากร
หลักไม่สามารถมาได้ตามก้าหนด 
                 2. ประสานโรงเรียน จัดหานักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายและส้ารองนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายเข้าแทน เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           9.1 นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนได้ตรงตามศักยภาพของตนได้อย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
           9.2 นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนได้ตรงตามศักยภาพของตนได้อย่างมีคุณภาพและ      
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 
                                     ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ  
                     
 
                                    ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์.) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                   ลงชื่อ                                     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                             (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                        รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

  ลงชื่อ                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายสะอาด  อุสมา) 
                        ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 2       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
พันธกิจ ที่ 2     จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
   การศึกษาขั นพื นฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
     (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
     ตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช้เทคโนโลยี 
     ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั นพื นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ   เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย 

ให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด น้าไปใช้ให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น โดยก้าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า “การศึกษาปฐมวัย  
เป็นการพัฒนาเด็กตั งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื นฐานการอบรมเลี ยงดูและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื ออาทรและความ
เข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่า 
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 2)  

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการ
ก้าหนดนโยบาย ในการพัฒนา ก้ากับ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในการปฏิบัติหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์ส้าหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรจึงได้
จัดทาโครงการนี ขึ นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ นเต็มศักยภาพที่มี
ต่อไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
      2.2 เพ่ือให้สถานศึกษา ครูผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 
     2.3 เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง                                      
 

3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   

        1. สถานศึกษา จ้านวน 115  โรงเรียน 
        2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จ้านวน  80 คน  
        3. กลุ่มโรงเรียน 9  กลุ่ม 
3.2  เชิงคุณภาพ   
        1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์และใกล้ชิด

กันมากขึ น 
 2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 
 3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั งคณะท้างานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.ปัตตานี เขต 2 

ตุลาคม 2563 กอมาริย๊ะ  
ปรีชานพคุณ 

2 จัดประชุมชี แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับคณะท้างาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน 

ตุลาคม 2563 กอมาริย๊ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท้างาน 

3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือ
จัดนิทรรศการ จ้านวน 6 โรงเรียน  

ตุลาคม 2563 กอมาริย๊ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท้างาน 

4 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน 
ในสังกัดเพ่ือจัดกิจกรรมคาราวานสร้างสัมพันธ์แม่ลูก
กลุ่มละ 5,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
-  ฐานผลิตหนังสือนิทานแผ่นเดียว 
-  ฐาน Cooking 
-  ฐานกีฬาพาสนุกหรือร้องเล่น เต้นสนุก 
-  ฐานประดิษฐ์ของเล่นแบบไทย 
 

กุมภาพันธ์ 2564 กอมาริย๊ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท้างาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และน้าผลจากการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา เสนอผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 –  
ภาคเรียนที่ 
1/2564 

กอมาริย๊ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะท้างาน 

          
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 
3. กลุ่มโรงเรียนจัดกิจกรรมคาราวานแม่ลูก 

 
6 โรง 

115 โรง 
9 กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนางานตามแนวจุดเน้นในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา  จุดเน้น ข้อที่  8 การพัฒนาความพร้อมระดับปฐมวัย 

 
100 

 
100 

 
100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมขุนคีรี , ลานโดมชะเมา ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 
  

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน  184,000  บาท  
(เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมชี แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับคณะท้างาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4 มื อ x 35 บาท ) 

2,800 - 2,800 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 2 มื อ x 120 บาท) 

4,800 - 4,800 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 13,600 - - 13,600 
รวมกิจกรรมที่ 1 21,200 - 7,600 13,600 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งคัดเลือก
โรงเรียนเพ่ือจัดนิทรรศการ  6 โรงเรียน  

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(80 คน x 6 มื อ x 35 บาท) 

16,800 - 16,800 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(80 คน x 3 มื อ x 120 บาท) 

28,800 - 28,800 - 

- ค่าจัดบูทนิทรรศการส้าหรับโรงเรียนที่
น้าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  (6 โรงเรียน x 5,000 บาท) 

30,000 - 30,000 - 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 - - 10,000 
- ค่าไวนิล 30,000 - - 30,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 115,600 - 75,600 40,000 
3. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่ม
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือจัดกิจกรรมคาราวาน
สร้างสัมพันธ์แม่ลูก กลุ่มละ 5,000 บาท 
เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ   

    

- จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนในการด้าเนินกจิกรรม   
( 9 กลุ่ม x 5,000 บาท) 

45,000 - 45,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 45,000 - 45,000 - 
4. กิจกรรมสรุปผล และจัดท้ารายงานผล
การด้าเนินงานโครงการ 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 10 คน x 2 มื อ x 35 บาท ) 

350 - 350 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

1,200 - 1,200 - 

- ค่าเข้าเล่มรายงาน 500 - - 650 
รวมกิจกรรมที่ 4 2,200 - 1,550 650 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,000 - 129,750 54,650 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. การนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนปฐมวัยไม่เป็นไปตามวันเวลาที่ก้าหนด 
         2. เด็กปฐมวยั และผู้ปกครอง เข้ารว่มกิจกรรมคาราวานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. การนิเทศ ติดตาม สร้างขวัญและก้าลังใจให้ครูจัดประสบการณ์เต็มศักยภาพ 
         2. ผู้บริหารสถานศึกษาดูแลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างทั่งถึง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 เด็กและผู้ปกครองมีปฏิบัติสัมพันธ์กันอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดมากขึ นอย่างมีความสุข 

    9.2 เด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นได้รับการเรียนรู้และมีความเข้าใจ  
ในเรื่องบุคคล อาชีพ และสถานที่ชุมชนสามารถน้าไปแก้ไขปัญหาและปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
 9.3 สถานศึกษา และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการศึกษาด้านปฐมวัยให้กับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                  ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                  
                                        (นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ) 
                                    ศึกษานิเทศก์     
  
                    

  
         ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                      ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                       (นางปราณี  สุวรรณะ) 
               รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายสะอาด  อุสมา) 
                ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
                    ประจ้าปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
  แข่งขัน 
พันธกิจ ที่ 2    จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษา 
  ขั นพื นฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
  Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
             ตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช้เทคโนโลยี 
             ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 

  ตัวบ่งช้ีที ่ - 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง     โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุวารี  สะมาแอ     เบอรโ์ทรศัพท์ 089-2956576 
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการหนึ่ง
ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่จะเสริมสร้าง
ขวัญและก้าลังใจให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา ให้เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบการดีโดย
สม่้าเสมอ โดยมีพระราชด้าริที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นั กเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่
ประกอบการดีเหล่านั น ด้วยความส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนให้คณะนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และสถานศึกษาในอันที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง จึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้

ความส้าคัญกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือกระตุ้นการศึกษาให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึง

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
        นักเรียนและสถานศึกษาเข้าร่วมประกวด รับรางวัลพระราชทาน ทั ง 3 ระดับ ประกอบด้วย 
ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
         ร้อยละ 3 ของสถานศึกษาและนักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ได้รับรางวัลพระราชทาน       
  

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

วางแผนงาน 
30 สิงหาคม 2564 ยุวารี  สะมาแอ 

3 ประสานงาน และเตรียมเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง 

1 กันยายน – 5 กันยายน 
2564 

ยุวารี  สะมาแอ 

4 แต่งตั งคณะกรรมการประเมินฯ 6 กันยายน 2564 ยุวารี  สะมาแอ 
5 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 10 กันยายน 2564 คณะท้างาน 
6 ออกประเมินเชิงประจักษ์ 12 – 14  กันยายน 2564 คณะท้างาน 
7 สรุปผลการประเมิน 16 กันยายน 2564 คณะท้างาน 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื นที่การศึกษา 
2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื นที่การศึกษา 

 
3 โรง 
3 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 

 
3 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา
สังกัดอ่ืนใน 4 อ้าเภอที่รับผิดชอบ คือ อ้าเภอโคกโพธิ์ ยะรัง มายอ และแม่ลาน 
 

7. งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 30,000 บาท  
(เงินสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการประเมิน     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื อ x 35 บาท) 

1,400 
 

- 
 

1,400 
 

- 
 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 120 บาท x 1 มื อ) 

2,400 
 

- 
 

2,400 
 

- 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,800 - 3,800 - 
2. คณะกรรมการออกประเมิน     
- ค่าเบี ยเลี ยง  
(20 คน x 120 บาท x 3 วัน) 

7,200 
 

- 7,200 
 

- 

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

3,600 
 

- 3,600 
 

- 

- ค่าน ้ามันเชื อเพลิง  
(3วัน x 800 บาท x 3คัน) 

7,200 
 

- 7,200 
 

- 

รวมกิจกรรมที่ 2 18,000 - 18,000 - 
3. ประชุมสรุปคณะกรรมการประเมินฯ     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื อ x 35 บา) 

1,400 
 

- 1,400 
 

- 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 120 บาท x 1 มื อ) 

2,400 
 

- 2,400 
 

- 

- ค่าวัสดุ 4,400 - - 4,400 
รวมกิจกรรมที่ 3 8,200 - 3,800 4,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 - 25,600 4,400 

     ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. สถานศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินฯ มีจ้านวนไม่ครบตามเป้าหมายที่

ต้องการ 
       2. สถานศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ บางแห่งขอถอนตัวไม่เข้ารับการ 
ประเมิน 

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีความพร้อม 

       2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาช่วยเหลือ สนับสนุน สถานศึกษาในเรื่องของการเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
 
 
 



- 45 - 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้ 
9.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานมีขวัญและก้าลังใจ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ 

บุคคลอ่ืน 
9.2 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความไว้วางใจสถานศึกษาในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน  

ว่าจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
                                        (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ   
                                                 (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                            นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                        รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสะอาด  อุสมา) 
                        ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๓  
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ   พัฒนากระบวนการคิดเพ่ือทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที 3     พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท้างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  
มาตรฐานที ่ - 
ตัวบ่งชี้ที ่- 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม ่ โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ  เบอร์โทรศัพท์  081-7382179 

2. นางสาวเตือนใจ   อินทโกศรี    เบอร์โทรศัพท์  086-9636924  
3. นางกอมาริย๊ะ   ปรีนพคุณ เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ทักษะการคิด

เป็นสมรรถนะหลักที่ส้าคัญสมรรถนะหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้น้าทักษะการคิดสู่การปฏิบัติในชั นเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ท้าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด
และครูผู้สอนจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดได้ดียิ่งขึ น  
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดท้าโครงการพัฒนากระบวนการคิด
เพ่ือทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือรวบรวมแบบฝึกส่งเสริมการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET)  ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่แบบฝึกส่งเสริมการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้โรงเรียนน้าไปใช้ทางเว็บไซด์ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2  
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

     1. จัดประชุมคณะท้างานจัดหาแบบฝึกทักษะส่งเสริมการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จ้านวน  50  คน ใช้เวลา 3 วัน  

     2. จัดประชุมคณะท้างานจัดหาแบบฝึกทักษะส่งเสริมการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จ้านวน  50  คน ใช้เวลา 3 วัน  
      3.2 เชิงคุณภาพ   

       ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึกส่งเสริมการคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

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

ตามโครงสร้างข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน(O-NET) วิชาภาษาไทย  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2563 

เตือนใจ  
อินทโกศรี 

2 ประชุมปฏิบัติการจัดหาแบบฝึกส่งเสริมการคิด             
ตามโครงสร้างข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2563 

กอมาริย๊ะ 
ปรีชานพคุณ 

3 สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน มกราคม 2564 หยาดฟ้า 
สุวรรณนพ 

  

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึก
ส่งเสริมการคิดตามโครงสร้างข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั นพื นฐาน(O-NET) วิชาภาษาไทย ชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังแบบฝึก
ส่งเสริมการคิดตามโครงสร้างข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั น
พื นฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 6  

 
10 ชุด 

 
 

10 ชุด 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถน้าแบบฝึกส่งเสริมการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไปใช้ โดยผ่านนทางเว็บไซด์ของ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
100 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
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7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน  65,000  บาท  
(เงินหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดหาแบบฝึกส่งเสริม 
การคิดตามโครงสร้างข้อสอบ การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน(O-NET) 
วิชาภาษาไทยชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(50  คน x 6 มื อ x 35 บาท ) 

10,500 - 10,500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน x 3 มื อ x 120บาท) 

18,000 - 18,000 - 

- ค่าวัสดุ 4,000 - - 4,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 32,500 - 28,500 4,000 

2. ประชุมปฏิบัติการจัดหาแบบฝึกส่งเสริม 
การคิด ตามโครงสร้างข้อสอบ การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน(O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(50 คน x 6 มื อ x 35 บาท ) 

10,500 - 10,500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(50คน x 3 มื อ x120บาท) 

18,000 - 18,000 - 

- ค่าวัสดุ 4,000 - - 4,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 32,500 - 28,500 4,000 

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

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        คณะท้างานอาจจะท้างานไม่ต่อเนื่อง เพราะใช้เวลาท้างานในวันเสาร์ จ้านวน 3 ครั ง 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ขอความร่วมมือคณะท้างาน ท้างานวันเสาร์และอาทิตย์ 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีแบบฝึกส่งเสริมทักษะการคิดให้

โรงเรียนน้าไปใช้พัฒนานักเรียน 
 
 

                                  ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ                  
                                        (นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ) 
                                                ศึกษานิเทศก์ 
 
 

         ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                        ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                       (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
              รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

  ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายสะอาด  อุสมา) 
                   ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาทักษะดิจิทัลส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือก้าวสู่  
Thailand 4.0 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที 3      พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
    การท้างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3     การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล   

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสินุช  ประสงค์สุข  เบอร์โทรศัพท์ 089-4662722 

2. นางอภิญญา  ศิริรังษี    เบอร์โทรศัพท์ 085-0778726 
3. นายอดินันต์  หะมะ    เบอร์โทรศัพท์ 081-0925937 
4. นางเกตนิกา  แว่นแก้ว  เบอร์โทรศัพท์ 092-4175460 

กลุ่ม  กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้มีแนวทางการพัฒนา

บุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก้าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนรัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี นโยบายรัฐบาลต้องการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการก้าวสู่ Digital Thailand 4.0 โดยการสร้างบุคลากรทุกระดับให้
มีทักษะ ใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล ให้เชี่ยวชาญไอทีในด้านการสร้างเครื่องมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท้างานภาครัฐ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นย้า และตอบสนองความต้องการของประชาชน และทุกภาคส่วน  

ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคคลภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และ บุคลากรภาครัฐ ในมิติท่ี 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ทักษะในการน้า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ
การท้างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท้างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 
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ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือก้าวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  
ด้าน IT ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล 
ที่จะก้าวสู่ Thailand 4.0 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างม่ันคง มัน่คั่งและยั่งยืน     

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือจัดท้าหลักสูตรออนไลน์ส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   

        คณะกรรมการและคณะท้างานจัดท้าหลักสูตรออนไลน์ จ้านวน 52 คน  
      3.2  เชิงคุณภาพ   

        ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีหลักสูตรออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร  
 

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

อภิญญา  ศิริรังษี 
อดินันต์  หะมะ 
เกตนิกา  แว่นแก้ว 

2 แต่งตั งคณะท้างาน พฤศจิกายน 2563 
3 ประชุมคณะท้างานจัดท้าหลักสูตรฯ ธันวาคม 2563 - 

มกราคม 2564 
4 ประชาสัมพันธ์และแจ้งโรงเรียนเข้ารับ

การพัฒนาทางระบบออนไลน์ 
กุมภาพันธ์ 2564 - 
พฤษภาคม 2564 

5 ประชุมสรุปผลการด้าเนินงาน เมษายน 2564 
6 ประเมินผลโครงการ กรกฎาคม 2564  
7 สรุปผล/รายงานผลโครงการ สิงหาคม 2564  

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการและคณะท้างาน ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าหลักสูตร
ออนไลน์ 
2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีหลักสูตร
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
 

 
52 คน 

 
ไม่น้อยกว่า 8 

หลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของกลุ่มงานในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาจัดท้าหลักสูตร
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ออนไลน์ 

 
100 

 
 

80 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และจังหวัดทางภาคใต้ 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 212,060 บาท  
(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุมคณะท้างาน      
-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(52 คน x  2 มื อ x 35 บาท ) 

3,640 - 3,640 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(52 คน x 1 มื อ x 120 บาท ) 

6,240 - 6,240 - 

- ค่าพาหนะเดินทาง 
อ้าเภอโคกโพธิ์ (6 คน X 1 วัน X 200 บาท ) 
อ้าเภอยะรัง (7 คน x 1 วัน x 400 บาท ) 
อ้าเภอมายอ (4 คน x 1 วัน x 500 บาท ) 
อ้าเภอแม่ลาน (2 คน x 1 วัน x 300 บาท ) 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

- ค่าวัสดุและเอกสารในการด้าเนินงาน 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 18,480 - 16,480 2,000 

2. ประชุม ศึกษาดูงาน และจัดท้าหลักสูตร      
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(52 คน x 5 มื อ x 50 บาท) 

13,000 - 13,000 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(52 คน x 3 มื อ x 300 บาท) 

46,800 - 46,800 - 

- ค่าอาหารเย็น  
(52 คน x 2 มื อ x 350 บาท) 

36,400 - 36,400 - 

- ค่าที่พัก (52 คน x 2 คืน x 600 บาท) 62,400 - 62,400 - 
- ค่าของที่ระลึก 1,500 - - 1,500 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 10,000 - 10,000 - 
- ค่าป้ายไวนิล  2,000 - - 2,000 
- ค่าวัสดุและเอกสารในการด้าเนินงาน 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 175,100 - 168,600 6,500 
3. ประชุมสรุปผลการด้าเนินงาน     
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(52 คน x 2 มื อ x 35 บาท ) 

3,640 - 3,640 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(52 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

6,240 - 6,240 - 

- ค่าพาหนะเดินทาง 
อ้าเภอโคกโพธิ์ (6 คน x 1 วนั x 200 บาท) 
อ้าเภอยะรัง (7 คน x 1 วัน x 400 บาท) 
อ้าเภอมายอ (4 คน x 1 วัน x 500 บาท) 
อ้าเภอแม่ลาน (2 คน x 1 วัน x 300 บาท ) 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,200 
2,800 
2,000 
600 

 
- 
- 
- 
- 

- ค่าวัสดุและเอกสารในการด้าเนินงาน 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 18,480 - 16,480 2,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  212,060 - 201,560 10,500 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ระยะเวลาในการจัดท้าหลักสูตรออนไลน์ส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่ส้าเร็จตามก้าหนด 
                 2. หลักสูตรออนไลน์ที่ใช้ในการพัฒนาขาดการสดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของ
หลักสูตร 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ก้าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้เพ่ือการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 2. แต่งตั งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหลักสูตรและทดลองใช้หลักสูตรก่อนใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย   
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาทักษะดิจิทัลสามารถน้าความรู้ไป

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงาน 
9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาทักษะดิจิทัลมีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ 
Thailand 4.0  
 

 
                                         ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ                  
                                                     ( นายอดินันต์  หะมะ ) 
                                      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   

                           ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางสินุช  ประสงค์สุข) 

ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
                                  ลงชื่อ........................-........................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                         (……………..…………………. ) 

       รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 
       ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัตโิครงการ 

                              ( นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที ่3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที 3      พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 4  ผู้บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
   การท้างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที ่ 1  การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัรฟุดดีน  หะยี เบอร์โทรศัพท์   084-6338795 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้จัดท้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั นพื นฐาน 

เป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั นพื นฐานส้าหรับคนไทยทุกคน เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
เพราะทรัพยากรมนุษย์มีความส้าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติ ที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษาขั นพื นฐาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท้า และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จะท้าให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ คือ ผู้เรียนมีสมรรถนะด ้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทย     
ในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นพื นฐานส้าคัญในการปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ นกับเยาวชนไทยให้เป็นผลส้าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา โดยมีการเกิดแนวคิดส้าคัญคือ "จุดแตกหักในห้องเรียน" เป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาขั นพื นฐาน 3 ด้านในเวลาต่อมา โดยเฉพาะด้านที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เช่น การปฏิรูป
วัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา เน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community = PLC) สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่างครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา สร้างภาวะผู้น้าให้ผู้บริหารการศึกษา
ระดับเขตพื นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ในการร่วมมือ
แก้ปัญหาด้วยแนวคิดท่ีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการศึกษาได้ในที่สุด 
  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั นพื นฐานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการ 
PLC เป็นกระบวนก้ารสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อให้การขับเคลื่อน PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิช้าชีพ ไปสู่สถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดท้าโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
ต่อไป เป็นต้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 น้ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส้านักงานส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
น้ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
        ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างในสถานศึกษาและบุคลากรในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานีเขต 2 จ้านวน 120 คน 
       3.2  เชิงคุณภาพ 

       1. ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีเขต 2 ได้ด้าเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิช้าชีพไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  
        2. บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ด้าเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปสู่การน้านวัตกรรมพัฒนาระบบงานในการท้างานของตนเอง
ในส้านักงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

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

Plc ส้าหรับครู พนักงานราชการและลูกจ้างใน
สถานศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2  ด้าเนินการดังนี  
1. ประชุมวางแผนคณะท้างานร่วมกับคณะวิทยากร 
2. ออกแบบหลักสูตรอบรมPLC  
3. อบรม/เข้าค่ายปฏิบัติการ PLC 
4. สรุปผลการเข้าค่ายปฏิบัติการ PLC ร่วมกับ
วิทยากร 
5. รายงานผล ไปยัง สพป.ปน 2 สพฐ. และ
หน่วยงานต่าง 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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5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
คร ูพนักงานราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ปฏิบัติการ PLC ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
120 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ปฏิบัติการ PLC ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 
100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
          ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ห้องประชุมหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัดปัตตานี หรือห้องประชุมส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.   งบประมาณ 
         จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 จ้านวน 50,000 บาท 
(เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ด้าเนินการ Plc ส้าหรับครู พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา  
สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมี 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
(115 คน x 120 บาท x 2 มื อ) 
2. ค่าอาหารว่าง   
(115  คน x 35 บาท x 4 มื อ) 
3. ค่าวิทยากร     
(4 คน  x 3 ชั่วโมง x 300 บาท) 
4. ค่าเอกสาร/วัสดุ 
5  ค่าประชุมเตรียมการวิทยากร   
    - ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 120 บาท x 1 มื อ) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 1 มื อ) 

 
 
 

27,600 
 

16,100 
 

3,600 
 

1,150 
 

1,200 
 

350 

 
 

 
 
 

 
 

3,600 
 
 
 

 
 

 
27,600 

 
16,100 

 
 
 
 
 

1,200 
 

350 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1,150 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 3,600 45,250 1,150 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

                 1. วิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง ติดภารกิจ
ท้าให้การจัดอบรมไม่เป็นไปตามท่ีก้าหนด 
                 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนด เข้ารับ
การอบรมไม่ครบตามจ้านวน 
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว้เป็นการล่วงหน้า และวางแผนหาวิทยากรส้ารอง กรณีวิทยากร
หลักไม่สามารถมาได้ตามก้าหนด 
                 2. ประสานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างตามกลุ่มเป้าหมายและส้ารอง
บุคลากรที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายเข้าแทน เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

น้ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  9.2 ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 น้ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 9.3 บุคลากรในสังกดัส้านักงานส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
น้ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
      ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
              (นายชัรฟุดดีน  หะยี) 
         ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ 

 
 

          ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 

ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 
 
 

         ลงชื่อ                             ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                      (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 

          รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

    ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสะอาด อุสมา) 
                  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการ 
  สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม ่ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที 3      พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 

  การท้างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  2   การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสินุช  ประสงค์สุข   เบอร์โทรศัพท ์ 089-4662722 
                            2. นางอภิญญา  ศิริรังษี     เบอร์โทรศัพท ์ 085-0778726 
                            3. นางสาวนิภา  สายนุ้ย     เบอรโ์ทรศัพท ์ 084-7446858              
กลุ่ม           กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก้าหนดใหมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้ด้ารง
ต้าแหน่งบางต้าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท้าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นถึงความส้าคัญ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม่  ให้มีความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม่ขึ น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้ผู้อ้านวยการสถานศกึษาและรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม ่ 
มีภาวการณ์เป็นผู้น้าที่ดี มีวิสัยทัศน์และมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม่  
ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายวิชาชีพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ   
       ผู้อ้านวยการสถานศึกษา รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง จ้านวน  44 คน   
3.2  เชิงคุณภาพ   
        ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม่  

มีภาวะผู้น้าและสามารถน้าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่และเป็นผู้ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

 

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

อภิญญา ศิริรังษี 
นิภา  สายนุ้ย 
นูรียะห์ อาแวกาจิ 
อดินันต์  หะมะ 
 

2 ประชุมคณะท้างาน/และผู้เข้าร่วมโครงการ พฤศจิกายน 2563 
3 ด้าเนินการตามโครงการ 

4.1 คณะกรรมการ Coaching ประชุมให้ค้าปรึกษา
แนะน้าผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั งใหม่ 
4.2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ประเมิน
ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม่                                                                
4.3 ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการ
สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งใหม่ ศึกษาดูงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

 
มกราคม – สิงหาคม 

2563 
 
 

 
 

สิงหาคม 2563 

4 สรุปผล/รายงานผลโครงการแต่ละกิจกรรม กันยายน 2563  
          
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่มีภาวะผู้น้าและผ่านการประเมินสัมฤทธิผล 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

 
45 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ 
การบรรจุแต่งตั งใหม่ มีภาวะผู้น้าและสามารถน้าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ 
จากการเข้ารับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระดับดีขึ นไป 

 
100 

 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
สถานศึกษาผู้อ้านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาได้รับการแต่งตั งบรรจุใหม่ 

และสถานที่ศึกษาดูงานโรงเรียน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) ณ จังหวัดสงขลา/พัทลุง 
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7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน 248,560 บาท  
(เงินสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท้างานเพ่ือเตรียมการ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(44 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

3,080 - 3,080 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(44 คน x 120 บาท x 1 มื อ) 

5,280 - 5,280 - 

- ค่าเอกสาร 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 10,360 - 8,360 2,000 

2. คณะกรรมการ Coaching ประชุมให้
ค้าปรึกษาแนะน้า ผอ.ร.ร. (ครั งที่ 1)  

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 2 มื อ x 14 วัน) 

9,800 - 9,800 - 

- ค่าเบี ยเลี ยง  
(10 คน x 240 บาท x14 วัน) 

33,600 - 33,600 - 

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

25,200 - 25,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 68,600 - 68,600 - 
3. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
ผู้อ้านวยการโรงเรียน และประชุมสรุปผล
การประเมิน (ครั งที่ 1) 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(5 คน x 35บาท x 2 มื อ x 14 วัน) 

4,900 - 4,900 - 

- ค่าเบี ยเลี ยง (5 คน x 240 บาท x 14วัน) 16,800 - 16,800 - 
- ค่าพาหนะเดินทาง   
(3 คน x 300 บาท x 14 วัน) 

12,600 - 12,600 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 34,300 - 34,300 - 

4. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล   
รองผอ.ร.ร.และประชุมสรุปผลการประเมิน 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 2 มื อ x 10 วัน ) 

7,000 - 7,000 - 

- ค่าเบี ยเลี ยง   
(10 คน x 240 บาท x 10วัน) 

24,000 - 24,000 - 

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

18,000 - 18,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 49,000 - 49,000 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ศึกษาดูงาน โรงเรียนขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่)     
5.1 ประชุม ศึกษาดูงาน โรงเรียน     
- ค่าอาหารเช้า  
(35 คน x 100 บาท x 1 มื อ) 

3,500 - 3,500 - 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(35 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

2,450 - 2,450 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(35 คน x 120 บาท x 1 มื อ) 

4,200 - 4,200 - 

- ค่าอาหารเย็น  
(35 คน x 350 บาท x 1 มื อ) 

12,250 - 12,250 - 

- ค่าท่ีพัก (18 ห้อง x 1,200 บาท) 21,600 - 21,600 - 
- ค่าของที่ระลึก (3 ชิ น x 1,500 บาท) 4,500 - - 4,500 
- ค่าเอกสาร 1,000 - - 1,000 
- ค่าป้ายไวนิล  ( 2 ผืน x 1,000บาท) 2,000 - - 2,000 
- ค่าน ้ามันเชื อเพลิง  7,000 - - 7,000 

รวมกิจกรรมที่ 5.1 58,500 - 44,000 14,500 
5.2 ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(35 คน x 50บาท x 2 มื อ) 

3,500 - 3,500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(35 คน x 300บาท x 1 มื อ) 

10,500 - 10,500 - 

- ค่าพาหนะเดินทาง (15 คน x 300บาท ) 4,500 4,500 - - 
รวมกิจกรรมที่ 5.2 18,500 4,500 14,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 77,000 4,500 58,000 14,500 
6.  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการ
ประเมินสัมฤทธิผล  

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

1,400 - 1,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 120 บาท  x 1 มื อ) 

2,400 - 2,400 - 

- ค่าพาหนะ (15 คน x 300 บาท) 4,500 - - 4,500 
- ค่าเอกสาร 1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 6 9,300 - 3,800 5,500 
รวมกิจกรรมที่ 1 – 6   เป็นเงิน 248,560 4,500 222,060 22,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
          - ไม่มี - 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ไม่มี - 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั งบรรจุใหม่ มีภาวะ

ผู้น้าและสามารถน้าความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
และผ่านการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
 
                                  
                                  ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  
                                           (นางอภิญญา  ศิริรังษี) 
                                 นกัทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ 
 
 
 

                               ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                   ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 
 

                              ลงชือ่                  -                  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                      (..........................................) 

รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 

         ลงชื่อ                                ผู้อนุมัตโิครงการ 
                      (นายสะอาด  อุสมา) 
              ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที 3     พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 

            การท้างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ลักษณะโครงการ      
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร  เบอร์โทรศัพท์ 098-0131971   
                               2. นางซัลมา  มะเกะ          เบอร์โทรศัพท์ 093-6490003 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล เพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning : DL) 2 รูปแบบ คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ นอย่างเป็นรูปธรรม โดย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประโยชน์ (Resource Center) โดยได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนอยู่แล้ว คือ DLIT (Distance Learning 
Information Technology) ซึ่งประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ Resources 
คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน Library ห้องสมุดออนไลน์ Professional Learning Community : PLC 
ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ Assessment คลังข้อสอบโดยเฉพาะ ในส่วนของโมดูล Classroom 
(ห้ อ งเรียนแห่ งคุณ ภาพ ) Resources คลั งสื่ อประกอบการเรียนการสอน  Library ห้ องสมุ ด
ออนไลน์Professional Learning Community : PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ Assessment คลังข้อสอบ
โดยเฉพาะ ในส่วนของโมดูล Classroom (ห้องเรียนแห่งคุณภาพ) เป็นการรวบรวมคุณครูสอนเก่งทั่ว
ประเทศไทย  จากโรงเรียนชั นน้าทั่วประเทศ บันทึกเป็นคลิปการสอนเพ่ือขยายผลวิธีการสอนไปสู่โรงเรียน
ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี วัดที่สอน
ยาก เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ส้านักทดสอบทางการศึกษา ให้ต้นสังกัด เร่ง
พัฒนา (O-Net) ทั งนี  ได้น้าครูสอนเก่งจ้านวน 300 คน จัดบันทึกการสอนโดยใช้ Production Team มือ
อาชีพ บันทึกเป็น Clip VTR เวลา 50 นาที น้าเสนอผ่านเว็บไซต์ www.dlit.ac.th จ้านวน 1,200 ตอน 
ครอบคลุมเฉพาะ 5 กลุ่มสาระหลัก ตั งแต่ชั น ป.1 - ม.6 สามารถดูย้อนหลังในชั่วโมงสอนเสริมแบบ 
Online หรือดาวน์โหลดแบบ Offline ก็ได้ กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีห้องเรียนแห่งชาติ ท้าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ส้าหรับคนไทยทุกคน นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนทั่วไปพัฒนา skill ใหม่ ความ
ท้าทายของคนในยุค Digital Disruption  ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เข้าถึงความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อ
โลก ง่ายแค่ เพียงคลิกเดียว โดยสามารถเข้าชมหน้าแพลตฟอร์ม DEEP ได้ที่  www.deep.go.th ทั ง
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ระบบปฏิบัติการ Windows Android และ iOS และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย 
ICT ซึ่งในปัจจุบัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 ได้ด้าเนินการ ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance Learning Information  
Technology: DLIT) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ้านวน 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีแนวทาง 
การสร้างขวัญและก้าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒ นาการจัดการศึ กษาทางไกลผ่ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology: DLIT) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน และ ให้ความรู้พื นฐานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แพลทฟอร์มด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) ตั งแต่ปีการศึกษา 2563  แล้วนั น จึงมี
การด้าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT อย่างคุ้มค่าเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
2 ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for  Education จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้สูงขึ น ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นถึงความส้าคัญในสิ่งที่กล่าวมา จึงได้จัดส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์นี ขึ น 
   
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื นที่ห่างไกลได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Informatio Technology :  DLIT) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 

2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้งานแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

2.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for Education 

2.5 โรงเรียนในสังกัด จ้านวน 115 โรงเรียน ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกล ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในระดับดีขึ นไป เกินร้อยละ 80 
  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
 1. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมาย จ้านวน 115 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) 
 2. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 49 โรงเรียน เข้าร่วม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) 
 3. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมาย จ้านวน 115 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

แพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) 
 4. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมาย จ้านวน 115 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite 
for Education 

 5. โรงเรียนในสังกัด จ้านวน  115 โรงเรียน ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในระดับ ดีขึ นไป เกินร้อยละ 80
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 3.2 เชิงคุณภาพ   
 1. ร้อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในสังกัด เกิด

ความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning InformationTechnology: DLIT) และน้าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

 2. ร้อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เกิด
ความรู้ ความเข้าใจจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) และน้าความรู้ไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนได้ดี 

 3. ร้อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ แพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform 
: DEEP) และน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

        4. ร้อยละ 100 ของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย 
G Suite for Education และน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
                5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในระดับ ดีขึ นไป เกินร้อยละ  80 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงาน 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณัฐกิตติ ์ ปานถาวร 
2 ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการติดตามการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information  Technology: 
DLIT) ประชุมวางแผน เตรียมเครื่องมือติดตาม  

18 พฤษภาคม 2564 ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance 
Learning Information  Technology: DLIT) 
และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television: DLTV) ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน 

5  มิถุนายน 2564 ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แพลทฟอร์ม 
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  
Education  Excellence Platform : DEEP) 

26 มิถุนายน 2564 ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

5 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for 
Education 

10 กรกฎาคม  2564 ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6 โรงเรียนทุกโรงประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน และส่งเล่มรายงานให้ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
ภายในเวลาที่ก้าหนด 

19 กรกฎาคม  2564 ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

7 ด้าเนินการติดตามการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT)   

3 สิงหาคม – 
2 กันยายน  2564 

ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

8 ประกาศผลการติดตาม ด้าเนินการมอบเกียรติ
บัตรเพื่อเป็นขวัญ ก้าลังใจแก่สถานศึกษาท่ี
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ขึ นไปทุกแห่ง 

9 กันยายน  2564 ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
ซัลมา  มะเกะ 

9 สรุปผลการด้าเนินการ รายงานโครงการ 30 กันยายน  2564 ณัฐกิตติ ์ปานถาวร 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 
2. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television: DLTV) 
3. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  
Excellence Platform : DEEP) 
4. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT  ในรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for Education 
5. โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในระดับ ดี ขึ นไป   

 
115 คน 

 
 

49  คน 
 
 
 

115 คน 
 
 

115 คน 
 
 

115 โรง 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจจากการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance Learning Information Technology 
: DLIT) และน้าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

 
100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. ร้อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
เกิดความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และน้าความรู้ 
ไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนได้ดี 
3. ร้อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ในสังกัด  
สพป.ปัตตานี เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แพลทฟอร์มด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) และ
น้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
4.ร้อยละของครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite for Education และน้าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
5. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกล ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในระดับดีขึ นไป
ตามเป้าหมาย   

100 
 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

 
100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 95,200  บาท  
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท้าแผนนิเทศ ติดตาม 
และเตรียมเครื่องมือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลของ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (DLIT 
และ DLTV)   

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x2 มื อ x35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

- ค่าวัสดุ 
 

1,000 - - 1,000 

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

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ของ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน (DLIT และ DLTV)   

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(120 คน x 2 มื อ x 35 บาท) 

8,400 - 8,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(120 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

14,400 - 14,400 - 

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

6,000 6,000 - - 

- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 29,800 6,000 22.800 1,000 

3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแพลทฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  
Education  Excellence Platform : DEEP)   

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 (120 คน x 2 มื อ x 35 บาท) 

8,400 - 8,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(120 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

14,400 - 14,400 - 

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

6,000 6,000 - - 

- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 29,800 6,000 22,800 1,000 

4.  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ICT ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suite 
for Education 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(120 คน  x 2 มื อ x 35 บาท) 

8,400 - 8,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(120 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

14,400 - 14,400 - 

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

6,000 6,000 - - 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
 

1,000 - - 1,000 

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

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. กิจกรรมการติดตามการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล (DLIT และ DLTV)   

    

-  ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่ 5 1,000 - - 1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,200 18,000 72,200 5,000 

    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. ระยะเวลาจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
          2. การเข้าร่วมประชุมของครูวิชาการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ น 
          2. เน้นย ้าโรงเรียนให้เห็นความส้าคัญในการเข้าร่วมประชุม 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน จ้านวน 115 โรงเรียนความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครู
วิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 49 โรงเรียนความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้โรงเรียน จ้านวน 115 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล ทั ง 2 รูปแบบ 
ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในระดับ ดี ขึ นไป เกินร้อยละ 80  
 

                                  ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ                  
                                          (นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร) 
                                      ศึกษานิเทศก์ ช้านาญการพิเศษ 

 
                ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

                 ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                    รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

              ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                   ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ จัดท้าแผนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 
  ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้บริหารครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
  การท้างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ลักษณะโครงการ      
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งช้ีที่    - 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่ โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว เบอร์โทรศัพท์  089-4684313 
   2. นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์  086-9636924 
   3. นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยมีความส้าคัญทั งในฐานะที่เป็นภาษาประจ้าชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
การใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช้านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน  
การพูด และการดูรวมทั งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ 
และใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรี ยนมีความรู้
ความสามารถในกลุ่มนี อย่างเหมาะสมกับระดับชั นแล้ว จะท้าให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อ่ืน 
จะด้าเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 แต่สภาพปัจจุบัน ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2563 ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พบว่า โรงเรียน   
ในสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้  จ้านวน 26 โรง และนักเรียนชั นดังกล่าว มีปัญหา
ด้านการอ่านออกเสียง ที่อยู่ในระดับพอใช้ จ้านวน 35 โรงเรียน และอยู่ในระดับปรับปรุง จ้านวน          
๖ โรงเรียน ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง มีปัญหาอยู่ในระดับพอใช้ จ้านวน  16 โรงเรียน  
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  พิจารณาเห็นว่า มีความจ้าเป็นต้อง 
ให้การสนับสนุน โรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
การอ่านรู้เรื่อง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือให้มีผลอยู่ในระดับ ดีและดีมากเพ่ิมขึ นตามล้าดับ
จากเหตุผลดังกล่าว จึงจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ น   
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 ทุกโรงเรียนในสังกัด ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 2.2 เพ่ือถอดบทเรียนการนิเทศครูผู้สอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้เป็นสื่อแนวทางพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนละครูผู้สอน 
 2.3 เพ่ือสะท้อนผลการพัฒนาและจัดท้าแผนนิเทศก้ากับติดตามโรงเรียนเป้าหมายการเร่งรัด
จ้านวน 26 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูสอนภาษาไทยชั นประถมศึกษาปีที่ 1 จ้านวน 115 โรงเรียน 
ได้ใช้แผนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
       2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูสอนภาษาไทยชั นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเป้าหมาย 
จ้านวน 26 โรงเรียนในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามสื่อและ
แนวทางเร่งรัดที่ก้าหนด 
       3. โรงเรียนเป้าหมายการเร่งรัด จ้านวน 26 โรงเรียน มีพัฒนาการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการอ่านของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับท่ีสูงขี น 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูสอนภาษาไทยชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้าเนินการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องให้บรรลุผลตามตัวชี วัดของหลักสูตรฯ 
 2. เขตพื นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดประสบผลส้าเร็จในการนิเทศเร่งรัดพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1  

4. ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนเตรียมการน้าผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

เมษายน 
2564 

นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 

 
2 ถอดบทเรียนการนิเทศครูผู้สอนภาษาไทยพ่ือพัฒนา 

การอ่านของผู้เรียน (RT)ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 
พฤษภาคม 

2564 
นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี

และคณะ 
3 การประชุมปฏิบัติการจัดท้าสื่อ/เอกสาร

แนวทางการพัฒนาการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 

พฤษภาคม 
2564 

นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี
และคณะ 

4 ประชุมปฏิบัติการจัดท้าแผนพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 

พฤษภาคม 
2564 

นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5 สรุปผลและจัดท้ารายงานผลการน้าผลประเมิน
คุณภาพการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ไปใช้กับโรงเรียน 

มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 
2564 

นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 

 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนใช้แผนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดใช้แผนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาไทย ทักษะการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง ได้ความหลักสูตรฯและมีระดับ
คุณภาพ ดีและดีมากเพ่ิมขึ น 
3. เขตพื นทีก่ารศึกษา และโรงเรียนมีผลงานเด่นด้านการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

 
100 

 
100 

 
 

100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 29,555 บาท 
รายละเอียดดังนี  

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการน้าผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

    

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ถอดบทเรียนการนิเทศครูผู้สอน
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 

    

- ค่าอาหาร 
( 16 คน x 120 บาท x 1 มื อ)  

1,920 - 1,920 - 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 16 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

1,120 - 1,120 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,040 - 3,040 - 
3. การประชุมปฏิบัติการจัดท้าสื่อ/
เอกสารแนวทางการพัฒนาการอ่าน 
ของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 

    

- ค่าอาหาร 
( 12 คน x 120 บาท x 1 มื อ)  

1,440 - 1,440 - 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 12 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

840 - 840 - 

- ถ่ายเอกสาร 3,000 - 3,000 - 
-วัสด ุ 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 8,280 - 5,280 3,000 
4. ประชุมปฏิบัติการจัดท้าแผนพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 

    

- ค่าอาหาร (44 คน x 120 บาท x 1 มื อ)  5,280 - 5,280 - 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) 
(44 คน x 35 บาท x 1 มื อ)  

