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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ตั้งอยู่ ณ  บ้านเลขที่ ๓๕/๑๖ หมู่ที่ ๗        
ถนนเพชรเกษม  ตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ๙๔๑๒๐  โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๓-๑๑๙๖  
โทรสาร ๐-๗๓๔๓-๑๑๙๗  Website : http://web.pattani๒.org Email : eduptn๒@hotmail.com 
 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๖ และ ๓๗ เพ่ือให้การปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ๑๗๕ เขต มีผลให้จังหวัด
ปัตตานี มี ๒ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๖ อำเภอ คือ อำเภอเมือง ปะนาเระ ยะหริ่ง สายบุรี กะพ้อ และ ไม้แก่น  

  ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒ ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๖ อำเภอ คือ อำเภอหนองจิก โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ทุ่งยางแดง และแม่ลาน เมื่อวันที ่๑๔   
มีนาคม ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม 
อีกเป็น ๑๗๙ เขต ทำให้จังหวัดปัตตานี มี ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี  ปะนาเระ ยะหริ่ง และหนองจิก 
 ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี  เขต ๒ ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การปกครอง ๔ อำเภอ คือ อำเภอโคกโพธิ์  มายอ  ยะรัง  และแม่ลาน 

  ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๓ ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
 การปกครอง ๔ อำเภอ คือ อำเภอสายบุรี กะพ้อ ไม้แก่น และทุ่งยางแดง 

 

http://www.pattani2.go.th/
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 เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีอยู่เดิม ๑๘๕ เขต เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต รวม ๒๒๕ เขต ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต ๒  
จึงเปลี่ยนสถานะเป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และมีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่เดิม คือ อำเภอโคกโพธิ์  อำเภอมายอ  อำเภอยะรังและ
อำเภอแม่ลาน 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ประกอบด้วย ๔ อำเภอ  คือ อำเภอ   
โคกโพธิ์  อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลาน มีพ้ืนที่รวม ๘๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี และมีแม่น้ำสายสำคัญ 
คือ แม่น้ำปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา 
สวนผลไม้ และการทำนา ด้วยระบบชลประทาน  
  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานี  ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่ อำเภอเบตง จังหวัด 
ยะลา ไหลผ่านเขตพ้ืนที่ในท้องที่อำเภอยะรังและอำเภอหนองจิก พ้ืนที่ส่วนน้อย เป็นภูเขาอยู่ทางตอนใต้
ของอำเภอโคกโพธิ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๐๓ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๗ ของพ้ืนที่ทั้งหมด อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๐-๓๕ องศาเซลเซียส มีฤดู ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน 
อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและฤดูฝน ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม        
ถึงเดือนตุลาคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงนี้มีฝนน้อย ช่วงหลังอยู่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้
ฝนตกหนัก น้ำอาจท่วมหรือหลาก ปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง ๒,๐๐๐  -  ๒,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี มีชลประทาน
ขนาดใหญ่ สามารถให้น้ำแก่พ้ืนที่การเกษตรได ้
 

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

 

อำเภอ 
ทิศเหนือ 
ติดต่อกับ 

 

ทิศใต้ติดต่อกับ ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ 

ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ 

โคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก 
 

จังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา 

อำเภอแม่ลาน 
อำเภอหนองจิก 

อ่าวไทย 
จังหวัดสงขลา 

ยะรัง อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาน 
จังหวัดยะลา 

อำเภอมายอ 
อำเภอยะหริ่ง 
อำเภอทุ่งยางแดง 

อำเภอหนองจิก 
อำเภอแม่ลาน 

มายอ อำเภอยะหริ่ง อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง 
อำเภอปะนาเระ 

อำเภอยะรัง 

แม่ลาน อำเภอหนองจิก 
อำเภอยะรัง 

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 
อำเภอยะรัง 

อำเภอโคกโพธิ์ 

 

แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อของอำเภอในจังหวัด 
 

         
การคมนาคม  
 ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ ๑,๐๕๕ กิโลเมตร หรือ ๑,๐๒๕ กิโลเมตร 
โดยทางรถไฟ (สถานีปัตตานี) การเดินทางไปได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ดังนี้  
 - ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน ๔ สาย คือ หมายเลข ๔๒ , ๔๓ ,๔๐๙, ๔๑๐ เชื่อมจังหวัด
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีทางหลวงจังหวัด ๕ เส้นทาง คือ เส้นทาง ๔๐๖๑,๔๑๕๗,๔๐๗๕, 
๔๐๙๒ และ ๔๐๖๐ 
 - ทางรถไฟ มีสถานีปัตตานี เป็นสถานีหลักของจังหวัด ตั้งอยู่ในท้องที่ อำเภอโคกโพธิ์ ห่างจาก 
ตัวจังหวัด ๒๙ กิโลเมตร 
 - ทางน้ำ มีท่าเทียบเรือชายฝั่งสำหรับขนสินค้าทางทะเลระหว่างปัตตานี – กรุงเทพ และ
ปัตตานี - ต่างประเทศ สามารถขนถ่ายปลาได้ ครั้งละประมาณ ๑๐๐ ลำ พร้อม ๆ กัน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ
เมืองปัตตานี จำนวน ๒ ท่า คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
ปัตตานี เป็นท่าเทียบเรือน้ำลึก ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะมีเรือประมงจากจังหวัด
ต่าง ๆ ทั้งในภาคใต้และภาคกลางตอนล่างมากข้ึน ปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ เพ่ือซื้อขายกันในแต่ละวัน  
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 - ทางอากาศ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่ แล้ว
ต่อรถโดยสาร สายหาดใหญ่ - ปัตตานี หรือใช้บริการแท็กซี่จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะทางจาก
หาดใหญ่ถึงปัตตาน ีประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร 
 ระยะทางจากจังหวัดไปยังอำเภอต่าง ๆ 

อำเภอเมือง - อำเภอยะรัง     ระยะทาง  ๑๕  กิโลเมตร 
อำเภอเมือง - อำเภอโคกโพธิ์  ระยะทาง  ๒๙  กิโลเมตร 
อำเภอเมือง - อำเภอมายอ    ระยะทาง  ๒๙  กิโลเมตร 
อำเภอเมือง - อำเภอแม่ลาน   ระยะทาง  ๕๓  กิโลเมตร  

 ระยะทางจากจังหวัดไปยังสถานีที่ใกล้เคียง 
 ปัตตานี - ยะลา        ระยะทาง  ๓๕  กิโลเมตร 
 ปัตตานี - นราธิวาส    ระยะทาง  ๙๒  กิโลเมตร 
 ปัตตานี - สงขลา       ระยะทาง  ๙๙  กิโลเมตร               
 ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปยังอำเภอในเขตรับผิดชอบ 

อำเภอโคกโพธิ์ - อำเภอยะรัง     ระยะทาง  ๓๒.๖๐  กิโลเมตร 
อำเภอโคกโพธิ์ - อำเภอมายอ    ระยะทาง  ๔๕.๗๐  กิโลเมตร 

 อำเภอโคกโพธิ์ - อำเภอแม่ลาน   ระยะทาง  ๒๕.๙๐  กิโลเมตร 
 

ประชากร 
 จำนวนประชากร 4 อำเภอ ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 227,062 คน จำแนกเป็นเพศชาย 112,256 คน เพศหญิง 
114,806 คน แยกรายละเอียดเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ 
 

อำเภอ ชาย หญิง รวม 
โคกโพธิ ์ 30,466 31,887 62,353 
ยะรัง 45,272 45,345 90,617 
มายอ 27,878 28,610 56,488 
แม่ลาน 8,640 8,964 17,604 
รวม 112,256 114,806 227,062 

 ที่มา  https://stat.bora.dopa.go.th/  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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แผนภูมิที่ ๑  แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ จำแนกชายหญิง 
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หน่วยการปกครอง 
 จังหวัดปัตตานี แบ่งหน่วยการปกครอง ออกเป็น ๑๒ อำเภอ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ มีเขตการปกครอง ๔ อำเภอ ดังนี้ 
 

อำเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล 
โคกโพธิ ์ ๓๓๙.๔ ๑๒ ๘๒ ๑๑ ๓ 
ยะรัง ๑๘๔ ๑๒ ๗๒ ๑๒ ๑ 
มายอ ๒๑๖.๑ ๑๓ ๕๙ ๑๐ ๑ 
แม่ลาน ๘๙.๒ ๓ ๒๒ ๓ - 

     ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบยีน  http://stat.dopa.go.th/ข้อมลู ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒  แสดงข้อมูลพ้ืนที่รายอำเภอ 
 

การนับถือศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 4 อำเภอ นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 89.90 นับถือ 
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 9.93 และนับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 0.17 จำแนกเป็นรายอำเภอ 
 ดังนี้ 
 

อำเภอ 
ศาสนา
พุทธ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ศาสนา
อิสลาม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ศาสนา
อ่ืน ๆ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รวม 

โคกโพธิ ์ 14,154 22.70 48,012 77.00 187 0.3 62,353 
ยะรัง 1,495 1.65 89,031 98.25 91 0.1 90,617 
มายอ 689 1.22 55,686 98.58 113 0.2 56,488 
แม่ลาน 6,202 35.23 11,402 64.77 0 0 17,604 

รวม 22,540 9.93 204,131 89.90 391 0.17 227,062 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2564 
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แผนภูมิที่ ๓  แสดงจำนวนการนับถือศาสนาเป็นรายอำเภอ 

 

ศาสนสถาน 
 

อำเภอ วัด (แห่ง) มัสยิด (แห่ง) สำนักสงฆ์ (แห่ง) รวม (แห่ง) 
โคกโพธิ ์ 22 59 - 81 
ยะรัง 3 103 - 106 
มายอ 2 66 1 69 
แม่ลาน 4 17 1 22 

รวม 31 245 2 278 
   ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน  http://stat.dopa.go.th/   ข้อมลู ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖4 
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แผนภูมิที่ ๔  แสดงจำนวนศาสนสถานเป็นรายอำเภอ 
 

เศรษฐกิจ       

 อำเภอโคกโพธิ์   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวนยางพารา และ 
ทำสวนผลไม ้ อาชีพเสริม คือ  เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก 
 อำเภอยะรัง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  รับจ้าง และค้าขาย  
อาชีพเสริม  คือ  หัตถกรรมในครัวเรือน 
 อำเภอมายอ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบหลัก คือ ทำนา ทำสวนยางพารา และทำสวน
ผลไม ้อาชีพเสริม คือ  ปศุสัตว์  รับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
 อำเภอแม่ลาน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (ทำนา , ทำสวน  
เช่น สวนยางพารา เงาะ ลองกอง ทุเรียน มะพร้าว ส้มโอ,ทำไร่)  อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ (แพะ แกะ 
วัว  เป็นต้น) และ ทำประมงน้ำจืด 
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คำขวัญประจำอำเภอ        
 อำเภอโคกโพธิ์   ศูนย์บริหารราชการงามสง่า บารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เมืองผลไม้ดก 

 น้ำตกทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์  
 ประเพณีไทย  งานชักพระ 

 อำเภอยะรัง  ยะรังเมืองเก่า นกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยี ทุเรียนดีหมอนทอง ลองกองหวาน
   อร่อย 
 อำเภอมายอ   มายอเมืองสงบ เคารพกฎหมายหลายหลายอาชีพ แหล่งผลิตบาติกสวย 
 อำเภอแม่ลาน   ลองกองหวาน ชลประทานดี วิถีอำนวย พระนอนสวย รวยทุ่งกว้าง 
 