1,540 - 1,540 - 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย) 
(45 คน x 35 บาท x 1 มื อ)  

1,575 - 1,575 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 2 คน x 600 บาท x  4 ชั่วโมง) 

4,800 4,800 - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 13,195 4,800 8,395 - 
5. สรุปผลและจัดท้ารายงานผล การน้า
ผลประเมินคุณภาพการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้กับผู้เรียน 

    

- ค่าอาหาร  
(16 คน x 120 บาท x 1 มื อ)  

1,920 - 1,920 - 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 16 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

1,120 - 1,120 - 

- ถ่ายเอกสาร 2,000 - 2,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 5 5,040 - 5,040 - 

รวมทั้งสิ้น 29,555 4,800 21,755 3,000 
ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                สถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด้าเนินงาน
โครงการในระดับโรงเรียน 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ใช้สื่อออนไลน์ช่วยในการสื่อสารระยะด้าเนินงานประชุม แต่อาจจะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เพราะมีการปิดโรงเรียนเพราะโรคระบาด 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เขตพื นที่การศึกษาได้ใช้ศักยภาพด้านการนิเทศในการขับเคลื่อนคุณภาพของผู้เรียน 
(RT)ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นรูปธรรมมากขึ น 
 9.2 เขตพื นที่การศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
(RT)ชั นประถมศึกษาปีที่ 1  
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว) 
                       พนักงานราชการ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                 ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
      (นางอัสน๊ะ ค้าเจริญ) 
         รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสะอาด  อุสมา) 
           ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษาประจ้าปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจที่ 3  พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทให้มีสมรรถนะตาม 
  มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชีท้ี่    - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

1. นางสินุช  ประสงค์สุข     เบอร์โทรศัพท์ 089-4662722 
2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      เบอร์โทรศัพท์ 085-0778726 
3. นางเกตนิกา  แว่นแก้ว    เบอร์โทรศัพท์ 092-4175460 

กลุ่ม  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ก้าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณ
ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 ให้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดย  มาตรา 7 
ก้าหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรผู้ใด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้
หน่วยงานการศึกษาด้าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จึงจัดให้มีโครงการ 
เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ้าปี 2564 ขึ น 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ                
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน เพ่ือนครู  ศิษย์ และบุคคล
ทั่วไป 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ  

       ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 จ้านวน  70 คน 
          3.2 เชิงคุณภาพ   

      1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน เพ่ือนครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 

      2. ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ สิงหาคม 2564 นางสินุช  ประสงค์สุข 
2 แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินโครงการฯ สิงหาคม 2564 นางอภิญญา  ศิริรังษี 
3 ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการโครงการฯ สิงหาคม 2564 นางเกตนิกา  แว่นแก้ว 
4 จัดประชุมพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 

- อบรมเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

นายอดินันต์  หะมะ 

5 สรุปผล/รายงานผลโครงการ ตุลาคม 2564  
          

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 เข้ารับการพัฒนา  

 
70 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ของตนเอง 

 
100 

 
 

 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 

สถานศึกษา และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7.  งบประมาณ 
       จาก ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน  136,000  บาท   
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท้างาน       
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

1,050 - 1,050 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,050 - 1,050 - 
2. อบรมการเสริมสร้างจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพแก่ข้าราชกาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ 
ZOOM 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(5 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 

 
 

 
350 

 
 

 
- 

 
 

 
350 

 
 

 
- 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 350 - 350 - 
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ (พิธีมอบเกียรติ
บัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ้าปี 2564  

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(70 คน x 35 บาท x 1 มื อ) 

2,450 - 2,450 - 

- ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ   
(57 อัน x 150 บาท) 

8,550 - 8,550 -- 

- ค่าของที่ระลึกผู้ที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ (57 อัน x 1,000 บาท) 

57,000 - 57,000 - 

- ค่าจัดท้า VTR ผู้ที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

8,000 - 8,000 - 

- ค่าหนังสือที่ระลึกผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ (120 เล่ม x 375 บาท) 

45,000 - 45,000 - 

- ค่าตกแต่งสถานที่ 5,000 - 5,000 - 
- ค่าวัสดุ/ค่าไวนิล/ช่อดอกไม้ติดหน้าอก/
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

8,600 - - 8,600 

รวมกิจกรรมที่ 3 134,600 - 126,000 8,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,000 - 127,400 8,600 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

        ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวได้เนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
 



- 80 - 
 

           8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดเตรียมจุดคัดกรอง  ส้าหรับลงทะเบียนชื่อ – สกุล  จัดเตรียม
จุดตรวจอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายก่อนลงทะเบียนรายงานตัว 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับ

การพัฒนาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของตนเอง 
 
 
 
               ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางเกตนิกา  แว่นแก้ว) 
           เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 
 
 
            ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
         ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
    ลงชื่อ                 -                     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (................................................) 
                            รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสะอาด  อุสมา) 
          ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๔ 

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความส้าเร็จและเป็น 
         แบบอย่างได้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู เบอร์โทรศัพท ์  094-3203737 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 ก้าหนด
ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั นพื นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับ
จ้านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั นพื นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก 
เว้นแต่สอบได้ชั นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 ที่ก้าหนดให้เด็ก ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้ารับการศึกษาชั นปีที่หนึ่ง
ถึงชั นปีที่เก้าของการศึกษาขั นพื นฐาน  
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ้านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  เรื่อง กระจายอ้านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานไปยังคณะกรรมการ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
พ.ศ.2550 และนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน  
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตระหนักถึงความส้าคัญ ของการจัด
การศึกษาภาคบังคับ และการด้าเนินงานด้านการรับนักเรียน ดังนั นเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่อง  
จนจบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี จึงได้ก้าหนดจัดโครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ขึ นเพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญของการด้าเนินงานรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน 
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โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานการรับนักเรียน ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545 และ
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
และสามารถด้าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ติดตามการเข้าเรียน
ของนักเรียน และสามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบการรับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนชั นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และชั นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
2.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและการรับนักเรียน 
2.3 เพ่ือประชุมครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการด้าเนินงานการรับนักเรียน การใช้ระบบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน และระบบการรายงานผล
การรับนักเรียน 

2.4 เพ่ือติดตามเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื นที่บริการ ของสพป.ปัตตานี เขต 2 
ปีการศึกษา 2564 ให้เข้าเรียนได้ครบทุกคน 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
       1. จัดท้าข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่จะเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนในสังกัด จ้านวน 115 โรงเรียน 
       2. พัฒนาปรับปรุงระบบรายงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและการรับนักเรียนของโรงเรียน  
จ้านวน 1 ระบบ 
                3. ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ้านวน 115 คน 
 4. ติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน และการด้าเนินงานรับนักเรียนของโรงเรียน  
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 115 โรงเรียน 
   5. คณะท้างานและผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน จ้านวน 15 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุกโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียน และสามารถน้าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
    2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถน้าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
    3. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินงานการรับ
นักเรียน การใช้ระบบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ระบบการรายงานผลการรับนักเรียน และสามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ 
   4. ร้อยละ 100 ประชากรวัยเรียนในเขตพื นที่บริการของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตาม ทร.14 
ปีการศึกษา 2564 เข้าเรียนชั น ป.1 
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4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท้าข้อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14) 

ในเขตพื นที่บริการ 
ธันวาคม 2563 สาวิตรี  สาและบู 

2 พัฒนาระบบบริหารการด้าเนินงาน 
รับนักเรียน 

ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด้าเนินงานรับ
นักเรียนและระบบรายงานการรับนักเรียน 

มีนาคม 2564 สาวิตรี  สาและบู 

4 ติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน พฤษภาคม- มิถุนายน
2564 

คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 

5 สรุปผลการรับนักเรียน มิถุนายน 2564 สาวิตรี  สาและบู 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถน้าข้อมูล 
มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถ
น้าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินงาน
การรับนักเรียน การใช้ระบบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ระบบการรายงานผลการ
รับนักเรียน และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ 
3. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

 
100 

 
100 

 
 

100 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 6.2 โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน 32,200 บาท   
รายละเอียดดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดท้าข้อมูลประชากรวัยเรียน  
(ทร.14) ในเขตพื นที่บริการ 

- - - - 

2. พัฒนาระบบบริหารการด้าเนินงาน 
รับนักเรียน 

- - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 
การด้าเนินงานรับนักเรียน 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(130 คน x 2 มื อ  x 35 บาท) 

9,100 - 
 

9,100 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(130 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

15,600 
 

- 15,600 
 

- 

- ค่าวัสดุ  2,500 - - 2,500 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 3,500 - - 3,500 
- ค่าไวนิล 1,500 - - 1,500 

รวมกิจกรรมที่ 3 32,200 - 24,700 7,500 
4. ติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
และสรุปผลการรับนักเรียน 

- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,200 - 24,700 7,500 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

               1. บุคลากรที่รับผิดชอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
                2. ไม่สามารถออกติดตามและรายงานการรับนักเรียนผลได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
          8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               1. วางแผนจัดเวลาการประชุมให้เหมาะสมและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 
               2. สร้างเครือข่ายในการออกติดตาม และด้าเนินกิจกรรมให้เร็วขึ น 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาสามารถด้าเนินงานการรับนักเรียนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ 2545 และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 9.2 มีเครือข่ายในการด้าเนินงานการรับนักเรียน ส่งผลให้การด้าเนินการติดตามและรายงาน
ผลการรับนักเรียนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
 9.3 ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นถึงความส้าคัญของการศึกษาและให้ความ
ร่วมมือในการติดตามเด็กเข้าเรียน 
 

                                   ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ                   
                                           (นางสาวสาวิตรี  สาและบู) 

นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
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                               ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ                             
                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                   ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
 

        ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
              รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

        ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายสะอาด  อุสมา) 
                 ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๕ 
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด้าเนินชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 7  ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที ่ - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล   เบอร์โทรศัพท์  081-3684751 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10  ประกอบด้วย 1.การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
2. การมีพื นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. การมีงานท้า-มีอาชีพ และ 4. การเป็นพลเมืองดี “ เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
เป็นแนวทางหลักและวาระส้าคัญของชาติ โดยก้าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และกระทรวงศึกษาธิการ   
ได้น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาล
จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ” ยึดหลักส้าคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
เพ่ิมขีดความสามารถ มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักความพอประมาณ 
การค้านึงถึงความมีเหตุมีผลภูมคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถป้องกันและห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม
ก้ากับความรู้ เป็นกรอบในการด้ารงชีวิตและสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส้าคัญของการน้อมน้า “ศาสตร์
พระราชา”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ยึดมั่นในพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 จึงได้ขับเคลื่อนให้
สถานศึกษาในสังกัด ได้น้อมน้าแนวทางดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง
พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพ่ิมมากขึ น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) มีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
       สถานศึกษาพอเพียงที่มีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ จ้านวน 5  โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
                สถานศึกษาพอเพียง จ้านวน 5 โรงเรียน  ผ่านการประเมินและได้รับการประกาศจาก 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการท้าหน่วยการเรียนรู้ 

และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ถอดบทเรียน 

พฤศจิกายน 2563-
กุมภาพันธ์  2564 

 
 
 
ฐิตา วัจนาคมกุล 

2 การประชุมชี แจงปฏิบัติการเขียนรายงาน 20 
หน้าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (ศรร.) 

มีนาคม –กรกฏาคม 
2564 

3 นิเทศ ติดตามการด้าเนินงานของโรงเรียนให้มี
ความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ศรร.) 

มกราคม - กันยายน 
2564 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาพอเพียงมีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้  

 
5 โรง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของสถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินและได้รับการประกาศจาก 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 

 
80 

 



- 90 - 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
สถานศึกษา/ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน 60,000  บาท 
(เงินหกหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการท้าหนว่ยการ
เรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการถอดบทเรียน 

    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(50 คน x  6 มื อ x  35 บาท ) 

10,500 
 

- 10,500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน x 3 มื อ x 120บาท) 

18,000 - 18,000 - 

- ค่าตอบแทน (15 ชั่วโมง x  600 บาท) 10,800 10,800 - - 
- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 4,300 - - 4,300 

รวมกิจกรรมที่ 1 43,600 10,800 28,500 4,300 
2. ประชุมชี แจงปฏิบัติการเขียนรายงาน 
20 หน้าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อขอรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 20 คน x  2 มื อ x 35บาท ) 

1,400 
 

- 1,400 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20คน x  1 มื อ x 120บาท) 

2,400 - 2,400 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(6 ชั่วโมง x  600 บาท) 

3,600 3,600 - - 

- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม 

1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 8,400 3,600 3,800 1,000 
3.นิเทศ ติดตามการด้าเนินงานของ
โรงเรียนให้มีความพร้อมรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

5,000 
 

5,000 - - 

- ค่าเบี ยเลี ยง (5 คน  x 120 บาท x 5 วัน) 3,000 3,000 - - 
รวมกิจกรรมที่ 3 8,000 8,000 - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 22,400 32,300 5,300 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        การนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินเท่านั น 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. งบประมาณมีจ้ากัด 
         2. ก้าหนดระยะเวลาประเมินที่ชัดเจน ประสานงานผู้ประเมินและอ้านวยความสะดวก 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1. สถานศึกษาได้มีการจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาพอเพียง ได้รับการประเมินและผ่านการประเมิน  ตลอดจนได้รับการประกาศ
จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
 
                                   ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ                  
                                              (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล ) 
                                                    ศึกษานิเทศก ์
        
                                    ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
                                    ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                    รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
                                   ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด้าเนินชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 7 ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชัรฟุดดีน หะยี  เบอร์โทรศัพท์  084-6338795   
กลุ่ม                      นิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการด้ารงชีวิตประจ้าวันที่จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ชี แนวทางด้ารงชีวิต

และเป็นแนวปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั งใน
การพัฒนา และการบริหารประเทศให้ด้าเนินไปในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่าง
ให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไปที่เน้นการเจริญเติมโตที่ค่อย ๆ เกิดขึ นตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผล 
เป็นขั นเป็นตอนด้วยความมั่นคงและเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ  ได้ในที่สุด 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช        
มีความส้าคัญต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด้าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์มีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้ามาบูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืนอย่างยั่งยืน ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ตระหนักในความส้าคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปลูกฝังให้ครู นักเรียน หรือสถานศึกษา ได้น้าไปปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้
จัดท้าโครงการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครู นักเรียนและ
สถานศึกษา โดยให้บุคคลเหล่านั น ได้ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้และสามารถน้าประสบการณ์ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวันของตนเองได้ ตลอดจนน้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ดี
มีประโยชน์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื นฐานในการด้าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.2 สร้างความตระหนักให้สถานศึกษาพัฒนาความยั่งยืนในโรงเรียนของตนในการคงไว้ซึ่งแหล่ง

เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให้คงไว้ตลอดไป 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทยนิยมไทย

รักบ้านเมือง ด้ารงซึ่งความเป็นไทย 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

                1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ้านวน 115 โรงเรียน 
                2. นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนในโรงเรียนต่าง ๆ  เพ่ือการคงไว้ซึ่งแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จ้านวน 115 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ยั่งยืนตลอดไป 
                2. นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนต่าง ๆ  เพ่ือการคงไว้ซึ่งแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้คงไว้ตลอดไป 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะพื นฐาน

ในการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ้านวน 120  คน ดังนี  

       1. ประชุมวางแผนคณะท้างานร่วมกับคณะวิทยากร 
      2. ด้าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู้แก่ครู 

3. ด้าเนินการอบรม/เข้าค่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

      4. สรุปผลการอบรมร่วมกับวิทยากร 
      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
ของตนเพ่ือการคงไว้ซึ่งแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้คงไว้ จ้านวน 115 โรงเรียนดังนี  

1.   1. ประชุมวางแผนคณะท้างานร่วมกับคณะวิทยากร 
      2. ด้าเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมความรู้ 
      แก่นักเรียน 
      3. ด้าเนินการอบรม/เข้าค่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
      4. สรุปผลการอบรมร่วมกับวิทยากร 
      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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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีความรู้ทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. สถานศึกษามีความยั่งยืนในโรงเรียนของตนเพ่ือการคงไว้ของแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
115 โรง 

 
115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. รอ้ยละชองสถานศึกษามีความรู้ทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ร้อยละของสถานศึกษามีความยั่งยืนในโรงเรียนของตนเพ่ือการคงไว้ซึ่งแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 
100 

 
100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา 
 

7. งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน  60,000  บาท  
(เงินเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิตตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ้านวน 120 คน 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(120 คน x 4 มื อ x 35 บาท) 

16,800 - 16,800 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(120 คน x 2.มื อ x 120 บาท) 

28,800 - 28,800 - 

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

7,500 7,500 - - 

- ค่าป้ายไวนิล 1,000 - 1,000 - 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,900 - - 5,900 

รวมกิจกรรมที่ 1 60,000 7,500 46,600 5,900 
2. นิเทศติดตามเพ่ือการพัฒนาความ
ยั่งยืนในโรงเรียนของตนเพื่อการคงไว้ซึ่ง
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้คงไว้ 
จ้านวน  115 โรงเรียน 

- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 7,500 46,600 5,900 
    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

                 1. วิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ครู ติดภารกิจท้าให้การจัดอบรมไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด 
                 2. โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนด เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจ้านวน 
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว้เป็นการล่วงหน้า และวางแผนหาวิทยากรส้ารอง กรณีวิทยากร
หลักไม่สามารถมาได้ตามก้าหนด 
                 2. ประสานโรงเรียน ให้จัดหาคนอ่ืนรับผิดชอบแทนในการเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้การ
ด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           9.1 สถานศึกษามีความรู้และทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ยั่งยืนตลอดไป 
          9.2  สถานศึกษามีการพัฒนาความที่ยั่งยืน เพ่ือการคงไว้ซึ่งแหล่งเรียนรู้สู่การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้คงไว้ตลอดไป 
 
 
                                     ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ                  
                                               (นายชัรฟุดดีน หะยี) 

           ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ  
                      

 

 
                                  ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                    รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                    ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๖  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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โครงการ   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดและ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ  

กลยุทธ์ที่  6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่  6 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 7  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีกลยุทธ์ 

และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุคนธ์  ติ งค้า    เบอร์โทรศัพท์  089-9773835 
         นางรัชรินทร์ ส้องสง      เบอร์โทรศัพท์  084-8544870 
         น.ส.จริัฐิกาล  มาละวรรณโณ  เบอร์โทรศัพท์  091-0487559 
กลุ่ม      หนว่ยตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 37 
ก้าหนดให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการโดย ควบคุม  ก้ากับการปฏิบัติงาน เร่งรัด  
ติดตามและประเมินผลงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเป้าหมายใน การจัดการและ
พัฒนาการศึกษาโดยมีหน่วยตรวจสอบภายในในฐานะเครื่องมือของผู้บริหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบ การ
ด้าเนินงาน  ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด้าเนินงาน ใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารทรัพย์สิน การประเมินการควบคุมภายใน การจัดท้าระบบข้อมูลทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุ  
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่ก้าหนด และมติคณะรัฐมนตรี ของ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์หรือ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี และนโยบายของรัฐ  ให้มีความส้าเร็จตามเป้าหมาย
ภายใต้บทบาทจากเดิมค้นหาข้อผิดพลาดในอดีต มาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส้าเร็จ หรือเพ่ิม
คุณค่าให้องค์กร เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก้าหนด 
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 2.3 เพ่ือติดตามผลการบริหารงานและการด้าเนินงาน รวมทั งให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 2.4 เพ่ือเสนอผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ และสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  
 

3.  เป้าหมาย        
 3.1 เชิงปริมาณ    

      1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 
           กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี ค่า 
สาธารณูปโภคค้างช้าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
       2. สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
         กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  1) ตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบปีก่อน  จ้านวน  10  แห่ง 
       2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี  จ้านวน  10  แห่ง 
  3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ้านวน  10  แห่ง 
  4) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย จ้านวน  10  แห่ง 
  5) ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและสินทรัพย์  จ้านวน  10  แห่ง 
  6) ตรวจสอบการด้าเนินงาน  จ้านวน  10  โรง 
   (1) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
   (2) เงินรายได้สถานศึกษา 
  7) ตรวจสอบการด้าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน  
งบเงินอุดหนุน(บูรณาการร่วมกันระหว่าง ตสน.สพฐ.และ ตสน.สพท.)  จ้านวน  5  แห่ง 
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 2-5  ก้าหนดหน่วยรับตรวจเดียวกัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
                 1. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
สามารถด้าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี ค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระและไม่มีหนี ค้างช้าระ  
       2. การปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ก้าหนด  
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4. ขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
วางแผนงานด้าเนินงาน 
เตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบ 
ด้าเนินการตรวจสอบตามแผน 
 
สรุปผลการตรวจสอบเป็นรายโรง 
สรุปผลรายงานผลการตรวจสอบ 
ในภาพรวมและรายงาน สพฐ. 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 

ธันวาคม 2563 
กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 

2563 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 

สุคนธ์ ติ งค้า/ 
รัชรินทร์ ส้องสง/ 
จิรัฐิกาล มาละวรรณโณ 
 
 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบการด้าเนินงานด้านการเงินบัญชี
และพัสดุ 

 
10 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ตั งเป้าไว้ได้รับการตรวจสอบการด้าเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
2. ร้อยละของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี ค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและ
พัสดุ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ประหยัด โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ และ
มีประสิทธิภาพ 

 
90 

 
100 

 
 

100 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
 6.2 โรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ  2564  
 

7. งบประมาณ     
  จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน 48,000 บาท   
(เงินสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ     
- ค่าอาหารกลางวัน (8 คน x 15 วัน x 120บาท) 14,400 - 14,400 - 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(8 คน x 15 วัน x 70 บาท) 

8,400 - 8,400 - 

- ค่าเบี ยเลี ยง (4 คน x 25 วัน x 120 บาท) 12,000 - 12,000 - 
- ค่าน ้ามันเชื อเพลิง (25 วัน x 500บาท) 12,500 - - 12,500 
- ค่าวัสดุ 700 - - 700 

รวมเงินทั้งสิ้น 48,000  34,800 13,200 
    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        การปฏิบัติการตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว้    
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
และปรับก้าหนดเวลาและจ้านวนหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สามารถ
ด้าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี ค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระ และการปฏิบัติงานด้าน การ
บริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ก้าหนด  

    ลงชื่อ         .ผู้เสนอโครงการ                                
      (นางรัชรินทร์  ส้องสง)                                            
                     นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการพิเศษ    
        
 

            ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสุคนธ์  ติ งค้า) 
              ผู้อ้านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
 

                         ลงชื่อ................-.................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
     (………………………………) 

              รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

    ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ                
                                                    (นายสะอาด  อุสมา)                                               
               ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
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โครงการ   นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
  เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
                      ทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                      อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง     โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์  086–9636924 

นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว  เบอร์โทรศัพท์  089-4684313    
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการศึกษา เป็นการพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท้ากิจกรรมและ

ให้บริการช่วยเหลือ แนะน้าแก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโดยตรงและทางอ้อม อันจะได้น้ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้อย่างกว้างขวาง พอที่จะช่วยให้สามารถอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ได้ เพราะการแก้ปัญหามิได้มี
ขอบเขตตายตัว เช่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การน้าหลักสูตรไปใช้ให้
สอดคล้องกับสังคมและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการที่ส้าคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ช่วยเหลือ สนับสนุน สร้าง
ขวัญก้าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ 
โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร
สถานศึกษาและเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมายหลักและเป็น เครื่องชี วัด ความส้าเร็จทางการศึกษาให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยมท้าให้ผู้เรียนมีคุณค่าต่อสังคม 

จากความส้าคัญของการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2564 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภายใต้ขอบข่ายการนิเทศ ตามขอบข่ายการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ กระบวนการสอนแบบ Active  Learning และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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ตามแนวทาง 3R8C 2) การวัดและประเมินผล และการน้าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 3) การแก้ปัญหาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยและการน้าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนางานวิชาการ 4) การนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และ 5) การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส้าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้กระบวนการ PLC ตลอดถึงนโยบายเร่งด่วนที่เก่ียวข้อง 

 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการด้าเนินงานตามนโยบาย
ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร  
  2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

2.3  เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส้าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการด้าเนินงานตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และของส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
 1. โรงเรียน  115  โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
 2. ผู้บริหารโรงเรียน 113 คน ได้รับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยการใช้กระบวนการ PLC 
 3. ครูผู้สอน อย่างน้อยโรงละ 2 คน ได้รับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใช้กระบวนการ 

PLC ส้าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ และสามารถขยายผลภายในโรงเรียน
เพ่ือน้าสู่การปฏิบัติ 

3.2 เชิงคุณภาพ   
      1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุมสาระสูงขึ น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
      2. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการ PLC เพ่ือ 

พัฒนาครู ในระดับดี 
       3. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในระดับดี 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมปฏิบัติการจัดท้าแผนนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 

2 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 ประชุมปฏิบัติการจัดท้ารายงานผลการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีนาคม 2564 และ 
กันยายน 2564 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 

          
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 
2. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการใช้กระบวนการ PLC 
3. ครูผู้สอนอย่างน้อย โรงละ 2 คน ได้รับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใช้
กระบวนการ PLC ส้าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพ่ือน้าสู่การปฏิบัติ 

 
115 โรง 
113 คน 

 
230 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระหลักสูงขึ น  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
กระบวนการ PLC 
3. ร้อยละของครูผู้สอนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ PLC เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับดี 

 
70 

 
100 

 
80 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน  
จ้านวน 115 โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน 112,800  บาท  
(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท้าแผนนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4 มื อ x 35 บาท ) 
 

2,800 - 2,800 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 2 มื อ x 120 บาท) 

4,800 - 4,800 - 

- ค่าวัสดุจัดท้าแผนนิเทศโรงเรียน 2,000 - - 2,000 
- ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือนิเทศโรงเรียน 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 12,600 - 7,600 5,000 
2. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

    

- ค่าเบี ยเลี ยงนิเทศ  
(120 บาท x 40 คน x 12 ครั ง) 

57,600 57,600 - - 

- ค่าน ้ามันเชื อเพลิงรถออกนิเทศโรงเรียน 30,000 - 30,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 87,600 57,600 30,000 - 

3.ประชุมปฏิบัติการจัดท้ารายงานผลการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(20 คน  x  4 มื อ x 35 บาท ) 

2,800 - 2,800 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 2 มื อ x 120 บาท) 

4,800 - 4,800 - 

- ค่าวัสดุจัดท้ารายงานนิเทศ 2,000 - - 2,000 
- ค่าถ่ายเอกสารรายงานนิเทศ 3,000 - - 3,000 

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

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. การปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนของผู้นิเทศไม่เป็นไปตามแผน 
         2. สารสนเทศผลที่เกิดจากการนิเทศไม่ค่อยตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะมีศึกษานิเทศก์น้อย 

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. แต่งตั งคณะกรรมการนิเทศที่เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนที่ท้าหน้าที่
วิชาการกลุ่มโรงเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือร่วมนิเทศโรงเรียน 
         2. ส่งเสริมและให้ความรู้และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลด้านการนิเทศให้ตรงเป้าหมาย
ของการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศโรงเรียนที่

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
9.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษาเป็นไป

ตามนโยบายและจุดเน้นของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาและส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 
 

                                  ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ                  
                                        (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี) 
                                                 ศึกษานิเทศก์ 
                   
         
         
                                  ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                  รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          การจัดงานวันครู ประจ้าปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
  เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม 
  ของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข    เบอร์โทรศัพท์  089-4662722 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี    เบอร์โทรศัพท ์ 085-0778726 
                             3. นายอดินันต์  หะมะ     เบอร์โทรศัพท ์  081-0925937                         
กลุ่ม           กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
วันครู ได้จัดให้มีเป็นครั งแรกในปี พ.ศ.2500 หลังจาก พ.ร.บ.ครู ประกาศใช้ 12 ปี  สถานที่ 