แหล่งท่องเที่ยว 
 อำเภอโคกโพธิ์  

๑. อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  
๗ กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากของจังหวัดปัตตานี 

๒. น้ำตกโผงโผง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลปากล่อ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๒๙ กิโลเมตร 
๓. น้ำตกอรัญวาริน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๒๒ กิโลเมตร  
๔. พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ ๗  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ ติดอยู่กับ       

ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์) เป็นพลับพลาที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๗๒  ตามคำกราบบังคมทูล ของนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ และเยอรมัน  
กรมศิลปากรได้ประกาศเป็นโบราณสถาน ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๒ ตอนที่ ๑๓๖ เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 

๕. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลควนโนรี เป็นวัดซึ่งมีสถูปบรรจุอัฐิของ
สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด (พระราชมุนีสามีรามคุณูปามาจารย์) และรูปปั้นของสมเด็จ
หลวงพ่อทวด  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  

๖. วัดทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว เป็นวัดเก่าแก่อดีตเคยมีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่
เคารพนับถือของชาวไทย และต่างชาติ คือ พระครูธรรมกิจโกศล (อาจารย์นอง ฯ) ซึ่งเป็นพระสงฆ์รุ่นเดียว 
กับพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้  
 ๗. วัดศรีมหาโพธิ์  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อดีตเจ้าอาวาสซึ่งมรณภาพ คือ หลวงปู่แดง 
สุนทโร ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย กล่าวกันว่า พระเครื่องและชานหมากของหลวงปู่แดง รุ่น “ปาฏิหาริย์” 
หรือ “แชะ แชะ” นั้น เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี หลวงปู่แดงเป็นพระสงฆ์ในรุ่นเดียวกับ อาจารย์ทิม 
อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ด้วย  

๘. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งพลา และหมู่ที่ ๑ ตำบลนาประดู่ มีเนื้อที่
ประมาณ ๕๐ ไร่ เป็นศูนย์สร้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ืออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน และผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ รวมทั้งการจำหน่าย เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ทั้งของจังหวัดปัตตานี และของภาคใต้ มีพลับพลา   ที่
ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเสด็จ พระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ 
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 อำเภอยะรัง 
ซากเมืองเก่า เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มีซากโบราณสถาน 

อยู่ราว ๓๐ แห่ง ในบริเวณพ้ืนที่กว้าง ๑๐ ตารางกิโลเมตร ที่ตำบลยะรัง ตำบลปิตูมุดี และตำบลวัด มีอายุ
ประมาณ ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว โบราณสถานแห่งนี้ สภาพทั่วไปมีความซับซ้อนของอาคารปราสาทคูคลอง    
ที่ใช้ป้องกันข้าศึก และบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในศตวรรษท่ี ๑๒-๑๔  
 อำเภอมายอ  

 เขาฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลมายอ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๓ กม. เขาฤาษี เป็นภูเขาโขดหิน  
ธรรมชาติ มีบ่อน้ำ ก่อด้วยอิฐกว้าง ๒ ศอก ลึกประมาณ ๕ ศอก ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทาง
ราชการเคยนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล บนเขาฤาษีนี้ ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาฤาษี
แปลงสาสน์ มีการสร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ปัจจุบันยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวปัตตานี
และจังหวัดใกล้เคียง 
 

การจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา

ใน ๔ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลาน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่ม ดังนี้ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

(115 โรงเรียน) 

อำเภอโคกโพธิ์ 
(40 โรงเรียน) 

อำเภอยะรัง 

(35 โรงเรียน) 
อำเภอมายอ 

(29 โรงเรียน) 
อำเภอแม่ลาน 
(11 โรงเรียน) 

กลุ่มดอกประดู่ 
(14โรงเรียน) 

กลุ่มนาเกตุพัฒนา 

(12โรงเรียน) 

กลุ่มร่มโพธิ์ 
(14โรงเรียน) 

กลุ่มบราโอก้าวหน้า 

(12 โรงเรียน) 

กลุ่มยะรัง 
(11 โรงเรียน) 

กลุ่มอัมพวา 

(12 โรงเรียน) 

กลุ่มกูวิง-ตรัง 
(15 โรงเรียน) 

กลุ่มมายอพัฒนา 
(14 โรงเรียน) 

กลุ่มแม่ลาน 
(11 โรงเรียน) 
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จำนวนโรงเรียน จำแนกตามประเภทท่ีเปิดสอนและขนาด ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

ประเภท จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๑๕ ๑๐๐ 
จำแนกตามประเภทท่ีเปิดสอน 
- ประถมศึกษา 
- ขยายโอกาส 

 
๑๐๒ 
๑๓ 

 
๘๘.70 
๑๑.๓๐ 

จำแนกตามโรงเรียนหลัก/สาขา 
- โรงเรียนหลัก 
- โรงเรียนสาขา 

 
๑๑๓ 

๒ 

 
๙๘.๒๖ 
๑.๗๔ 

จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน 
- ขนาดที่ ๑ (๑-๑๒๐ คน) 
- ขนาดที่ 2 (121 – 600 คน) 
- ขนาดที่ 3 (601 – 1500 คน) 
- ขนาดที่ 4 (มากกว่า 1500 คน) 

 
๔3 
7๐ 
2 
0 

 
๓7.39 
60.87 
1.74 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕  แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 
 

 
จำนวนโรงเรียนและนักเรียนจำแนกรายอำเภอ 

 
 

อำเภอ 
จำนวนสถานศกึษา 

ข้าราช 
การครู 

ก่อนประถม ประถม มัธยม รวมท้ังสิ้น 
ประ 
ถม 

ขยาย 
โอกาส 

รวม นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

โคกโพธิ์ 36 4 40 331 1,291 108 3,246 240 246 13 4,783 361 
ยะรัง 31 4 35 429 2,430 118 5,606 250 193 12 8,229 380 
มายอ 26 3 29 311 1,551 87 3,894 187 109 9 5,554 283 
แม่ลาน 9 2 11 93 472 34 1,202 76 192 8 1,866 118 

รวม 102 13 115 1,111 5,744 347 13753 753 740 72 20,432 1,142 
        ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

37%

61%

2%

แผนภูมิแสดงขนาดโรงเรียน
 ตามเกณ ์ส านักนโยบายและแผน  สพฐ  

ขนาดที่   (  –     คน     
รร 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงจำนวนโรงเรียนและนักเรียนจำแนกรายอำเภอ 
 
 

จำนวนนักเรียน จำแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน 
 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖5   
 

                                                                              
 

ชั้น นักเรียนชาย 
นักเรียน
หญิง 

รวม ห้องเรียน 
ห้อง : 

นักเรียน 
อนุบาล ๑ 785 656 1,441 97 1:15 
อนุบาล ๒ 1,117 1055 2,172 125 1:17 
อนุบาล ๓ 1,074 1057 2,131 125 1:17 
รวม 2,976 2768 5,744 347 1:17 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,117 1,068 2,185 125 1:17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,201 1,117 2,318 124 1:19 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,157 1,142 2,299 127 1:18 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,230 1,124 2,354 126 1:19 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,197 1,192 2,389 125 1:19 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,275 1,128 2,403 126 1:19 
รวม 7,177 6,771 13,948 753 1:19 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 129 122 251 14 1:18 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 140 120 260 14 1:19 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 118 111 229 14 1:16 
รวม 387 353 740 42 1:18 
รวมทั้งสิ้น 10,540 9,892 20,432 1,142 1:18 

 

24%

40%

27%

9%

จ านวนนักเรียน

โคกโพธ์ิ

ยะรัง

มายอ

แม่ลาน
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แผนภูมิที่  7  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นและเพศ 
 
 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน 
 

 

 

  

กลุ่มโรงเรียน 
จำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 

ประถม 
ขยาย
โอกาส 

รวม 
ก่อน

ประถม 
ประถม มัธยม นักเรียน ห้องเรียน 

ดอกประดู่ 13 1 14 402 1,058 46 1,506 125 
นาเกตุพัฒนา 10 2 12 395 931 72 1,398 112 
ร่มโพธิ์ 13 1 14 494 1,257 128 1,879 124 
บราโอก้าวหน้า 10 2 12 621 1,443 80 2,144 113 
ยะรัง 11 0 11 916 2,103 0 3,019 129 
อัมพวา 10 2 12 893 2,060 113 3,066 138 
กูวิง-ตรัง 13 2 15 718 1,582 81 2,381 137 
มายอพัฒนา 13 1 14 833 2,312 28 3,173 146 
แม่ลาน 9 2 11 472 1,202 192 1,866 118 

รวม 102 13 115 5,744 13,948 740 20,432 1,142 
                        ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖5 

 

 
แผนภูมิที่  ๘  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน 
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จำนวนครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

 

ขนาดโรงเรียน จำนวน อัตรา 
โรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน ครู : นร. ห้อง : นร. 

ขนาดที่ ๑ (นักเรียน  ๑–๑๒๐ คน) 43 3,663 250 378 1:15 1:10 
ขนาดที ่๒ (นักเรียน ๑๒๑–๒๐๐ คน) 40 6,204 410 365 1:15 1:17 
ขนาดที่ ๓ (นักเรียน ๒๐๑–๓๐๐ คน) 20 4,961 257 194 1:19 1:26 
ขนาดที่ ๔ (นักเรียน ๓๐๑–๔๙๙ คน) 8 3,069 144 121 1:21 1:25 
ขนาดที ่๕ (นักเรียน ๕๐๐–๑,๔๙๙ คน) 4 2,535 103 84 1:25 1:30 

รวมทั้งสิ้น 115 20,432 1,164 1,142 1:18 1:18 
                ข้อมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๙  แสดงจำนวนครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

จำนวนการนับถือศาสนาของนักเรียน รายชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕65 
 

 
 
 

ระดับชั้น 
 

นักเรียน
ทั้งหมด 

การนับถือศาสนา 
พุทธ อิสลาม คริสต์ ซิกข์ อ่ืน ๆ 

อนุบาล ๑ 1,441 65 1,373 3 0 0 
อนุบาล ๒ 2,172 139 20,33 0 0 0 
อนุบาล ๓ 2,131 124 2,003 4 0 0 
รวม 5744 328 5409 7 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,185 155 2,025 5 0 0 
ระถมศึกษาปีที่ ๒ 2,318 159 2,153 5 0 1 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 2,299 178 2,116 4 0 1 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 2,354 157 2,195 2 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 2,389 174 2,214 1 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2,403 144 2,259 0 0 0 
รวม 13,948 967 12,962 17 0 2 

 

ครู:นร.

ห้อง:นร.

0:00

0:28

0:57

1:26

1:55

ขนาดท่ี 1 (นักเรียน  
1 – 120 คน)

ขนาดท่ี 2 (นักเรียน 
121 – 200 คน)

ขนาดท่ี 3 (นักเรียน 
201 – 300 คน)

ขนาดท่ี 4 (นักเรียน 
301 – 499 คน)

ขนาดท่ี 5 (นักเรียน 
500 – 1499 คน)

ครู:นร. ห้อง:นร.
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ระดับชั้น 
 

นักเรียน
ทั้งหมด 

การนับถือศาสนา 
พุทธ อิสลาม คริสต์ ซิกข์ อ่ืน ๆ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 251 32 219 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 260 19 241 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 229 30 199 0 0 0 
รวม 740 81 659 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 20,432 1,376 19,030 24 0 2 
 

                                                                                 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖5 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๐   แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามการนับถือศาสนา 
 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามสญัชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖5 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 785 656 1441 785 654 1439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
อนุบาล 2 1117 1055 2172 1115 1055 2170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
อนุบาล 3 1074 1057 2131 1074 1057 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 2976 2768 5744 2974 2766 5740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1117 1068 2185 1115 1064 2179 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1201 1117 2318 1198 1111 2309 1 3 4 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1157 1142 2299 1152 1141 2293 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1230 1124 2354 1226 1118 2344 0 1 1 0 2 2 2 2 4 1 0 1 1 1 2 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1197 1192 2389 1195 1187 2382 1 2 3 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1275 1128 2403 1272 1125 2397 2 1 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 7177 6771 13948 7158 6746 13904 7 7 14 5 6 11 4 6 10 1 2 3 1 1 2 1 3 4
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 129 122 251 127 122 249 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 140 120 260 140 120 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 118 111 229 118 110 228 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 387 353 740 385 352 737 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมท้ังส้ิน 10540 9892 20432 10517 9864 20381 8 8 16 6 6 12 4 6 10 1 2 3 2 2 4 2 4 6

อินโดนีเซีย อ่ืน ๆ ไม่ปรากฎสัญชาตินักเรียนท้ังหมด
ชั้น

ไทย กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย
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แผนภูมิที่ ๑๑   แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ 
 
 

จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ 
 

ประเภทความพิการ จำนวน(คน) ร้อยละ ประเภทความพิการ จำนวน(คน) ร้อยละ 
การมองเห็น 8 0.04 การพูด, ภาษา 14 0.07 
การได้ยิน 6 0.03 พฤติกรรมอารมณ์ 10 0.05 
สติปัญญา 51 0.25 ออทิสติก 9 0.04 
ร่างกาย,สุขภาพ 33 0.16 พิการซ้ำซ้อน 8 0.04 
การเรียนรู้ 1945 9.52 อ่ืน ๆ 0 0 

รวมนักเรียนพิการ ๒,081  คน           คิดเป็นร้อยละ   ๑0.20 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 20,432  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

แผนภูมิที่ ๑๒  แสดงจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ 
 
 

 

 

ไทย

เมียนมา

อินโดนีเซีย

ไม่ปรากฎสัญชาติ

0
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1000
1500

2000
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ไทย กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อื่น ๆ ไม่ปรากฎสัญชาติ
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จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกเพศ ระดับการศึกษา และประเภท 
 

 

ประเภทด้อยโอกาส 
ก่อน

ประถม 
ประถม ม.ต้น รวม ร้อยละ 

เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 
เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 
เด็กยากจน 4,925 12,142 652 17,719 86.72 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 
กำพร้า 2 24 1 27 0.13 
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 
ด้อยโอกาสมากกว่า ๑ รายการ 58 393 31 482 2.36 

รวมนักเรียนด้อยโอกาส 4,985 12,559 684 18,228 89.21 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,744 13,948 740 20,432 - 

% นักเรียนด้อยโอกาสเทียบระดับการศึกษา 86.79 90.04 92.43 89.21 - 
 

                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖5 
 

 

  
แผนภูมิที่ ๑๓  แสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส 
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จำนวนนักเรียนรายช้ัน เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

 

ชั้น 
ประชากรวัยเรียน จำนวนนักเรียน ร้อยละ 

นักเรียน/
ประชากร อายุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๓ 1,792 1,829 3,621 785 656 1,441 39.80 
อนุบาล ๒ ๔ 1,872 1,873 3,745 1,117 1,055 2,172 58.00 
อนุบาล ๓ ๕ 1,766 1,831 3,597 1,074 1,057 2,131 59.24 

รวมก่อนประถม   5,430 5,533 10,963 2,976 2,768 5,744 52.39 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ 1,795 1,886 3,681 1,117 1,068 2,185 59.36 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๗ 1,870 1,949 3,819 1,201 1,117 2,318 60.70 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๘ 1,960 2,065 4,025 1,157 1,142 2,299 57.12 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๙ 1,955 1,978 3,933 1,230 1,124 2,354 59.85 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐ 1,895 1,959 3,854 1,197 1,192 2,389 61.99 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ 1,903 1,879 3,782 1,275 1,128 2,403 63.54 
รวมประถมศึกษา  11,378 11,716 23,094 7,177 6,771 13,948 60.40 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๒ 1,832 1,846 3,678 129 122 251 6.82 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ 1,913 1,886 3,799 140 120 260 6.84 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ 1,868 1,903 3,771 118 111 229 6.07 
รวมมัธยมศึกษา  5,613 5,635 11,248 387 353 740 6.58 

รวมทั้งสิ้น  22,421 22,884 45,305 10,540 9,892 20,432 45.10 
ที่มา  :  สถิติประชากรทางทะเบียนราษฎร์ http://stat.bora.dopa.go.th   ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖4 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๔  แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนต่อจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 
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อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 และ ๒๕๖5 
 

 
 

ชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพิ่ม 

+ 
ลด - 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ 690 642 1332 785 656 1441 109 
อนุบาล ๒ 1,023 973 1,996 1,117 1,055 2,172 176 
อนุบาล ๓ 967 920 1,887 1,074 1,057 2,131 244 
รวมก่อนประถม 2,680 2,535 5,215 2,976 2,768 5,744 529 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 1,212 1,103 2,315 1,117 1,068 2,185 -130 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 1,127 1,105 2,232 1,201 1,117 2,318 86 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 1,189 1,086 2,275 1,157 1,142 2,299 24 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 1,182 1,155 2,337 1,230 1,124 2,354 17 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 1,277 1,116 2,393 1,197 1,192 2,389 -4 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 1,134 1,067 2,201 1,275 1,128 2,403 202 
รวมประถมศึกษา 7,121 6,632 13,753 7,177 6,771 13,948 195 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 149 122 271 129 122 251 -20 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 121 111 232 140 120 260 28 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 108 119 227 118 111 229 2 
รวมมัธยมศึกษา 378 352 730 387 353 740 10 
รวมทั้งสิ้น 10,179 9,519 19,698 10,540 9,892 20,432 734 
                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖5 

 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๑๕  แสดงอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖4 และปีการศึกษา ๒๕๖5 
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อนุบาล ๑ 1441 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อนุบาล ๒ 2172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อนุบาล ๓ 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมอนุบาล 5744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 2318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 2299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 2354 1 1 0 0 0 0 0 0 0.04
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 2389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 2403 1 0 1 0 0 0 0 0 0.04
รวมประถมศึกษา 13948 2 1 1 0 0 0 0 0 0.01
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมมัธยมศึกษา 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมท้ังส้ิน 20432 2 1 1 0 0 0 0 0 0.01

จ านวน
นักเรียนต้นปี

อพยพ
ตาม

ผู้ปกครอง

ร้อยละของ
นักเรียนออก
กลางคันต่อ
นักเรียนต้นปี

สาเหตุ

ระดับ

จ านวน
นักเรียนออก

กลางคัน
ท้ังหมด

มีปัญหา
ในการ
ปรับตัว

สมรสแล้ว
หาเล้ียง

ครอบครัว
ฐานะ

ยากจน
มีปัญหา

ครอบครัว
เจ็บป่วย/
อุบัติเหตุ

อัตราการศึกษาต่อ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

เข้าสอบ 
ปลายภาค  

 

จบการศึกษา ศึกษาต่อ ร้อยละ ไม่ศึกษาต่อ/
ประกอบอาชีพ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2,182 2,182 2,182 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 222 222 217 97.75 5 

                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖5 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๖ แสดงอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

       ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
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แผนภูมิที่ ๑๗ แสดงจำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ 
 

อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3  และ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

 
 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4  
+ เพิ่ม 
– ลด 

(ร้อยละ) 

จำนวน
นักเรียน
ต้นป ี

จำนวน
นักเรียน

ออก
กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
นักเรียน
ต้นป ี

จำนวน
นักเรียน

ออก
กลางคัน 

คิด
เป็น

ร้อยละ 

อนุบาล ๑ 1,260 0 0 1,441 0 0 0 
อนุบาล ๒ 1,757 0 0 2,172 0 0 0 
อนุบาล ๓ 1,908 0 0 2,131 0 0 0 
รวมอนุบาล 4,925 0 0 5,744 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 2,293 0 0 2,185 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 2,202 0 0 2,318 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 2,243 2 0.09 2,299 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 2,346 0 0 2,354 1 0.04 +0.04 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 2,179 1 0.05 2,389 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2,379 0 0 2,403 1 0.04 +0.04 
รวมประถมศึกษา 13,642 3 0.02 13,948 2 0.01 -0.01 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 247 1 0.40 251 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 236 2 0.85 260 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 182 1 0.55 229 0 0 0 
รวมมัธยมศึกษา 665 4 0.60 740 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 19,232 7 0.04 20,432 2 0.01 -0.03 
                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖5 

 

 

50 50 
มีปัญหาในการปรับตัว

สมรสแล้ว
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แผนภูมิที่ ๑๘   แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 และ ๒๕๖4 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 

 คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 ปีการศึกษา ๒๕๖3 และ ๒๕๖4 

 
 

กลุ่มสาระวิชาหลัก/ 
ปีการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๔๔.๓๙ ๓๘.๑๒ -๖.๒๗ ๔๔.๙๗ ๓๖.๘๑ -๘.๑๖ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๒๙ ๓๐.๐๕ -๓.๒๔ ๓๑.๓๐ ๒๕.๑๗ -๖.๑๓ 
คณิตศาสตร ์ ๒๔.๒๑ ๓๐.๔๘ +๖.๒๗ ๑๙.๗๐ ๑๘.๗๑ -๐.๙๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๔๑ ๒๙.๐๑ -๓.๔๐ ๒๖.๖๕ ๒๗.๑๗ ๐.๕๒ 

รวมเฉลี่ย ๓๓.๕๘ ๓๑.๙๒ -๑.๖๖ ๓๐.๖๖ ๒๖.๙๗ -๓.๖๙ 

    

     

     

     

     

     

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
แผนภูมิที่ ๑๙   แสดงผลคะแนน O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 
ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4 
 

ปีการศึกษา รวมเฉลี่ย 
ความสามารถเฉลี่ยรายด้าน 

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร ์
๒๕๖3 39.94 41.91 37.97 
๒๕๖4 39.74 42.31 37.17 
เพิ่ม/ลด - 0.2 + 0.4 - 0.8 

3 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒๐ แสดงผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
(อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4 

 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร ๕๔.๔๒ ๔๖.๘๔ - ๗.๕๘ 
อัลหะดิษ ๓๒.๖๑ ๔๙.๗๙ ๑๗.๑๘ 
อัลอากีดะฮ ๔๙.๐๖ ๔๖.๖๖ - ๒.๔๐ 
อัลฟิกฮ ๔๑.๕๘ ๔๑.๗๐ ๐.๑๒ 
อัตตารีค ๔๖.๔๖ ๔๖.๒๗ - ๐.๑๙ 
อัลอัคลาค ๕๖.๘๙ ๕๑.๔๖ - ๕.๔๓ 
ภาษาอาหรับ ๕๖.๗๘ ๔๕.๖๑ - ๑๑.๑๗ 
ภาษามาลายู ๗๐.๗๖ ๕๑.๘๑ - ๑๘.๙๕ 