จัดงานวันครูครั งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ  จุดเริ่มต้นของการมีวัน
ครูมาจากการปรารถนาและการเรียกร้องของครูจ้านวนมาก ซึ่งมีทั งปรากฏในหนังสือพิมพ์และ
สื่อมวลชนอ่ืน ๆ หลายด้านหลายทาง ความเห็นของครูที่แสดงออกมานั นพยายามที่จะชี ให้เห็น
ความส้าคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั งหลายได้พักผ่อน ได้บ้าเพ็ญกุศล ตลอดจนกระท้ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือประโยชน์ของครูและการศึกษาของชาติพอสมควร จากการเรียกร้องและความต้องการของครู
ดังกล่าว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานอ้านวยการคุรุสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2499 ประชุมสามัญได้มีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอ้านวยการคุรุสภาพิจารณาเพ่ือ
ก้าหนดให้มีวันครูขึ น  โดยก้าหนดความมุ่งหมายไว้เพ่ือประกอบพิธีร้าลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์  
เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนส่วน
ก้าหนดวันเห็นควรก้าหนดวันที่ 16 มกราคม  ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา
เป็นวันครู 
 เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครูทั งใน
อดีตและปัจจุบัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการการจัด
งานวันครู ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ขึ น  
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2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในวิชาชีพและระลึกถึงความส้าคัญของครูในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคม
และประเทศชาติ 
   2.2  เพ่ือส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติวิชาชีพครูผู้เสียสละ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาครู 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างครูในการพัฒนา
การศึกษาของชาติและสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  จ้านวน 1,500 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ   
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 

และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละในวิชาชีพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 อภิญญา ศิริรังษี 
2 ประชุมคณะท้างานวางแผนการ

ด้าเนินการโครงการ 
พฤศจิกายน 2563 อดินันต์  หะมะ 

3 ด้าเนินการตามโครงการ มกราคม 2564 เกตนิกา แว่นแก้ว 
4 สรุปผล/รายงานผลโครงการ มกราคม 2564 เกตนิกา แว่นแก้ว 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละในวิชาชีพ 

 
1500 คน 

 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ครูและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละในวิชาชีพ 

 
95 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 220,000 บาท   
(เงินสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมและวางแผนรูปแบบและเตรียม 
ความพร้อมในด้าเนินงาน  

    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(35 คน x 35 บาท x 4 มื อ ) 

4,900 - 4,900 - 

-  ค่าอาหารกลางวัน   
(35 คน x 120 บาท x 1 มื อ ) 

6,000 - 6,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 9,600 - 9,600 - 
2. ประชุมและจัดเตรียมสถานที่     
- ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 120 บาท) 8,400 - 8,400 - 
- ค่าดอกไม้และค่าจัดซุ้ม (3 จุด x 3,000บาท) 9,000 - 9,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 17,400 - 17,400 - 
3. ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีระลึก 
พระคุณบูรพาจารย์ 

    

- ค่าจ้างเหมารักษาปลอดภัยในการจัดงาน 
(20 คน x 300 บาท) 

6,000 - - 6,000 

- ค่าท้าป้ายประชาสัมพันธ์และไวนิล 
(5 ชิ น x 1,000 บาท) 

 
5,000 

- -  
5,000 

- ค่าเช่าเก้าอี พร้อมผ้าคลุม (1,500 ตัว x 15บาท) 22,500 - - 22,500 
- ค่าเช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม  (100 ตัว x 70 บาท ) 7,000 - - 7,000 
- ค่าเช่าเต็นท์  (10 หลัง x 1,500 บาท) 15,000 - - 15,000 
- ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(2 เครื่อง x 10,000 บาท) 

 
20,000 

- -  
20,000 

- ค่าเช่าพัดลม (10 ตัว x 500 บาท) 5,000 - - 5,000 
- ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร  (200 อัน x 100 บาท) 20,000 - - 20,000 
- ค่าดอกไม้ติดหน้าอก (200 ช่อ x 25 บาท) 5,000 - - 5,000 
- ค่าวัสดุ (ตกแต่งเวที/วัสดุกีฬา/วัสดุ สนง.) 5,800 - - 5,800 
- ค่าของที่ระลึก (ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ) 
(5 ชิ น x 1,000 บาท) 

5,000 - 
 

- 5,000 

- ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 500   500 
- ค่าพาหนะประธาน 5,000  5,000  
- ค่าที่พักประธาน  (2 คืน x 1,200บาท)  2,400 - 2,400 - 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 3 ชม.x 600 บาท) 5,400 5,400 - - 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(1,500คน x 35 บาท x 1 มื อ) 

52,500 - 52,500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท) 1,200 - 1,200 - 
- ค่าอาหารตักบาตรพระภิกษุและปัจจัย 
(9 รูป x 300 บาท) 

2,700 - 2,700 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 186,000 5,400 63,800 116,800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4.  แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ความรักความ
สามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
“สานสัมพันธ์วันครู ปัตตานี 2” 
- ค่าถ้วยรางวัล (15 ชิ น x 500 บาท) 

 
 
 

7,500 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 5,400 90,300 124,300 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เข้าร่วมโครงการตามครบตามกิจกรรม        
ที่ก้าหนด 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ผู้บริหารสถานศึกษา เน้นย ้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ตามวัน เวลา และสถานที่ก้าหนด 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 
          9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องย่องเชิดชูเกียรติ 
          9.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคี  
 
 
                                ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                  
                                       (นางอภิญญา  ศิริรังษี) 
                                นกัทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                ผูอ้้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 

                          ลงชื่อ                  -                  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (..........................................) 
 รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 

                          ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัตโิครงการ 
                  (นายสะอาด  อุสมา) 
          ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีแนวคิด    
                      เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม   
                       ของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
                       จัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนูรไอนี ขุมนาค  เบอร์โทรศัพท์  089-4657469 
กลุ่ม                อ้านวยการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ก้าหนดนโยบายและแนวทางการด้าเนินงาน 
เพ่ือให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีหน้าที่ก้ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสังกัด ด้าเนินการบริหารจัดการศึ กษาให้ เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงจัดท้าโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย เพ่ือน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้น้านโยบาย กลยุทธ์ของส้านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ไปสู่การปฏิบัติและสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือให้สถานศึกษา น้านโยบายและแนวทางการด้าเนินงานจัดการศึกษาของส้านักงาน 

เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
                1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์
และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดส้านักเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 12 ครั ง 

      2. ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย ในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 12 ครั ง 
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 3.2  เชิงคุณภาพ         
        ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติราชการ โดยขับเคลื่อนนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ร้อยละ 100 
 

4. ขัน้ตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในสังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

นูรไอนี ขุมนาค 

2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

นูรไอนี ขุมนาค 
 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์
ที่เก่ียวข้อง รับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 

135 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางการขับเคลื่อนการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ  
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และสามารถบริหารจัดการส้านักงาน 
เขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
100 

 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
  จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 100,000 บาท 
รายละเอียดดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในสังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2     
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(135 คน x 1 มื อ x 35 บาท x 12 ครั ง)  

 
 
 
 
 

56,700 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
56,700 

 
 
 
 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าเอกสารการประชุม 
(135 เล่ม x 25 บาท x 12 ครั ง)   
- ค่าวัสดุ 

40,500 
 

2,800 

- 
 
- 

- 
 
- 

40,500 
 

2,800 
2. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย 

- - - - 
 

รวมเงินทั้งสิ้น 100,000  56,700 43,300 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกราย/ทุกครั ง เนื่องจาก
ติดราชการหรือมีภารกิจจ้าเป็นเร่งด่วน 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง    
    ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมบันทึกชี แจงเหตุผลแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน้าความรู้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่ได้รับจากการประชุมไปขยายให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือรับทราบและก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพต่อการจัดการศึกษา 
 9.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง สามารถน้านโยบาย แนวทาง     
การปฏิบัติราชการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ได้รับจากการประชุมสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

        ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวนูรไอนี  ขุมนาค) 

     พนักงานราชการ 
               

                    ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางพัณณี  คงสะวะคุณ) 

      นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ   
      ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ้านวยการกลุ่มอ้านวยการ 

 
ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
       (นางปราณี  สุวรรณะ) 

              รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

                   ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสะอาด  อุสมา) 

          ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่  4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างภาคีเครือข่ายกับ 

      ทุกภาคส่วน   
เป้าประสงค์ที่ 5 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขตและสถานศึกษามีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ 

และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรราการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการ 
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐิตา   วัจนาคมกุล  เบอร์โทรศัพท์ 081-3684751 
กลุ่ม นิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก้าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง       

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศก้าหนด พร้อมทั งจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี  และให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษานั น
ติดตามผลการด้าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั น 
      ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ขึ น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก้าหนดไว้ 
    2.2 เพ่ือก้ากับ ติดตามการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. ศึกษานิเทศก์และคณะท้างาน  จ้านวน 15 คน 

      2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ้านวน 
115 คน  

   3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. สถานศึกษาทุกโรงด้าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก้าหนดไว้ 

      2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

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

และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ธันวาคม 2563 -
กุมภาพันธ์  2564 

ฐิตา วัจนาคมกุล 

2 สังเคราะห์ สรุปผล  และเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มีนาคม-เมษายน  
2564 

3 นิเทศ ติดตามการด้าเนินงานประเมินสถานศึกษา 
(MockAssessment) สถานศึกษาท่ีเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

พฤศจิกายน 2563-
กันยายน 2564 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ด้าเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงฯ ก้าหนดไว้  

 
115 โรง 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาด้าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงฯ ก้าหนดไว้ 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และมี
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
100 

 
85 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนในสังกัดสพป.ปัตตานี เขต 2 จ้านวน 115 โรง 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 100,000  บาท 
(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 130 คน x .2 มื อ x 35 บาท ) 

9,100 - 9,100 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(130 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

15,600 - 15,600 - 

- ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 4,300 - - 4,300 
รวมกิจกรรมที่ 1 29,000 - 24,700 4,300 

2. สังเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

    

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

4,200 4,200 - - 

- ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสารท้ารูปเล่ม 3,000 - - 3,000 
                   รวมกิจกรรมที่  2 7,200 4,200 - 3,000 
3. นิเทศ ติดตามการด้าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

 
 

   

- ค่าเบี ยเลี ยง (27  คน x . 120 บาท x  7 วัน) 22,680 - 22,680 - 

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

- ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 3,320 -        - 3,320 
รวมกิจกรรมที่ 3 63,800 - 80,640 3,320 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 4,200 85,180 10,620 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        สถานศึกษาในสังกัด ไม่ได้ด้าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3  เนื่องจากโรงเรียนมี
ภาระงานอืน่ๆ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดใน
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการประเมินภายนอกรอบสี่จากบุคคลภายนอก 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  สามารถเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองตามรูปแบบใหม่  และส่งรายงานการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

9.2  สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด  และมีความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
 
                                    
                                  ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ                  
                                           (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล) 

        ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
                                  ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                    รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีแนวคิด 

เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา   
  มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ้านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
          การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์      เบอร์โทรศัพท์ 089-9759831  
   นางสาวหยาดฟ้า  สุวรรณนพ เบอร์โทรศัพท์ 081-7382179 

นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง   เบอร์โทรศัพท์ 086-2891443 
นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 089-4684313 

กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก้าหนด 

ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื นที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ร่วมกับส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการและการด้าเนินงานโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและ
เตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดย ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
มีการด้าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั ง 4 ด้าน คือด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกส้าคัญในการเร่งรัดให้การ
ด้าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ให้ความส้าคัญของการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. เขตพื นที่
การศึกษา จึงได้จัดท้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์
คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขึ น 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล  

ก.ต.ป.น. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 
 2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตามภาระงาน 
4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณและ
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   
                   1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื นที่การศึกษา  จ้านวน  9  คน    
                  2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จ้านวน 45 คน 

        3. ศึกษานิเทศก์และคณะท้างาน จ้านวน  20 คน     
      3.2  เชิงคุณภาพ   
                  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็ง
โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  

 

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

เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา จ้านวน 3 วัน 

พฤษภาคม 2564 
 

จุฬาทิพย์  กุยรัตน์ 
หยาดฟ้า  สุวรรณนพ 
นาอีม๊ะ  ราเซะบิง 
ผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 

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

การศึกษา จ้านวน 1 ครั ง 
กรกฎาคม 2564 

 - สิงหาคม 
5 ประชุมคณะอนุกรรมการสรุปผลและ

เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ้านวน 
2 วัน 

กันยายน 2564 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื นที่การศึกษา   
2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
3. ศึกษานิเทศก์และคณะท้างาน  

 
9  คน 
45 คน 
 20 คน     

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของโรงเรียน มีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็ง 
2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  มีระบบการ
บริหารงานที่เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 

  
100 

 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 1. สถานศึกษาในสังกัด 
       2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 160,800  บาท   
 (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผน 
และเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 4 มื อ x 35 บาท) 

2,800 - 2,800 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
( 20 คน x  2 มื อ x 120 บาท)      

4,800 - 4,800 - 

- ค่าวัสดุ 1,000 - - 1,000 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 10,600 - 7,600 3,000 
2. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x  2 มื อ x 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1 มื อ  x 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
(9 คน x 1,000 บาท) 

9,000 9,000 - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 6,000 - - 6,000 
- ค่าวัสดุ 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 22,750 9,000 4,750 9,000 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.     
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(50 คน x  2 มื อ x 35 บาท) 

3,500 - 3,500 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(50 คน x 1 มื อ  x 120 บาท)      

6,000 - 6,000 - 

- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 5,000 - - 5,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 14,500 - 9,500 5,000 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

    

- ค่าเบี ยเลี ยง  (ตามตารางแนบ)      35,400 - 35,400 - 
- ค่าพาหนะ  (ตามตารางแนบ)      59,000 - 59,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 94,400 - 94,400 - 
5. ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สรุปผล 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 ( 25 คน x 2 มื อ x 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1 มื อ x 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

- ค่าพาหนะ  (9 คน x 200บาท) 1,800 - 1,800 - 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 5 8,550 - 6,550 2,000 
6. ประชุมปฏิบัติการจัดท้ารายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

    

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 10,000 - - 10,000 
รวมกิจกรรมที่ 6 10,000 - - 10,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,800 9,000 122,800 29,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ตารางค านวณเบี้ยเลี้ยง/วัน 
ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน จ านวน รร. /ครั้ง 
วันละ 2 โรง 

จ านวนคน *เบี้ยเลี้ยง 
*จ านวนวัน 

ค่าพาหนะ จ านวน
เงิน 

1 ดอกประดู่ 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 บราโอก้าวหน้า 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 แม่ลาน 11/6 5×120×6=3,600 5×200×6=6,000 9,600 