คะแนนรวมเฉลี่ย ๕๑.๐๗ ๔๗.๕๒ - ๓.๕๕ 
 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

 

แผนภูมิที่ ๒๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 
        ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 23 - 
 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง 
(มูตาวัซซีเฏาะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4 

 
 

รายวิชา ปีการศึกษา ผลต่าง 
๒๕๖3 ๒๕๖4 

อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร 47.17 44.27 -2.90 
อัลหะดิษ 47.14 41.03 -6.11 
อัลอากีดะฮ 55.15 53.24 -1.91 
อัลฟิกฮ 50.29 38.52 -11.77 
อัตตารีค 41.82 47.73 5.91 
อัลอัคลาค 43.39 43.19 -0.20 
ภาษาอาหรับ 43.42 35.72 -7.70 
ภาษามาลายู 37.46 50.48 13.02 

คะแนนรวมเฉลี่ย 45.73 44.27 -1.46 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 
 

แผนภูมิที่ ๒๒  แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 
                        ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฏาะห์) 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  RT 

 
ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม 

๒๕๖3 ๔๕.๕๒ ๖๗.๕๑ ๕๖.๕๑ 
๒๕๖4 ๕๑.๔๕ ๖๑.๗๓ ๕๖.๖๔ 

พัฒนาการ + ๕.๙๐ - ๕.๗๘ +๐.๑๓ 

      
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

 
แผนภูมิที่ 23  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2563 

                              และปีการศึกษา 2564 
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การบริหารจัดการศึกษา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ รับผิดชอบโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน ๔ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ อำเภอแม่ลาน          
มีอำนาจหน้าที ่และกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
 
 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้า ๑๓ – ๑๘, 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๗-๒๘) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๙. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 การแบ่งส่วนราชการภายใน  
 

 ๑. กลุ่มอำนวยการ 
 ๒. กลุ่มนโยบายและแผน 
 ๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงาน 
 

๑.  กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
 (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ที่มิใช่
งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 
 (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
 (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ  รวม เลิกและโอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
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 ๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  (ค) ดำเนินการสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
 

 ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
เงินเดือนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ     
การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ซ) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพ่ือดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
ดำเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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 ๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน 
 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
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 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 (ช) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 

     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 

     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 

 ๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
      (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
      (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
      (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
      (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
      (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
      (ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
      (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ             
      (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย  
และงานคดีของรัฐ  
      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

เพศ วุฒิการศึกษา ศาสนา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
 

รวม 
 

พุทธ 
 

อิสลาม 
 

รวม 

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

 
1 
2 

 
0 
2 

 
1 
4 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
1 
4 

 
0 
0 

 
1 
4 

 
1 
3 

 
0 
1 

 
1 
4 

๒ ศึกษานิเทศก ์ 3 9 12 0 0 12 0 12 6 6 12 
๓ บุคลากร ๓๘ ค (๒) 5 32 37 1 31 5 0 37 25 12 37 
๔ ลูกจ้างประจำ 5 0 5 4 1 0 0 5 5 0 5 
๕ ลูกจ้างช่ัวคราว 2 1 3 3 0 0 0 3 1 2 3 

รวม 18 44 62 8 32 22 0 62 41 21 62 

                                           ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2  ณ วันท่ี 1 กนัยายน 2565 
 

 - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 
ที ่

 
ประเภท 

เพศ วุฒิการศึกษา ศาสนา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก พุทธ อิสลาม 

๑ ผู้บริหารสถานศึกษา          
 *ผู้อำนวยการโรงเรียน 60 47 107 0 7 100 0 39 68 
 *รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 12 16 0 0 16 0 3 13 
๒ ข้าราชการครู 170 791 961 0 811 149 1 28

3 
678 

๓ ลูกจ้างประจำ 31 0 31 31 0 0 0 8 23 
๔ พนักงานราชการ          
 - ครูผู้สอน 75 294 373 0 366 7 0 77 296 
 - ครูพ่ีเลี้ยง 3 8 11 1 10 0 0 3 8 
๕ ลูกจ้างชั่วคราว 20 94 114       
 - ธุรการโรงเรียน 20 94 114 9 103 2 0 35 79 
 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 7 49 56 13 42 1 0 12 44 
 - วิทยากรสอนศาสนา 81 59 140 18 116 6 0 0 140 
 - ครูผู้ทรงคุณค่าฯ  1 4 5 0 5 0 0 2 3 
 - บุคลากรวิทย์-คณิตฯ 1 6 7 0 7 0 0 2 5 
 - ครูวิกฤต 1 7 8 0 8 0 0 0 8 
 - นักการภารโรง 51 11 62 54 8 0 0 18 44 
 - รปภ. 86 8 94 85 9 0 0 9 85 

รวม 595 1,390 1,985 211 1,492 281 1 491 1,494 
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 - ข้อมูลข้าราชการครูจำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ ต่ำกว่าปริญญาตรี 7 21 28 
๒ ปริญญาตรี 125 718 906 
๓ ปริญญาโท 74 155 229 
๔ ปริญญาเอก 0 0 0 

รวม 237 894 1,163 
         ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2  ณ วันท่ี 1 กันยายน 2565 
 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 24  แสดงจำนวนข้าราชการครูจำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 
 

 - ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 
 

 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ 

เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ไม่มี รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 96 10 0 107 
รองผู้อำนวยโรงเรียน 0 8 7 1 16 
ข้าราชการครู 0 381 394 265 1,040 

รวมทั้งสิ้น 1 485 411 266 1,163 
   ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2 ณ วันที ่1 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

7

125
74

21

718

155

ชาย หญิง
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แผนภูมิที่ 25  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง 
         และวิทยฐานะ 
 

 - ข้าราชการครูจำแนกตามวิชาเอก 
 

ที ่ สาขาวิชา จำนวน (คน) ที ่ สาขาวิชา จำนวน (คน) 
1 ภาษาไทย 144 7 การประถมศึกษา 136 
2 ภาษาอังกฤษ 132 8 ปฐมวัย 146 
3 วิทยาศาสตร์ 106 9 สุขศึกษา/พลศึกษา 52 
4 คณิตศาสตร์ 98 10 ศิลปะ 25 
5 สังคมศึกษา 83 11 งานอาชีพ 37 
6 คอมพิวเตอร์ 64 12 อ่ืน ๆ 17 

รวม (คน) 627 รวม (คน) 413 
รวมทั้งสิ้น       1,040   คน 

                                              ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2 ณ  1 กันยายน 2565 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 26    แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวิชาเอก          
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 - ข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 
 

ที ่ อำเภอ 
ผู้บริหาร 

สถานศึกษา 

 
ข้าราชการครู 

 

รวมผู้เกษียณอายุ
ราชการทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 โคกโพธิ์ 1 1 2 2 10 12 3 11 14 
2 ยะรัง 1 0 1 2 6 8 3 6 9 
3 มายอ 0 1 1 3 3 6 3 4 7 
4 แม่ลาน 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

รวมทั้งสิ้น 2 2 4 8 19 27 10 21 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 27    แสดงจำนวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 
 

 - ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2564 และ 2565 
 

ปีการศึกษา  ตามเกณ ์ ก.ค.ศ. จ. 18 จำนวนครูขาด-เกิน 
2564 1,053 1,038 -15 
2565 1255 1147 -108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 28    แสดงข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2564 และ 2565 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 

การวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แบบ C-PEST 
 

ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. ด้านพฤติกรรม
ของผู้รับบริการ 
(Customer 
Behaviors : C) 

๑. กลุ่มผู้รับบริการ
โดยตรง 

ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
พึงพอใจที่ได้รับข่าวสารความ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน หลากหลายช่องทาง 
รวมถึงสถานศึกษา จัดการศึกษาดี
มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชน/
ผู้ปกครองให้การยอมรับ มั่นใจ 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา จึงส่งเด็ก 
เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. ชุมชนรอบสถานศึกษา
ส่วนหนึ่งมีสภาพเป็นแหล่ง
อบายมุขเอ้ือต่อการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
๒. เด็กไทยมีสุขภาพ
อนามัยไม่ได้มาตรฐาน 
 
 
 

๒. กลุ่มคู่แข่งและ 
การแข่งขัน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวนมาก กระจายอยู่ 
ทุกตำบล เกือบทุกหมู่บ้าน 
ส่งผลให้ สามารถให้บริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ประชากรวัยเรียนได้อย่าง
ทัว่ถึง เท่าเทียมครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 
 

๑. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
กำหนดให้รัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษา 
การคมนาคมที่สะดวก 
แนวโน้มประชากรลดลง 
ส่งผลให้ มีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาเอกชน
ส่วนหนึ่งมีความพร้อมใน
การบริการรถรับส่ง
นักเรียน เอ้ือต่อความ
สะดวกของผู้ปกครอง 
ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลานเข้าเรียน 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๓. การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาค
ส่วน เห็นความสำคัญของการ
จัดการศึกษาและการกิจกรรม
ทางศาสนา การอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ผู้ปกครองและชุมชนขาด
ความตระหนักในการให้
ความสำคัญของการจัด
การศึกษา โดยถือว่าการ
จัดการศึกษาเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาฝ่ายเดียว 

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

๑. นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาล 
 

๑. รัฐมีโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
๒. รัฐจัดสวัสดิการทางด้าน
การศึกษาและด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
๓. รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชน 
มีงานทำมีรายได้ 
๔. รัฐส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ 

นโยบายการรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่นักเรียนมี
แนวโน้มลดลง และมีครู
ไม่ครบตามเกณฑ์ ส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกของ
ชุมชนและเกิดข้อขัดแย้ง
กับชุมชน ผู้ปกครองที่ไม่
เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริง 

๒. นโยบายการศึกษา
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก 
บริหารจัดการเป็นกลุ่ม
เครือข่าย ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ช่วยเหลือกัน สามารถคงอยู่ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ ใช้
อัตรากำลังให้เกิดประโยชน์ขึ้น 

๑. ความไม่ต่อเนื่องของ
นโยบาย 
๒. มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
บ่อยส่งผลให้เกิดความ 
ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

๒. นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ด้านเพ่ิม
โอกาสได้กำหนดเป้าหมาย
รวม ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส
และสามารถเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อย
กว่า ๑๕ ปี อย่างเท่าเทียมกัน 
ส่งผลให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

หน่วยงานการศึกษาไม่มี
เอกภาพ มีความหลากหลาย
การปฏิบัติ 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๓. ระเบียบกฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการ 
(การบริหารวิชาการ   
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงาน
ทั่วไป) 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
กำหนดให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
สภาพผู้เรียนและสามารถลด
อัตราการออกกลางคัน 

๑. พ.ร.บ.ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา กำหนดให้ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์
มีวิทยฐานะ ไม่ครอบคลุม
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๘ ค (๒) ส่งผลให้ 
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 
ขาดขวัญกำลังใจ มี
ผลกระทบต่อการพัฒนา
งานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา กำหนดให้การ
เลื่อนให้มีวิทยฐานะและ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
ส่งผลให้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางส่วนไม่มี
คุณภาพ 
๓. รัฐบาลกำหนดให้
จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่
เท่ากันส่งผลให้ มีปัจจัย
สนับสนุนนักเรียนด้อย
โอกาสไม่เพียงพอ 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors : E) 
 

งบประมาณ/ 
การสนับสนุน
งบประมาณ 
ของรัฐบาล 

รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์
ของการศึกษา ส่งผลให้  
จัดเงินเพิ่มให้ตามโครงการ  
ต่าง ๆ  

๑. รายได้ผู้ปกครอง
ค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรม ส่งผลให้
ผู้ปกครอง ไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักเรียนได้ 
อย่างเต็มที่ 
๒. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสนับ
สนับงบประมาณในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่อนข้างน้อย 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

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

๑. จำนวนประชากรและ
โครงสร้างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 แนวโน้มประชากรวัยเรียน
ลดลง  ส่งผลให้ นักเรียน
ลดลง จึงมีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 

๒. สภาพของชุมชน 
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 

 สถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที ่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดทำการเรียนการสอน 

๓. คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน  
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑. สภาพสังคมเป็นสังคม
เกษตรกรรม ส่งผลให้ 
สามารถขยายแนวคิดการ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจาก
สถานศึกษาสู่ชุมชนได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
๒. วิถีชีวิตมีลักษณะคล้ายคลึง
เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อันดี 
๓. ประชาชนเคร่งครัดในการ
ประกอบศาสนกิจ 

๑. สถาบันครอบครัวยัง
ไม่เข้มแข็ง 
๒. ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐาน 
การประกอบอาชีพ 
๓. ความแตกต่างทาง
ภาษา 
๔. ประชากรส่วนใหญ่ 
มีรายได้ต่ำ 
๕. ปัญหายาเสพติด 
๖. ความร่วมมือของ
เครือข่ายการจัด
การศึกษามีน้อย 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลาย ส่งผล
ให้ โรงเรียนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ /เป็นครูให้
ความรู้/ เป็นแบบอย่างการ
เรียนรู้ การดำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
ความเป็นชาติไทย 

 

๕. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors : T) 

๑. ความก้าวหน้าและ
ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 

๑. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ส่งผลให้ สามารถเป็นสื่อ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ตามความสนใจ 

๑. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสามารถสื่อสาร 
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 
นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
๒. ขาดการสนับสนุน
อุปกรณ์เทคโนโลยีจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้ปกครอง 

๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ส่งผลให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษานำมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารได้ 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

3. ผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจนขาดทักษะและ
โอกาส ในการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี ให้กับ
นักเรียน 

 
 

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ McKinsey ๗S) 
 

 

ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้าง 
(Structure : S๑) 

๑. การจัดโครงสร้าง
การบริหารของ
หน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นระบบสามารถบริหาร 
จัดการได้มาตรฐาน เนื่องจาก 
ดำเนินงานตามระเบียบ  
กฎหมายกำหนด 

 

๒. การกำหนด 
บทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบและ 
มาตรฐานของ 
หน่วยงาน 

๑. มีการกำหนดบทบาท  
อำนาจหน้าที่มอบหมายงาน
บุคลากรทุกระดับชัดเจน โดย
จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้
ตรงความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะของตำแหน่งหน้าที่ 
สอดคล้องกับระเบียบกำหนด 

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีปริมาณงานและ
มีภารกิจตามนโยบายใน
เขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
มากกว่าเขตพ้ืนที่ปกติ 

 ๒. จัดแบ่งหน่วยภายใน  
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ 
แบ่งส่วนราชการ ภายใน 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

กคศ.ไม่ได้กำหนดกรอบ
อัตรากำลังตามโครงสร้าง
ที่กำหนดใหม่ 

๒. กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
(Strategy : S๒) 

๑. การกำหนด
ทิศทางของ
หน่วยงาน 

มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและ
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายนอกและภายใน
ด้วยเทคนิค SWOT ที่สอด 
คล้องกับบริบทและสภาพจริง
ของหน่วยงาน 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๒. การกำหนด 
โครงการ/กิจกรรม 

มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  
จุดเน้นเป้าประสงค์และบริบท
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องจากมีกระบวนการ 
วางแผนอย่างเป็นระบบและ 
มีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาดำเนินการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรมแต่
งบประมาณที่ได้รับ  
ไม่สอดรับกับโครงการ/
กิจกรรมที่วางไว้ 

๓. ระบบใน 
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 
(System : S๓) 

๓. การถ่ายทอด 
กลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติในระดับ 
กลุ่มและระดับ 
บุคคล 

มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและ 
ระดบับุคคล ได้อย่างทั่วถึง   
เนื่องจากใช้กระบวนการ 
วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 

ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ  
ขาดความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการระหว่างกลุ่มงาน  

๒. ระบบด้าน
งบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงิน และ
พัสดุ 

๑. มีระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีถูกต้อง รวดเร็ว  
๒. การจัดสรรงบประมาณ  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
๓. มีการระดมทรัพยากรจาก 
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

การใช้จ่ายงบประมาณบาง
โครงการไม่แล้วเสร็จตาม
ปฏิทินที่กำหนด 
 
 

๓. ระบบการติดต่อ 
สื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. มีระบบการติดต่อสื่อสาร
กับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
หลากหลายช่องทาง 

บุคลากรขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
และการจัดการเรียน 
การสอน 
 

๔. ระบบการ
ติดตามประเมินผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการติดตามประเมินผลที่เป็น
เครื่องมือสำหรับการบริหารที่
ต่อเนื่อง มีข้อมูลสำหรับการ
วางแผน  
 
 
 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดระบบการ
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประมวลผลข้อมูลได้ทัน
ต่อความต้องการ 



 

 

- 40 - 
 

 

ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

   ๒. กลุ่มงานภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดการ 
วางแผนการรายงานผล
การดำเนินงานที่เป็น
ระบบ 

๔. แบบแผน 
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ  
(Style : S๔) 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะผู้นำ ความ 
สามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน เนื่องจากผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ 
ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒. บุคลากรส่วนใหญ่ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดการตามภารกิจสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับ
มอบหมาย มีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เนื่องจาก บุคลากรทุกระดับ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะ
ผู้นำ และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 

 

๒. การกระจาย
อำนาจตัดสินใจ  
ให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา บริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
เนื่องจาก ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้กระจาย
อำนาจตัดสินใจ ให้บุคลากรได้
ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะที่กำหนด 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๓. การใช้รูปแบบ
บริหารจัดการที่
เหมาะสมในการ
บริหารงาน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้ใช้รูปแบบ
บริหารจัดการที่เหมาะสม  
ในการบริหารงาน บริหาร
จัดการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน เนื่องจาก 
ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีทักษะ
การสั่งการ การควบคุม  
การจูงใจ สะท้อนถึง
วัฒนธรรมหน่วยงาน 

 

๔. การคิดค้น
ระบบงานและ
เทคนิค การบริหาร
เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที
การศึกษา จัดการภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน ทำงานเป็นทีม และ
มีค่านิยมเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่วิสัยทัศน์ 

 

๕. บุคลากร/สมาชิก 
ในหน่วยงาน 
(Staff : SS) 
 

๑. จำนวนบุคลากร
มีเพียงพอเหมาะสม
กับความต้องการ
ของหน่วยงาน 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วน  
ตามบทบาทหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนด มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน เนื่องจาก บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานและจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้
ผลสำเร็จสอดคล้องกับ
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
 
 

บุคลากรกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 
ไม่ครบตามกรอบ
อัตรากำลัง 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๒. บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ความ 
สามารถ ตรงกับ 
งานที่รับผิดชอบ  

๑. บุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ความสามารถมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และมีวัฒนธรรมการทำงาน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
๒. บุคลากรทางการศึกษา  
มีความรัก ความสามัคคี 
ทำงานเป็นทีมและเข้าใจ 
บริบทของพ้ืนที่ 

 

๓.ระบบการสรรหา
และคัดเลือกการ
ฝึกอบรม 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เนื่องจาก ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด 

๑. บุคลากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาตนเอง
หรอืได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานในหน้าที่น้อย 

 ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการพัฒนาบุคลากร 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานและตนเอง 
เนื่องจากมีแผนพัฒนา
บุคลากรระยะสั้นและระยะ
ยาว เน้นการส่งเสริมให้พัฒนา
ตนเองและบุคลากรทุกระดับ
จดัทำแผนพัฒนาตนเอง 

๒. บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการส่งเสริมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามสายงานน้อย 

๖. ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของ
หน่วยงาน 
(Skills : S๖) 

๑. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด  
มีประสิทธิภาพได้ มาตรฐาน  
เนื่องจาก บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ  จัดทำแผน 
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จ 
สอดคล้องกับสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้าน 
ICT และด้านการก่อสร้าง 
เนื่องจาก ไม่มีกรอบ
อัตรากำลังเฉพาะ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๗. ค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
หน่วยงาน 
(Shared Values 
: S๗) 

๑. ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ยืดถือ
ร่วมกัน 

บุคลากรส่วนใหญ่ ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีค่านิยม “รักษาความเป็น
ไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมา 
ภิบาล สานความร่วมมือ”
ร่วมกัน ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 

๒. วิธีการปฏิบัติ
ของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายใน
หน่วยงานหรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

บุคลากรส่วนใหญ่ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามี
วัฒนธรรมในการทำงาน 
“เป็นทีม” เนื่องจากมี
กระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓ 
 

ทิศทางการพัฒนา 

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 

 

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

๑. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการ
บริหารประเทศ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๔. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทย  
มีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 

วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” 
 โดยรัฐบาลได้กำหนด 

 นโยบายหลัก  
 ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    

    ๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญ 

    ๑.๒ ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ  

    ๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  

๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
    ๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
    ๒.๒ ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี

ส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 

    ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  
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    ๒.๔ สร้างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
    ๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ  
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ  
    ๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี  
    ๓.๓ ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง  
    ๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  

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

๕.๑.๑ ดำเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อ 
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

๕.๑.๒ กำกับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  
๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  
๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

    ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 

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

หรือแนวโน้มการค้าโลก  
๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของประกอบการรายใหม่  
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการ 

สนับสนุนผู้ประกอบการ  
    ๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 

๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตร 
สำคัญ อาท ิข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการ 
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร  

๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ 
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ  
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๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน  

แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ  
๕.๓.๗ ส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของ 

การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง  
    ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 

๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
๕.๔.๒ ดึงดดูนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง  
๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว  
๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  

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

    ๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศและ 

สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  
๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง  
๕.๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ  

มั่นคง และมีเสถียรภาพ  
๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำประปา  
๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 

    ๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของ 

ชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายในระบบ ๕G  

๕.๗.๒ พัฒนาการอำนวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า การนำเข้าส่งออก  
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล  

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
    ๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
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๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ำ 

    ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  
๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการ 

ผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้  
๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 

ย่อมยุคใหม ่ 
๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 

ย่อมยุคใหม่ของไทย  
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
    ๖.๑ ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้  
๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค  
๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง  

    ๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
    ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี  
๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการ 

ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน  
๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 
๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  

    ๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗.๒.๑ สร้างผู้นำชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน  
๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน  

สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเทีย่วชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ  
๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ 
๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน  
๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  

    ๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  
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๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
    ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส 
พัฒนาตามศักยภาพ  

๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    ๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก 
ช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  

๘.๒.๒  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
    ๘.๓  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม  ๔.๐  
    ๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง  
    ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน  
๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

    ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  

    ๘.๗ จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
    ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 
    ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกัน และควบคมุปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
    ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  
    ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทำที่เหมาะสม 