รวมทั งสิ น  35,400 59,000 94,400 
หมายเหตุ  1. คณะกรรมการติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.) (ค่าเบี ยเลี ยง  120 /วัน,ค่าพาหนะ 200/วัน) 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พร้อมกัน 
                   2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ในแต่ละชุดไม่สามารถออกติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาได้พร้อมกัน                 
                 3. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ในแต่ละชุดไม่สามารถออกนิเทศได้ตามปฏิทินที่ก้าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ก้าหนดเวลาการประชุมโดยแจ้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้ทราบล่วงหน้า 
                 2. ก้าหนดปฏทิินการนิเทศโดยแจ้งคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. ให้ทราบล่วงหน้า 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะ

ในการด้าเนินงานของเขตพื นที่การศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
     9.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รายงานผลการด้าเนินงานจัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน  
และได้รับทราบผลการด้าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือน้าไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 

     ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ   
         (นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง)              
                                                 ศึกษานิเทศก ์                
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                                  ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                    รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพการท้างานเป็นทีม “ปัตตานี 2 หนึ่งเดียว กลมเกลียว สามัคคี” 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 
   เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 

 ทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร    เบอร์โทรศัพท์  064-9462424 
        นางพรรณวดี  แก้วพิมล เบอร์โทรศัพท์  089-9779887 
กลุ่ม  อ้านวยการ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรมนุษย์  เป็นหัวใจและกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ  
ให้ด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายและพันธกิจหลักของหน่วยงาน การพัฒนา
แนวความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั งภายในและภายนอกองค์กร จะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมพูน
วิสัยทัศน์ น้าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ สร้างความรัก สามัคคี และเป็นขวัญ
ก้าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรเพ่ือน้าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ อีกทั ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ นในองค์กร  
ท้าให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทั งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนั น ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
การท้างานเป็นทีม “ปัตตานี 2 หนึ่งเดียว กลมเกลียว สามัคคี”ขึ น 

 

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือสร้างจิตส้านึกและสร้างพลังร่วมแห่งการท้างานเป็นทีม สามารถน้าความรู้ที่ได้รับมา

ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการท้างาน 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากร 
2.4 เพ่ือสรุปแนวทางการด้าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
       ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในส้านักงาน 

เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทุกคน 
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      3.2  เชิงคุณภาพ   
       1. สพป.ปัตตานี เขต 2 มีแนวทางด้าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร 
       2. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
       3. บุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี สามารถท้างานร่วมกันเป็นทีมให้

เกิดประสิทธิภาพ 
       4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการต่อไป 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 น้าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม 2563 นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร 

นางพรรณวดี แก้วพิมล 
2 วางแผนเตรียมการและประสานงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 

ธันวาคม 2563 นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร 
นางพรรณวดี แก้วพิมล 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
ท้างานเป็นทีมฯ (ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน 
สพป.ปัตตานี เขต 2 จ้านวน 89 คน 
จ้านวน 1 วัน) 

ธันวาคม 2563 นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร 
นางพรรณวดี แก้วพิมล 

 
 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
87 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านการฝึกอบรม และมีแนวทางการ
ด้าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร 
2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีบุคลากรที่มี
ความรัก ความสามัคคี สามารถท้างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ มี
ความพึงพอใจ เกิดขวัญ ก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

 
100 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ้านวน  20,730  บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
ศักภาพการท้างานเป็นทีมฯ 
(ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.ปัตตานี  
เขต 2 จ้านวน 89 คน จ้านวน 1 วัน) 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(87 คน x2 มื อ x 35 บาท) 

6,090 - 6,090 - 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(87 คน x 1 มื อ x 120บาท) 

10,440 - 10,440 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(7 ชั่วโมง x 600 บาท) 

4,200 4,200 - - 

รวมเป็นเงินทั งสิ น 20,730 4,200 16,530 - 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. จ้านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่
ตรงตามที่ก้าหนดไว้ 
          2. ผู้เข้าอบรม ไม่ให้ความร่วมมือในการอบรม หรือไม่ให้ความส้าคัญในการอบรม เช่น 
เข้ารับการอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมให้ชัดเจน 
          2. ก้าหนดมาตรการควบคุมการอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เช้า – บ่าย มีการทดสอบ
ก่อนและหลังการอบรม แจ้งผลการฝึกอบรมให้ต้นสังกัดทราบ  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความ

เข้าใจในระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และน้าความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานใน
หน้าที่และการท้างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

9.2  ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์กรและบุคลากร 
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9.3 บุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคี สามารถท้างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

9.4 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่อไป 

 

 
 
                               ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                  
                                        (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                                  นักประชาสัมพันธ์ช้านาญการพิเศษ 
 
 
                           
       ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางพัณณี  คงสะวะคุณ) 
                              นักจดัการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ 
                          ปฏิบัตหิน้าที่ ผู้อ้านวยการกลุ่มอ้านวยการ 
 
 
 
                           ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางปราณี   สุวรรณะ) 
          รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
 
ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายสะอาด   อุสมา) 
                ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   สร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิด 

เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 

  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด 
                     การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเตือนใจ   อินทโกศรี    เบอร์โทรศัพท์  086-9636924  
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนหลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
ภารกิจส้าคัญของการด้าเนินงานในโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของ
หลักสูตร การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลส้าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง 
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอนทั ง 3 อย่างนี เกี่ยวข้องซึ่ง
กันและกัน 

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความส้าคัญต่อ การพัฒนา
โรงเรียน คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้พิจารณาถึงความจ้าเป็นในการจัดกิจกรรมนิเทศภายในของ
โรงเรียนในสังกัด จึงจัดท้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการ 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักในการจัดโครงการนิเทศภายในให้เกิดความเข้มแข็งทางด้าน 
งานวิชาการของสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือร่วมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือประเมินผล สรุปผลและเขียนรายงานการจัดกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้
กระบวนการนิเทศภายใน 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   
  1. ประชุมคณะท้างาน จ้านวน  25  คนจ้านวน 1 วัน  
  2. ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ จ้านวน 125 คน จ้านวน 1 วัน 
  3. ประชุมสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ จ้านวน  10 คน  จ้านวน 1 วัน    
 3.2 เชิงคุณภาพ   
  1. คณะท้างานและผู้เกี่ยวข้องร่วมวางแผนการจัดประชุมกิจกรรมสอดคล้องกับกิจกรรม 
  2. ผู้สถานศึกษา ครูวิชาการและผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดโครงการนิเทศภายในตามวัตถุประสงค์
ที่ก้าหนด 
  3. เขตพื นที่การศึกษาจัดท้ารายงานโครงการใช้เป็นสารสนเทศและเผยแพร่ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน 
(เพ่ือจัดอบรมออนไลน์) 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2563 

เตือนใจ  
อินทโกศรี 

2 ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

ธันวาคม 2563 เตือนใจ  
อินทโกศรี 

3 ประชุมปฏิบัติการจัดท้ารายงานผลโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

มีนาคม 2564 เตือนใจ  
อินทโกศรี 

        
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารและครูวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนิเทศโรงเรียน 
2. สถานศึกษา มีการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

125 คน 
115 โรง 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีความเข้มแข็งทางด้านงานวิชาการ 

 
100 
100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
  

7.  งบประมาณ 
 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ้านวน 50,000 บาท  
(เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา(หลักสูตรอบรมออนไลน์) 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25  คน  x 2 มื อ x 35 บาท ) 

1,750 - 1,750 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,750 - 4,750 - 
2. ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง  
สร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใช้ PLC 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 (125 คน x 2 มื อ x 35 บาท ) 

8,750 - 8,750 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(125 คน x 1 มื อ x 120 บาท) 

15,000 - 15,000 - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 5,600 5,600 - - 
- ค่าวัสดุ 10,000 - - 10,000 
- ค่าถ่ายเอกสาร 4,000 - - 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 43,350 5,600 23,750 14,000 
3. ประชุมปฏิบัติการจัดท้ารายงานผลโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

    

-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 (10 คน x 2 มื อ x 35 บาท ) 

700 - 700 - 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื อ x 125บาท) 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 1,900 - 1,900 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 5,600 30,400 14,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. บุคลากรระดับโรงเรียน ขาดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการนิเทศภายใน 
       2. การจัดท้าสารสนเทศด้านการนิเทศภายในและเอกสารคู่มือจัดประชุมปฏิบัติการ
นิเทศภายใน  
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 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินการติดตามการด้าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน 
        2. ให้ความรู้และส่งเอกสารแนวทางการด้าเนินการนิเทศภายในที่เป็นแนวปฏิบัติ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมในกระบวนการนิเทศภายในส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับชุมชนมีส่วนร่วมใน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

                                  ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ                  
                                        (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี) 
                                                 ศึกษานิเทศก์ 
                   
         
         
                                  ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                          ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางอัสน๊ะ  ค้าเจริญ) 
                    รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                    ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสะอาด  อุสมา ) 
                     ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลรายช่ือโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน/อ าเภอ 

 
ท่ี ช่ือโรงเรียน ท่ี ช่ือโรงเรียน ท่ี ช่ือโรงเรียน

1. กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อ ำเภอ อ ำเภอ   7. กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง อ ำเภอ
1 วัดนาประดู่ โคกโพธ์ิ 41 บ้านบราโอ ยะรัง 76 บ้านกูวิง มายอ
2 บ้านควนประ โคกโพธ์ิ 42 บ้านประจัน ยะรัง 77 บ้านสมาหอ มายอ
3 บ้านนาประดู่ โคกโพธ์ิ 43 บ้านบูโกะ ยะรัง 78 บ้านลางสาด มายอ
4 บ้านควนโนรี โคกโพธ์ิ 44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง 79 บ้านกระเสาะ มายอ
5 บ้านป่าไร่ โคกโพธ์ิ 45 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรัง 80 บ้านแขนท้าว มายอ
6 บ้านควนลังงา โคกโพธ์ิ 46 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง 81 บ้านคลองช้าง มายอ
7 วัดทรายขาว โคกโพธ์ิ 47 บ้านสิเดะ ยะรัง 82 บ้านเกาะจัน มายอ
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ โคกโพธ์ิ 48 บ้านอีบุ๊ ยะรัง 83 บ้านตรัง มายอ
9 บ้านเกาะตา โคกโพธ์ิ 49 บ้านศาลาสอง ยะรัง 84 บ้านเขาวัง มายอ
10 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธ์ิ 50 บ้านอาโห ยะรัง 85 บ้านบูดน มายอ
11 บ้านบาเงง โคกโพธ์ิ 51 บ้านบากง ยะรัง 86 บ้านมะหุด มายอ
12 บ้านคลองหิน โคกโพธ์ิ 52 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง 87 บ้านควนหยี มายอ
13 วัดธนาภิมุข โคกโพธ์ิ 88 บ้านบาโง มายอ
14 บ้านโผงโผง โคกโพธ์ิ 89 บ้านปานัน มายอ

90 บ้านบาตะกูโบ มายอ
   2. กลุ่มโรงเรียนนำเกตุพัฒนำ อ ำเภอ    5. กลุ่มโรงเรียนยะรัง อ ำเภอ         8. กลุ่มโรงเรียนมำยอพัฒนำ อ ำเภอ
15 บ้านนาเกตุ โคกโพธ์ิ 53 อนุบาลยะรัง ยะรัง 91 มายอ (สถิตภูผา) มายอ
16 วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ 54 บ้านกระโด ยะรัง 92 บ้านถนน มายอ
17 บ้านตุปะ โคกโพธ์ิ 55 บ้านบินยา ยะรัง 93 บ้านดูวา มายอ
18 บ้านชะเมา โคกโพธ์ิ 56 บ้านกาแลสะนอ ยะรัง 94 บ้านกระหวะ มายอ
19 บ้านควนลาแม โคกโพธ์ิ 57 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง 95 บ้านราวอ มายอ
20 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธ์ิ 58 บ้านกรือเซะ ยะรัง 96 บ้านบาละแต มายอ
21 บ้านคลองช้าง โคกโพธ์ิ 59 บ้านต้นทุเรียน ยะรัง 97 บ้านปาลัส มายอ
22 วัดนิคมสถิต โคกโพธ์ิ 60 บ้านระแว้ง ยะรัง 98 บ้านด่าน มายอ
23 บ้านยางแดง โคกโพธ์ิ 61 ต้นพิกุล ยะรัง 99 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
24 บ้านล้อแตก โคกโพธ์ิ 62 วัดเกาะหวาย ยะรัง 100 บ้านเจาะบาแน มายอ
25 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธ์ิ 63 บ้านคางา ยะรัง 101 บ้านบูเกะกุง มายอ
26 วัดมะกรูด โคกโพธ์ิ 102 บ้านน า้ใส มายอ

103 บ้านสะก้า มายอ
104 บ้านกูบังบาเดาะ มายอ

   3. กลุ่มโรงเรียนร่มโพธ์ิ อ ำเภอ      6. กลุ่มโรงเรียนอัมพวำ อ ำเภอ      9.  กลุ่มโรงเรียนแม่ลำน อ ำเภอ

27 บ้านโคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ 64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง 105 วัดบุพนิมิต แม่ลาน
28 บ้านทุ่งยาว โคกโพธ์ิ 65 ตลาดปรีกี ยะรัง 106 บ้านโคกเหรียง แม่ลาน
29 บ้านสามยอด โคกโพธ์ิ 66 บ้านละหารยามู ยะรัง 107 วัดป่าสวย แม่ลาน
30 บ้านท่าคลอง โคกโพธ์ิ 67 บ้านสายชล ยะรัง 108 บ้านคลองทราย แม่ลาน
31 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธ์ิ 68 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง 109 บ้านต้นโตนด แม่ลาน
32 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธ์ิ 69 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง 110 บ้านวังกว้าง แม่ลาน
33 บ้านควนแตน โคกโพธ์ิ 70 บ้านอินทนิล ยะรัง 111 บ้านควนแปลงงู แม่ลาน
34 บ้านท่าเรือ โคกโพธ์ิ 71 บ้านโคกขี เหล็ก ยะรัง 112 บ้านปลักปรือ แม่ลาน
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ 72 วัดโคกหญ้าคา ยะรัง 113 บ้านคูระ แม่ลาน
36 วัดสุนทรวารี โคกโพธ์ิ 73 ไทยรัฐวิทยา 52 ยะรัง 114 บ้านตันหยง แม่ลาน
37 บ้านป่าบอน โคกโพธ์ิ 74 บ้านต้นแซะ ยะรัง 115 บ้านม่วงเตี ย แม่ลาน
38 บ้านดอนเค็ด โคกโพธ์ิ 75 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
39 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ
40 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธ์ิ