กับประชากรทุกกลุ่ม  
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
      ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
      ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน 
      ๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล 
      ๑๐.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือ 

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

ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
      ๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
      ๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ  
      ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
      ๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ 

การตรวจสอบภาครัฐ  
      ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 

    ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก  
ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ  

    ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ ์หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน  

    ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 
      ๑๑.๘ กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ  
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
      ๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      ๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน  
๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไข

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

 

 
 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕79) 
 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง  
 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นพระประมุข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส    
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้       
ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน น้ำ ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 
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 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  (Inclusive 
Growth) มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขัน         
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เพ่ือให้สอดรับ       
กับบริบทการพัฒนาที่ เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพ่ือให้เป็น
พลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟู             
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะ            
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals : SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น    
และสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  ๖ ด้าน 
ได้แก่   
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    
  ๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  ๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
  ๑.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  ๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ๒.๑ มหาอำนาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปรรูป) 
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  ๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการ
แพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการ
ขนส่ง และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ) 
  ๒.๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญ
ทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ) 
  ๒.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก (เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเพ่ิม
พ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค สร้างพลวัตทางกฎหมาย 
  ๒.๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  ๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)   
  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  ๓.๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
  ๓.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence)  
  ๓.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม 
  ๓.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  ๓.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานสำคัญ คือการสร้างสังคมคุณภาพสังคมใน
ทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
  ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
  ๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  ๕.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  ๕.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  ๕.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  ๕.๕ พัฒนาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
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 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ๖.๑ ภาครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการา และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
  ๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  ๖.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและ      
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  ๖.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
  ๖.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
  ๖.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
  ๖.๗ ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค    
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
ความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ 
 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น  
๓ ระดับ ได้แก่  
 แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ  
 แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  
 แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้น เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ 
และ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งแผนระดับที่ ๑ และ ๒ เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
จึงได้ศึกษาวิ เคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง  ระหว่างแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กับแผน ทั้ง ๓ ระดับ ดังนี้  
 - แผนระดับท่ี ๑  
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  ๑.๑ เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๑ .๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้น พ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์ คือ การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง           
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน     
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การสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค ์ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ๒.๑ เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลำ้ในทุกมิต ิ 
  ๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  ๒ .๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ได้แก่  
   ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน  
   ๒) ค่าหนังสือเรียน  
   ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
   ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
   ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและ       
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
พ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ 
ในการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  ๓.๑ เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
  ๓ .๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจ  ในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็ก
ดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ
ไทยมคีวามม่ันคง ในระยะยาวต่อไป  
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 - แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๑.๑ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
   ๑.๑.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่  ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่  ๒ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ         
ความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจั ดการเรียน  
การสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบ
การศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน           
ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical 
Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตำบล 
 ๑.๑.๒ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ        
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ   
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือสร้าง
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โอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และ   
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริม      
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร 
หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน
เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน 
 ๑.๑.๓ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู  
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ เรียนพิการ ผู้ เรียนด้อยโอกาส ผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ     
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา       
การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ           
แบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ       
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ๑.๒ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๑.๒.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ 
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.๒.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
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 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา            
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 ๑.๒.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา   
ภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  รักการเรียนรู้  มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม              
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล    
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้           
ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
เขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ๑.๓ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 ๑.๓.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 ๑.๓.๒ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย     
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียน      
ในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่
ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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 ๑.๔ ประเด็นความมั่นคง 
 ๑.๔.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการ      
จัดการศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด 
และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 ๑.๔.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการ       
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี    
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 ๑) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 ๒) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม  อาชีพให้เกิดความ
สมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากร
ทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก   
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก       
และเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย       
มีความม่ันคงต่อไป 
 ๑.๕ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 ๑.๕.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทย มี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล      
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำ
ความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
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 ๑.๕.๒ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้ างจิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มี     
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี    
แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความพร้อมในทุกมิติ          
ตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริม
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ  
ในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑.๖ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑.๖.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑.๖.๒ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำ
เยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๒. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ๒.๑ เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ๒.๑.๑ ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 ๒.๑.๒ กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย      
เพ่ือจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
 ๒.๒ เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ๒.๒.๑ ประเด็น 
 ๑) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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 ๒) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ๓) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา     
ทีต่้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
 ๒.๒.๒ กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
 ๑) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความ
พิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้ เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ 
 ๒) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้
เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
 ๓) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง         
อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๕) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๒.๒.๓ เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๓ เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ 
 ๒.๓.๑ ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 ๒.๓.๒ กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม      
ในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๔ เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๔.๑ ประเด็น 
 ๑) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ๒) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 ๓) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 ๔) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.๔.๒ กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
 ๑) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
การจ้างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน
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มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่               
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
 ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน     
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผล
ให้ประเทศไทยมีความม่ันคง 
 ๔) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี 
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กร         
ที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๕ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 ๒.๕.๑ ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ 
 ๒.๕.๒ กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๓. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๑ เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
 ๓.๑.๑ ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 ๓.๑.๒ กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ที่ ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ที่ ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม      
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 ที่ ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น   
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 ที่ ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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 ที่ ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 ๔.๒ เป้าหมายรวม 
 ที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 ที่ ๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก      
มีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุด ร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๕ 
 ที่ ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือ
สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและ
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ที่ ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์
ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด       
ในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และการลักลอบขนส่ง
สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้าย และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการ
ขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก      
และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียน
สูงขึ้น 
 ที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชน
ดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ      
ที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น 
การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้       
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  ๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๔.๓.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม    
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓.๒ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓.๓ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  ๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง        
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ๔.๓.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม     
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๓ .๕ แนวทางการพัฒนาที่  ๒  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   
ก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานทำ       
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือ      
และคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  ๔.๓.๖ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู 
ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิก
วิชาการ จัดตั ้งสถาบัน ไทยโค เซ็น เพื ่อพัฒนาร ะบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์
เทคโน โลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ๔.๔.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของ     
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ๔.๔.๒ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 
 ๔.๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน ๕ 
รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๔.๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก 
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว 
พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 
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 ๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๔.๕.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ    
มั่งค่ังและยั่งยืน 
 ๔.๖.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์      
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 ๔.๖.๒ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๔.๖.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบ     
ในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยนำแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และ
ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ     
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ     
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ๔.๗.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ๔.๗.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 ๕. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๕.๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ๕.๑.๑ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๗ ประเด็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๕.๑.๒ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๕.๑.๓ ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้       
ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 ๕.๑.๔ กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน
ในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 ๕.๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 ๕.๒.๑ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๐ ประเด็น   
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ๕.๒.๒ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
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 ๕.๒.๓ ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕.๒.๔ กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนัก
รู้ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ๕.๓ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 ๕.๓.๑ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๑ ประเด็น    
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 ๕.๓.๒ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๕.๓.๓ ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 ๕.๓.๔ กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน 
และปฏิเสธการทุจริต 
 - แผนระดับที่ ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
   ๑. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๑ เรื่องท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ๑.๒ เรื่องที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ๑.๓ เรื่องท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑.๔ เรื่องท่ี ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ๑.๕ เรื่องท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
และประเด็นอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 - หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 

T (Transparency)  หมายถึง  ความโปร่งใส 
R (Responsibility) หมายถึง   ความรับผิดชอบ 
U (Unity)   หมายถึง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมายถึง  ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
T (Technology)  หมายถึง  เทคโนโลยี 
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2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกัน
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงาน    
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน      
และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอ ต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ดังนี้ 

- นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ           
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนา             
ให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอน      
และการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา          
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ ได้รับการปรับปรุง         
เพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ  พร้อมจัดทดสอบ       
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุง
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา      
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ 
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
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7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณ วุฒิ อ้ างอิงอาเซี ยน  ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่ การปฏิบั ติ       
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต        
และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ           
เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา        
เด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้           
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพ         
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  

 - นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick  Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รั บการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถ     
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ 
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ   
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน   
และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อม 
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรเีท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

- การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดการศึกษา โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 
 2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไข
ในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล 
ในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

 4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้ งรายงานต่อ             
คณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 

5. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว  
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคน      
ในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          
และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน มีการปฏิรูปการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ปรับบทบาทครูให้เป็น
ครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และสร้างระบบการศึกษา       
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579           
มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค         
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดงานและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต รวมทั้งนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้กำหนดโดยสอดคล้องกับแผนระดับ
ต่างๆของประเทศ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน 
     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง        
ต่อบ้านเมือง 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษานต่อเพ่ือการมีงานทำ 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น       
และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ    
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
ของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563  นายอัมพร  พินะสา  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ให้ผู้ เรียน 
มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้  
และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัย   
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับ       
วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบาย
ด้านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ ๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับ 

การดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่  
โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
 ตัวช้ีวัด  

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการ สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม แบบใหม่ทุกรูปแบบ  

ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการ
พัฒนา  การจัดการศึกษาตามบริบท  

ร้อยละ 80 

 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา 
1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร ทางการศึกษา ให้สามารถ

วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัย
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ ป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัย
คุกคาม ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  

3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชี วิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้ เรียน        
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ   

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความ
ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู้5 ที่ปลอดภัย         
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 

6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที 
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และ

บุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความ
ไม่สงบ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย   
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
 4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ 
การช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ตัวช้ีวัด  

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอ้ยละ 70 
2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาทีเหมาะสมตามความจำเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับ นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา 
1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้าระวัง 

ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ    

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร
วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด 
และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ  

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ 
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล 
องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบ
การศึกษา 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา

สำหรับคนพิการ การวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส สพฐ. 

5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทางการศึกษา 
6 ระดมการมสี่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ   
ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21    
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม          
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ตัวช้ีวัด  

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 
 

2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 
 

80 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  90 
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

ร้อยละ 41.33 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ 
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับ การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ร้อยละ   70 
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ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ 10 

9 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 
 

 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมนำ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

2 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning 
5 ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรยีน เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ ตามศักยภาพ 
คุณภาพคร ู
6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning /  

Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอนสู่การเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี
ความรู้ และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ 

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง  
ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
9 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร

สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency 
Building , Creative Education    
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
10 ส่ งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้  (Assessment for Learning)            

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น    
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น  

11 เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจัดการเรียนรวม 
12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 

รวมทั้งดำเนินการให้มี การขยายผล 
13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
14 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ

ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษา

ตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ 
บริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา และ
การสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง ในสถานศึกษา  

17 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ เป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
 2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อ
การบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา     
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ตัวช้ีวัด  

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล  

ร้อยละ 
 

80 

2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่
เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ  

สัดส่วน 
 

3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขต
พ้ืนที่ พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการ
พัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 
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 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็น
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยง
กับ ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 

2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

3 ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพทุกระดับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
4 สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการ จัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ 
5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
6 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน        

ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มี โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและพ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียน

ในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

9 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาและ     
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในระบบ
ประกันคุณภาพ 

การบริหารงบประมาณ 
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน นโยบาย ตามความ

ต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอำนาจ
การบริหาร และงบประมาณไปสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรม
ที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง และติดตามประเมินผล 

12 สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม 
การบริหารงานบุคคล 
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
14 พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุข ในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และ
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
การสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ 
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐาน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ 

15 บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูที่ไม่ใช่การสอนและบริหารอัตรากำลังใน
สำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

16 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) โดยให้บุคลากร ในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

17 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
18 บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ 

Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
19 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาท และกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น 
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๑. ความมั่นคง 

๒. การสรา้งความ 

สามารถในการแขง่ขัน 

 

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบาย คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. ด้านความปลอดภัย 

๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน  
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

๔. การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทา่เทยีมทางการศึกษา 

๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

๖. การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบ
บริหารจดัการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาต ิ

๕. การสรา้งการเติบโตบน
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

๑. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๓. การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อยา่งยั่งยืน 

๔. การเติบโตที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕. การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 
๖. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

 

๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

2. ด้านโอกาส 

3. ด้านคณุภาพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 
 
  

 วิสัยทัศน ์
 
 “สร้างโอกาส ความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
 

 คำนิยามวิสัยทัศน์ 
 ๑. สร้างโอกาส ความเสมอภาค หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนเป็นคนดี เก่ง          
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๓. พื้นฐานความเป็นไทย  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 

 พันธกิจ 
 

1. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  

6. พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
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 เป้าประสงค ์
 

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่       
(NEW Normal) 
 5. ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้   
ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 7. สถานศึ กษาจั ดการศึ กษาเพ่ื อบรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล 
และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา มีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 1. พัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. จัดทำแผนพัฒนาครูปฐมวัย 
     2. ส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรมการสอนเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาเด็กปฐมวัย 
     3. กำกับ ติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย 
     4. นำผลการพัฒนาไปใช้และปรับปรุง 

     เป้าหมายความสำเร็จ 
    1. เด็กปฐมวัยผ่านการประเมินระดับ 3 ร้อยละ 90 ของการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
    2. ครูปฐมวัยมีนวัตกรรม/รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามบริบทของสถานศึกษาที่เป็นเลิศ 
    3. ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการระดับปฐมวัยตามบริบทของสถานศึกษา 

     4. สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
 



 

 

- 82 - 
 

 2. การอ่านออกเขียนได้ 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. จัดทำแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  
    2. ส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน 
    3. กำกับ ติดตามและสะท้อนผลการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนตามแผนพัฒนา 

     4. นำผลการพัฒนาไปใช้และปรับปรุง 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. ร้อยละ 80% ของนักเรียนแต่ละชั้นอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ในแต่ละระดับชั้น 

    2. ครูมีนวัตกรรม/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน 
    3. ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการแก้ปัญหา/พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

     4. มีเวทีสร้างศักยภาพนักเรียนระดับสถานศึกษา 
 3. การสอน Active Learning 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. กำหนดแผนพัฒนาครู 
    2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ภายนอกและสถานศึกษา 
    3. ส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

     4. กำกับ นิเทศ ติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

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

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

    1. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    2. ส่งเสริมการนำระเบียบการวัดและประเมินผลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    3. ครูสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     4. กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผล ร้อยละ 100 
    2. สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตามระเบียบวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
     3. สถานศึกษามีคลังข้อสอบวัดและประเมินผล 
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 5. กระบวนการ PLC 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. กำหนดแผนและปฏิทินการ PLC 
     2. ขับเคลื่อนคุณภาพการสอนด้วยกิจกรรม PLC 
     3. กำกับ ติดตาม และสะท้อนผลการจัดการศึกษา 
     4. สรุปผลและนำผลไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. ร้อยละ 100 ของครูมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา/พัฒนา พร้อมทั้งวางรูปแบบร่วมกัน 
    2. ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารจัดการในการแก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาชีพ 
     3. รางวัลพระราชทานระดับสถานศึกษา 

6. การนิเทศ 360 องศา 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดทำแผนนิเทศภายใน/ปฏิทินนิเทศชั้นเรียน 
    2. นิเทศชั้นเรียนครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
    3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลและนำไปใช้ 
    เป้าหมายความสำเร็จ 
    1. ร้อยละ 80 ของครูมีการเปลี่ยนแปลงการสอน Active Learning 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ 
    3. ผู้บริหารมีรูปแบบการนิเทศภายใน 

 

 
มาตรการ/ตัวชี้วัด 
 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 
 

มาตรการ   ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัย
เรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และเสมอภาค 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค 

100 

2. สนับสนุนสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ให้กับผู้เรียน ตามความต้องการจำเป็น 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุก
ประเภทตามความต้องการจำเป็น 

100 

3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเร่งรัด 
ติดตาม ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่ม
เสี่ยง ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
ตรงตามความต้องการ 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจำเป็น 
  

100 
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มาตรการ   ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงิน

อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

20 
 

4. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด ให้
สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

100 

 

 เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของสังคม 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

100 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
เนตรนารี 
7. ส่งเสริมให้สถานน้อมนำพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

115 โรง 

 

 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย 
มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
8. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในระดับต่าง ๆ 

8. ร้อยละชองผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

40 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
9. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้อม 
ทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 

9. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

80 
 

 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal) 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal) 

10. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

85 
 

11. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal) 

100 
 

12. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการจัด
การศึกษาตามบริบท 

80 
 

 

 เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

13. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที่สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

100 

14. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

90 
 

15. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

80  
 

16. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

10 
 

12. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผุ้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

17. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

100 



 

 

- 86 - 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
13. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 

18. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

100 

 

 เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
14 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community 
: PLC)  

19. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community : PLC)  

100 

15. ส่งเสริม และพัฒนาครูให้ออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)  

20. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา
ให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง(Active Learning) 

100 

16. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มี
ความรู้ ทักษะด้าน Digital Literacy, 
Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 

21. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะด้าน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy 
ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 

100 

17. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครพัูฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training 

22. ร้อยละของครูที่สามารถพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training 

100 

18. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเอง ให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยง
นโยบายด้านดิจิทัล และนโยบายด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 

23. ร้อยละของผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สามารถ
พัฒนาตนเอง ให้เป็นมืออาชีพ ผ่าน
ระบบ Digital Technology 

50 

24. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด 

90 
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 เป้าประสงค์ที่ 7 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยง
นโยบายด้านดิจิทัล และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
19. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก 
Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable 
Development : EESD) 

25. ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable 
Development : EESD) 

50 

20. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ Road 
Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว
ทางการดำเนินการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
21. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำคู่มือและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE 
และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  

26. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการใน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

100 

22. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณา
การในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  
 เป้าประสงค์ที่ 8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา 
มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
23. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มี 
นวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์ 

27. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม
หรืองานวิจัยเชิงประจักษ์ 

40 

24. สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป 
 

28. สถานศึกษาได้รับการกระจาย
อำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ  
 

100 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
25. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

29. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการ 
ที่เป็นดิจิทัล 

80 
 

26. ส่งเสริม สนับสนุนสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
27. กำกับ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

30. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

28. สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการทำงานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) 

31. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ระดับดีข้ึนไป 
 

29. สร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

32. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

100 

30. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคน 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รักษ์ความเป็นไทย  
ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
สานความร่วมมือ 

33. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80 

31.  เร่งรัดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง  
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา นำไปสู่การวิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

34. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาสถานศึกษา นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

100 
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กลยุทธ์  
 

 ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

 ค่านิยม 
  

“ รักษ์ความเป็นไทย   ใจบริการ   ยึดหลักธรรมาภิบาล   สานความร่วมมือ “ 
 

คำนิยาม 
รักษ์ความเป็นไทย  หมายถึง  การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ตามสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
 ใจบริการ  หมายถึง  ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ให้ความเคารพผู้อาวุโส  
การอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 สานความร่วมมือ หมายถึง การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับ
ชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
 

 ๑. สร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐาน 
 ๒. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาทุกคน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๓. นำเทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อมัลติมิเดีย มาใช้กับกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
 

 ภาพแห่งความสำเร็จ 
 

 “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม       
ของทุกภาคส่วน ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพ ณี  ศิลปะ           
และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ        
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน“ 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ 
 
- การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
  

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
๑ ค่าสาธารณูปโภค   
 

ค่าไฟฟ้า 515,000.00  
ค่าน้ำประปา ๒1,๐๐๐.๐๐  
ค่าโทรศัพท์ ๗๕,๐๐๐.๐๐  
ค่าขยะ   ๓,๖๐๐.๐๐  
ค่าไปรษณีย์ ๑04,5๐๐.๐๐  

รวมข้อ ๑ ๗๑9,1๐๐.๐๐ 

๒ ค่าวัสดุสำนักงาน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 192,4๐๐.๐๐ 

๔ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 62,๐๐๐.๐๐ 

๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ ค่าตอบแทนใช้สอย ๒4๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ ค่าถ่ายเอกสาร ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ 0 

๙ ค่าเช่าพื้นที่บริการ 32,5๐๐.๐๐ 
 10 ค่ากำจัดปลวก 0 

๑1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 2,552,582.00 
๑2 สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย 261,418.00 

รวม ข้อ ๒-๑2 3,780,900.00 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,5๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
- จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

กลยุทธ์ที่ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
๑ 1 2,800.00  
๒   5 100,880.00  
๓ 23 1,190,510.00  
๔ 15 1,258,392.00  

รวม 39 2,552,582.00  
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แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

๑ รักษาความปลอดภัยครู บุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา 

2,800.00 1 3 3 - 1 3 1 1 12 ฮุสเซน/
อำนวยการ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 1 2,800.00           
2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับ

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

นิเทศฯ 
3 ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในโครงการ

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7,900.00 2 1 2 - - - 3 12 12 มารีย๊ะ/ 
ส่งเสริมฯ 

4 แนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรผู้สำเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

12,580.00 2 1 1 - - - 3 12 12 พรรณวดี/ 
ส่งเสริมฯ 

5 ติดตามช่วยเหลือดูแลและแก้ปญัหา
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสูร่ะบบ
การศึกษา 

23,900.00 
(สพป.8,900 
สพฐ.15,000) 

2 1 1 - - - 3 11 12 สาวิตร/ี 
ส่งเสริมฯ 

6 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

56,500.00 2 3 3 - - - 3 12 12 มารีนี/ 
ส่งเสริมฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 2 100,880.00           
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ที ่

 
โครงการ 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

7 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนและ
สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 
ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 

50,000.00 3 5 6 - - - 3 12 12 ยุวารี/ 
ส่งเสริมฯ 

8 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
เพื่อการรองรับศตวรรษที่ 21  

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

9 พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให้มี 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในทักษะ 
ศตวรรษที่ 21 

15,150.00 3 6 7 3 3 - 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

10 พัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรูสู้่
ห้องเรียนคณุภาพ 

80,000.00 3 5 6 - 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

11 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  
ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 
 

50,050.00 3 5 6 4 - - 3 12 12 ซลัมา/ 
นิเทศฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

12 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community)  ชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ 

26,000.00 3 6 7 5 - - 3 12 12 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

13 พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

41,645.00 3 6 7 - - - 3 12 12 อภิญญา/ 
บุคคลฯ 

14 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
สู่มืออาชีพ เพื่อการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพใน 
ศตวรรษที่ 21   

297,700.00 3 6 7 - - - 3 12 12 อดินันต์/ 
บุคคลฯ 

15 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 

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

16 คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher  
Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ  
2565 

20,840.00 3 6 7 - - - 6 11 12 เกตุนิกา/ 
บุคคล 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
ประชุม ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ 