 4. กลุ่มโรงเรียนบรำโอก้ำวหน้ำ
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ข้อมูลระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานอ่ืน 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

 
อ าเภอ 

ระยะ 
ทางถึง
อ าเภอ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนท่ีเปิดสอน
ระดับประถม 

ศึกษาท่ีใกล้ท่ีสุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
ท่ีใกล้ท่ีสุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

๑ บ้านควนโนรี โคกโพธ์ิ ๑๙.๐ อบต.ควนโนรี ๔.๐ บ้านป่าไร่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๒ บ้านตุปะ โคกโพธ์ิ ๖.๓ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ้านควนโนรี ๒.๐ วัดภมรคติวัน ๓.๐ 
๓ บ้านป่าไร่ 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 บ้านโคกต้นสะตอ 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 บ้านป่าบอน 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 บ้านป่าไร่ 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 บ้านนาเกตุ โคกโพธ์ิ ๕.๐ อบต.นาเกตุ ๓.๐ บ้านชะเมา ๐.๑ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๒๐ บ้านคลองช้าง โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต.นาเกตุ ๐.๘ บ้านควนลาแม ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๒.๐ 
๒๑ บ้านควนลาแม โคกโพธ์ิ ๒.๐ อบต.นาเกตุ ๒.๐ บ้านคลองช้าง ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๔.๐ 
๒๒ บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธ์ิ ๑๕.๐ อบต.นาเกตุ ๘.๐ บ้านควนลาแม ๒.๘ บ้านน้ าด า ๒.๒ 
๒๓ บ้านชะเมา โคกโพธ์ิ ๗.๐ อบต.นาเกตุ ๔.๐ บ้านนาเกตุ ๕.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๒๔ วัดนาประดู่ โคกโพธ์ิ ๑.๗ อบต นาประดู่ ๑ บ้านนาประดู่ ๑ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๖ 
๒๕ บ้านนาประดู่ โคกโพธ์ิ ๑๐.๐ ทต.นาประดู่ ๑.๐ วัดนาประดู่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๔.๐ 
๒๖ บ้านควนประ โคกโพธ์ิ ๘.๐ อบต นาประดู่ ๓.๕ บ้านนาประดู่ 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.นาประดู่ 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 บ้านป่าบอน โคกโพธ์ิ ๒.๐ ต าบลป่าบอน ๒.๐ นาวาวิทย์ ๐.๕ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๒.๐ 
๓๖ บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธ์ิ ๕.๐ อบต.ป่าบอน ๑.๐ บ้านนาค้อกลาง ๑.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๕.๐ 
๓๗ บ้านนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ ๓.๐ อบต.ป่าบอน ๑.๐ บ้านนาค้อเหนือ ๒.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๓๘ บ้านดอนเค็ด โคกโพธ์ิ ๐.๕ อบต.ป่าบอน ๒.๐ บ้านโคกโพธ์ิ ๑.๐ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๑.๓ 
๓๙ บ้านนาค้อใต้ โคกโพธ์ิ ๗.๕ ทต.มะกรูด ๒.๐ วัดมะกรูด ๒.๕ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ๔.๐ 
๔๐ วัดมะกรูด โคกโพธ์ิ ๒.๐ ทต.มะกรูด ๑.๐ บ้านนาค้อใต้ ๑.๐ โพธิคีรีราชศึกษา ๑.๕ 
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(กม.) 

๔๑ บ้านกระเสาะ มายอ ๔.๐ อบต.กระเสาะ ๒.๐ บ้านลางสาด ๕.๐ อิสลามพัฒนา ๑.๐ 
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 บ้านควนหยี มายอ ๑๒.๐ อบต.ปะโด ๑๐.๐ บ้านบูดน ๒.๐ บ้านตรัง ๓.๐ 
๕๔ บ้านบูดน มายอ ๗.๐ อบต.ปะโด ๓.๐ บ้านควนหยี 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 บ้านละหารยามู ยะรัง ๑๕.๐ อบต.กอล า ๑.๐ บ้านสายชล ๓.๐ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ๕.๐ 
๗๔ บ้านสายชล  

(สาขากูแบสีรา) 
ยะรัง ๑๐.๐ อบต.กอล า ๕.๐ บ้านสายชล ๓.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๑๐.๐ 

๗๕ บ้านโคกข้ีเหล็ก 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 บ้านโคกข้ีเหล็ก 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 อัลอิสลามียะห์ 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 
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ท่ี 

 
โรงเรียน 

 
อ าเภอ 

ระยะ 
ทางถึง
อ าเภอ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนท่ีเปิดสอน
ระดับประถม 

ศึกษาท่ีใกล้ท่ีสุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
ท่ีใกล้ท่ีสุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

๘๖ ตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง ๕.๐ อบต.ปิตูมุดี ๒.๐ ต้นพิกุล ๓.๐ ประตูโพธ์ิวิทยา ๔.๐ 
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 บ้านต้นทุเรียน 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 บ้านอีบุ๊ ๓.๐ ปูยุดประชารักษ์ ๕.๐ 
๙๙ บ้านสิเดะ ยะรัง ๑๐.๐ อบต.สะดาวา ๒.๐ บ้านอีบุ๊ ๑.๐ บ้านศาลาสอง ๒.๐ 

๑๐๐ บ้านอีบุ๊ 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 ปูยุดประชารักษ์ 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.ป่าไร่ ๓.๐ บ้านป่าไร่ ๑.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๐ 
๑๐๖ บ้านวังกว้าง แม่ลาน ๗.๐ อบต.ป่าไร่ ๓.๐ บ้านควนแปลงงู ๓.๐ แม่ลานวิทยา ๗.๐ 
๑๐๗ บ้านควนแปลงงู แม่ลาน ๗.๐ อบต.ป่าไร่ 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 วัดป่าสวย ๓.๕ แม่ลานวิทยา ๓.๐ 

๑๑๓ บ้านโคกเหรียง แม่ลาน ๕.๐ อ.บ.ต.แม่ลาน ๕.๕ วัดบุพนิมิต ๓.๐ แม่ลานวิทยา ๕.๐ 
๑๑๔ วัดป่าสวย 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 วัดป่าสวย ๓.๐ โรงเรียนบ้านวังกว้าง ๗.๐ 

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
๑ บ้านเจาะบาแน มายอ ๑๑๒ 
๒ บ้านวังกว้าง แม่ลาน ๔๘๖ 
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  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 
๔ บ้านควนลังงา โคกโพธ์ิ 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 วัดนาประดู่ โคกโพธ์ิ ๑๔ บ้านควนแตน โคกโพธ์ิ 
๒ วัดทรายขาว โคกโพธ์ิ ๑๕ นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ  

มิตรภาพท่ี ๑๔๘ 
โคกโพธ์ิ 

๓ สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธ์ิ ๑๖ วัดสุนทรวารี โคกโพธ์ิ 
๔ วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธ์ิ ๑๗ วัดเกาะหวาย ยะรัง 
๕ วัดธนาภิมุข โคกโพธ์ิ ๑๘ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง 
๖ บ้านนาเกตุ โคกโพธ์ิ ๑๙ บ้านตรัง มายอ 
๗ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ ๒๐ วัดบุพนิมิต แม่ลาน 
๘ บ้านชะเมา โคกโพธ์ิ ๒๑ บ้านโคกเหรียง แม่ลาน 
๙ วัดนิคมสถิต โคกโพธ์ิ ๒๒ วัดป่าสวย แม่ลาน 

๑๐ วัดมะกรูด โคกโพธ์ิ ๒๓ บ้านคลองทราย แม่ลาน 
๑๑ บ้านโคกโพธิ ์ โคกโพธ์ิ ๒๔ บ้านต้นโตนด แม่ลาน 
๑๒ บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธ์ิ ๒๕ บ้านปลักปรือ แม่ลาน 
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    



- 138 - 
 

 โรงเรียนคณุภาพระดับประถมศึกษา 
  

ที ่ โรงเรียนหลัก อ าเภอ โรงเรียนเครือข่าย อ าเภอ หมายเหตุ 

1 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง บ้านโคกขี เหล็ก ยะรัง โรงเรียนคุณภาพ 
   ตลาดนดัต้นมะขาม ยะรัง  
   บ้านสายชล ยะรัง  
   บ้านสายชล (สาขากูแบสรีา) ยะรัง  

2 บ้านน ้าใส มายอ บ้านบูเกะกุง มายอ  
   บ้านควนหย ี มายอ  
   บ้านเขาวัง มายอ  

3 บ้านม่วงเตี ย แม่ลาน บ้านคูระ แม่ลาน  
   บ้านตันหยง แม่ลาน  
   วัดบุพนิมิต แม่ลาน  
   วัดป่าสวย แม่ลาน  

4 บ้านโคกโพธิ ์ โคกโพธ์ิ บ้านดอนเค็ด โคกโพธ์ิ  
   บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธ์ิ  
   บ้านล้อแตก โคกโพธ์ิ  
   บ้านนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ  
   บ้านป่าบอน โคกโพธ์ิ  
5 บ้านสมาหอ มายอ - - โรงเรียน Stand 

Alone 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ที่   ๒๙๕ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

---------------------------- 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก้าหนดให้ส้านักงานเขตพื นที่

การศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั นพื นฐานให้กับประชาชนทุกคน และบริหารจัดการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ท่ีบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการก้าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ส้าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้แต่งตั งคณะท้างาน เพื่อจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และจัดท้าแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  
ดังต่อไปนี  

๑. คณะท 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  ค้าแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช้านาญการพิเศษ 
คณะท้างาน 

  ๑.๔ นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ คณะท้างาน 
  ๑.๕ นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ คณะท้างาน 
  ๑.๖ นางสาวสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท้างาน 
  ๑.๗ นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท้างาน 
  ๑.๘ นายจิรัฎฐ์  สิทธิอุเป อัตราจ้าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะท้างาน 
  ๑.๙ นายอุดม  ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะท้างานและ

เลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช้านาญการพิเศษ 
คณะท้างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 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  ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะท้างาน 
๒.๔ นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล คณะท้างาน 
๒.๕ นางสินุช  ประสงค์สุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท้างาน 
๒.๖ นางสุดสาคร  มาตย์นอก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์ คณะท้างาน 
๒.๗ นางอัญชลี  พลสิทธ์ิ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท้างาน 
๒.๘ นางสุคนธ์  ติ งค้า ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะท้างาน 
๒.๙ นางพัณณี  คงสะวะคุณ นักจัดการงานท่ัวไปช้านาญการพิเศษ คณะท้างาน 
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๒.๑๐ นายวีรชาติ  ไชยนุ้ย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะท้างาน 
๒.๑๑ นายวิรัตน์  จันทร์งาม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะท้างาน 
๒.๑๒ นางสาวมยุรา  เจ๊ะสุโหลง ผู้อ้านวยการโรงเรยีนบ้านตรัง คณะท้างาน 
๒.๑๓ นางสาวหยาดฟ้า  สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก ์  คณะท้างาน 
๒.๑๔ นางสาวบวรรัตน์  ชุลีนวน พนักงานราชการ คณะท้างาน 
๒.๑๕ นายชัรฟุดดิน  หะยี ศึกษานิเทศก ์ คณะท้างาน 
๒.๑๖ นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก ์ คณะท้างาน 
๒.๑๗ นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก ์ คณะท้างาน 
๒.๑๘ นางอภิญญา  ศิรริังษ ี นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ คณะท้างาน 
๒.๑๙ นายอดินันต์  หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ คณะท้างาน 
๒.๒๐ นางกัลยา  ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบญัชีช้านาญการพิเศษ คณะท้างาน 
๒.๒๑ นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรี นักวิชาการเงินและบญัชีช้านาญการ คณะท้างาน 
๒.๒๒ นางสาวศตพร  เอียดขาว พนักงานราชการ คณะท้างาน 
๒.๒๓ นางสริวีร์  โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ช้านาญการพิเศษ คณะท้างาน 
๒.๒๔ นางสาวจริัฐิกาล  มาละวรรณโณ พนักงานราชการ คณะท้างาน 
๒.๒๕ นายอุดมเกียรติ  รักทรัพย ์ กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ ์ คณะท้างาน 
๒.๒๖ นายราเชนทร์  จันทพิมล กลุ่มโรงเรียนดอกประดู ่ คณะท้างาน 
๒.๒๗ นายสมควร ศรีภักด ี กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คณะท้างาน 
๒.๒๘ นางแวมัสนะห์  แสะ็เด็ง กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คณะท้างาน 
๒.๒๙ นายประพันธ์  เจ๊ะอูมา กลุ่มโรงเรียนยะรัง คณะท้างาน 
๒.๓๐ นายอะหห์มัด  สาและ กลุ่มโรงเรียนกูวิงตรัง คณะท้างาน 
๒.๓๑ นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คณะท้างาน 
๒.๓๒ นายถาวร  แสงด ี กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คณะท้างาน 
๒.๓๓ นางสาวสาวิตรี  สาและบู นักวิชาการศึกษาช้านาญการ คณะท้างาน 
๒.๓๔ นางพรภนา  ค้าแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช้านาญการพิเศษ 
คณะท้างาน 

๒.๓๕ นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ คณะท้างาน 
๒.๓๖ นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะท้างาน 
๒.๓๗ นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท้างาน 
๒.๓๘ นายจิรัฏฐ์  สิทธิอุเป            อัตราจ้าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะท้างาน 
๒.๓๙ นายถวิล  ชุลีนวน ช่างไฟฟ้า คณะท้างาน 
๒.๔๐ นายอนนท์  อุ่นอก ช่างสี คณะท้างาน 
๒.๔๑ นายสุธน  บุญรอด ช่างไฟฟ้า คณะท้างาน 
๒.๔๒ นายอมร  บัวสุวรรณ ช่างสี คณะท้างาน 
๒.๔๓ นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช้านาญการพิเศษ 
คณะท้างานและ
เลขานุการ 

๒.๔๔ นางสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

คณะท้างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๔๕ นางสาววิภากุล  บุญแนบ พนักงานราชการ คณะท้างานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
              สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                      
                      (นายสะอาด  อุสมา) 

                               ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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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 าแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

๒. นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นางสาวสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๔. นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๕. นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
๖. นางสาวดวงฤทัย  เพชรมณี พนักงานราชการ 

 
 
 
 

 
 
 
 



 