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

 
โครงการ 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

18 การพัฒนาการอ่านออกเขียนได ้ 45,690.00 3 5 6 2 - - 3 12 12 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 

19 พัฒนารูปแบบการจดักิจกรรมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

36,180.00 3 5 5 1 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

20 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

45,000.00 3 6 6 4 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

21 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่นโยบาย
และแผน 

30,000.00 3 6 6 - - - 3 12 12 พรภนา/ 
แผน 

22 พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศกส์ู่มือ
อาชีพ เพือ่การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

42,000.00 3 6 6 - - - 3 12 12 ซัลมา/ 
นิเทศฯ 

23 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่ส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

30,000.00 3 6 6 - - - 3 12 12 นูรไอนี/ 
ส่งเสริมฯ 

24 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิา้น
อิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 
2564 

148,360.00 
(สพป.10,000 
สทศ.138,360) 

3 6 6 - - - 3 12 12 ซัลมา/ 
นิเทศฯ 

25 มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 
 

199,655 
(สพป. 169,655 
สพฐ. 30,000) 

3 6 5    3 12 12 มารีย๊ะ/ 
ส่งเสริมฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

26 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่
บริหารงานบุคคล 

36,000.00 3 6 6 - - - 3 12 12 อภิญญา/ 
บุคคลฯ 

27 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอำนวยการ 72,000.00 3 6 6 - - - 3 12 12 สิรวีร/์
อำนวยการ 

28 พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

6,000.00 3 6 6 - - - 3 12 12 รัชรินทร์/ 
ตรวจสอบ
ภายใน 

29 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

36,000.00 3 6 6 - - - 3 12 12 ธนพัต/ 
การเงินฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,190,510.00           
30 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 32,000.00 4 7 8 - - - 6 11 12 หยาดฟ้า/ 

นิเทศฯ 
31 ประชุมเสริมสรา้งความรูด้้าน

กฎหมายและวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

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

32 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 
 

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

 
โครงการ 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

33 สร้างการรับรูด้้วยการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก  

23,000.00 4 4 5 - - - 6 20 12 รุสลี / 
อำนวยการ 

34 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุม่/หนว่ย 

100,000.00 4 4 5 - - - 6 20 12 ดนุวัติ/ 
อำนวยการ 

35 สร้างความเข้มแข็งระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

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

36 การจัดงานวันครู ประจำปี 2565 
 

61,589.00 4 4 5 - - - 6 11 12 อภิญญา/
บุคคล 

37 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการเงิน
บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 

41,950.00 4 4 5 - 1 1 6 11 12 รัชรินทร์/ 
ตรวจสอบฯ 

38 เสรมิสร้างความเขม้แข็งระบบบรหิาร
จัดการ แบบมสี่วนร่วมขององค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

160,800.00 4 4 5 6 1/2 3/5 6 11 12 นาอีม๊ะ/ 
นิเทศฯ 

39 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้วิธีการ “Active Learning” 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก
ศาสตร์พระราชา     
         

120,470.00 
(สพป.41,470 
สพฐ.79,000) 

4 4 5 3 - - 6 11 12 ซัลมา/ 
นิเทศฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

40 นิเทศติดตามการพัฒนาคณุภาพ 
ของโรงเรียน 

112,800.00 4 4 
 

5 6 1 1 6 11 12 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 

41 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทยและกิจกรรมวันสำคัญ 

35,300.00 4 4 5 - - - 6 11 12 ปวีณี/ 
อำนวยการ 

42 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 

340,813.00 4 6 7 - - - 6 11 12 เกษร/ 
อำนวยการ 

43 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

15,250.00 4 6 7 - - - 6 11 12 สมบูรณ/์
แผนฯ 

44 เสรมิสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 
2565  

215,000.00 4 6 7 - - - 6 11 12 อภิญญา/ 
บุคคลฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 4 1,258,392.00           
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,552,582.00           

หมายเหตุ  งบประมาณรวม เฉพาะงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 (ไมร่วมงบจาก สพฐ.หรือหน่วยงานอ่ืน)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- 100 - 
 

โครงการ    รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
พันธกิจข้อที่ 3  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับความ 
  ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ข้อที่ 3  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับการดูแลความ 
    ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ 
                          ใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal)  
จุดเน้นที่ .- 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด้านความมั่นคง 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 1  ความมั่นคง 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
         และการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮุสเซ็น   เบ็ญฮาวัน  เบอร์โทรศัพท์  088-3234803 
กลุ่ม  อำนวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่จาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
มากมาย ทั้งส่วนตัวของบุคลากรและภาครัฐ โดยไม่มีทีท่าว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวจะยุติลงในเวลา
อันใกล้นี้ 
 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความสำคัญ
ของการรักษาความปลอดภัยแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรการการักษาความปลอดภัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะช่วย
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงโดยสิ้นเชิง 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบ การรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เช่น หน่วยกำลังในพ้ืนที่ ตำรวจ ทหาร อส. ชรบ. ผูน้ำท้องถิ่น เป็นต้น 
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3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   

       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2 ทุกคน 

       2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
จำนวน 115 โรงเรียน 

       3. กองกำลัง 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร อส. ชรบ. ผู้นำท้องถิ่น 
      3.2  เชิงคุณภาพ   

       1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย 
ที่ชัดเจน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและกองกำลังความมั่นคงในพ้ืนที่ 

       2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีขวัญกำลังใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

พฤศจิกายน 2564 ฮุสเซ็น  เบญฮาวัน / 
คณะทำงาน 

2 ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

มีนาคม 2565 ฮุสเซ็น  เบญฮาวัน / 
คณะทำงาน 

 
 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา 
มีแผนรักษาความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน 

 
115 โรง           
1 แห่ง 

เชิงคุณภภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน  
4. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มี
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โรงเรียนใน
สังกัดและอำเภอที่เก่ียวข้อง 
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7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 2,800  บาท  
(เงินสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 (ผู้อำนวยการโรงเรียน, กองกำลัง
สามฝ่าย จำนวน 80 คน) 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(80 คน x .1 มื้อ x 35บาท ) 

2,800 - 2,800  

รวมกิจกรรมที่ 1 2,800 - 2,800  
2. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 - 2,800 - 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
 

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

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

เขต 2 ทุกคน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทุกโรงมีความ

ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
9.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาทุกแห่งมีการ

จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย 
9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

 
                
     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้เสนอโครงการ 

                                   (นายฮุสเซ็น  เบ็ญฮาวัน)         
                                        พนักงานราชการ 
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     (ลงชื่อ)............................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
 

 
 
                (ลงชื่อ)................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 
 
                         (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ ๒  

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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โครงการ         พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

          ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศกึษา 
  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  
         ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชัรฟุดดีน หะยี เบอร์โทรศัพท์ 084-6338795 
กลุ่ม                   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 หมวดที่ 1 มาตราที่ 5 ได้ให้
สิทธิคนพิการทางการศึกษาโดยให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนในการจัดการเรียนร่วม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้และนักเรียนพิการแต่ละประเภท แต่ละบุคคลโดยมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นการ
จัดชั้นเรียนที่ผนวกนักเรียนทีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนกับนักเรียนในชั้นปกติและมีครูประจำชั้น
ดำเนินการจัดกิจกรรมหลากหลายวิธีเพ่ือพัฒนานักเรียนพิเศษเหล่านั้นเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้
อย่างมีประสิทธิผลให้มากที่สุดตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาความต้องการเป็นการให้
โอกาสแก่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบผลสำเร็จในการเรียน ซึ่งการจัดการเรียนร่วมมีความจำ
เป็นมากท่ีสุดสำหรับนักเรียนเหล่านี้ เพ่ือให้นักเรียนเหล่านี้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือยกระดับการเรียนรู้
และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเหล่านี้เรียนได้อย่างดีมีคุณภาพกอปรการเสริมสร้างพัฒนา
ครูที่รับผิดชอบนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีความรู้ในด้านจิตวิทยาเด็กเหล่าเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุเป้าหมายนักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขและตรงตามพัฒนาการนักเรียนเหล่านี้
ได้ในที่สุด ตลอดจนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนและครูที่รับผิดชอบ
นักเรียนเหล่านี้ให้มีคุณภาพต่อไปซึ่งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มนี้
ให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในกลุ่มสาระต่าง ๆ  อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและครูที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามพัฒนาการ ศักยภาพของนักเรียนได้ในที่สุด 
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2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการจัดโอกาสทางการศึกษาที่นอกเหนือจากการเรียนใน
โรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีเหล่านี้ ได้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
        2.2 เพ่ือให้โรงเรียนได้มีฐานข้อมูลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง 
         2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการช่วยเหลือครูที่รับผิดชอบนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นักเรียน
สามารถเรียนร่วมกันได้อย่างไม่เป็นปัญหาได้ในท่ีสุด 
 

3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ  
             1. นำเสนอผลงาน กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างเจตคติที่ดีโดยเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการ
ให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มากที่สุดโดยวิทยากรการอบรมใช้กระบวนการให้ความรู้
แบบกัลยาณมิตรจำนวน 20  คน กับกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่เวียนกันทุก ๆ ปี 
             2. ช่วยเหลือนิเทศให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่จัดการเรียนร่วมกับ
นักเรียนปกติ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการเสริมสร้างเจตคติที่ดีโดยการเสริมความรู้
เชิงปฏิบัติการด้วยวิทยากรการอบรมที่ใช้กระบวนการให้ความรู้แบบกัลยาณมิตรทำให้มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนในโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ในที่สุด 
                 2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
                 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่มีแนวทางในการนิเทศช่วยเหลือครู นักเรียน ในการจัดการเรียน
ร่วมระหว่างนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนปกติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 นำเสนอผลงาน กิจกรรมเสริมสร้างเจตคติท่ีดี

โดยเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนที่
บกพร่องทางการเรียนรู้ฯ จำนวน 20 คน  

ธันวาคม 2564-
พฤษภาคม 2565 

 

ชัรฟุดดีน หะยี 
และคณะ 

2 นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียน กันยายน – ตุลาคม 
2565 

ชัรฟุดดีน หะยี 
และคณะ 
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาเจตคติ สามารถอยู่ร่วมกับ
นักเรียนปกติได้ 

 
20  คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
เจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ มีแนวทางจัดการเรียน
การสอนและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
100 

 
 

100 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ห้องประชุมกลุ่มโรงเรียน    

ในอำเภอเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 15,000 บาท  

(เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)  ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การประกวดผลงาน/
การนำเสนอนิทรรศการ จำนวน 20 คน  

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหาร     
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

ค่าคณะกรรมการตัดสิน 
(10 คน x 600 บาท x 1 วัน) 

6,000  6,000 - - 

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

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
                 1. วิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่นักเรียน ติดภารกิจทำให้การจัดอบรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด 
                 2. นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน 
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     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                 1. ประสานวิทยากรไว้เป็นการล่วงหน้า และวางแผนหาวิทยากรสำรอง กรณีวิทยากร
หลักไม่สามารถมาได้ตามกำหนด 
                 2. ประสานโรงเรียน จัดหานักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายและสำรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายเข้าแทน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
                 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 200 คน ได้รับการเสริมความรู้และเจตคติที่ดีเพ่ือ
การเตรียมตัวในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                 2. ดำเนินการช่วยเหลือนิเทศให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่
จัดการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
        9.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. นักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างเจตคติที่ดีโดยการเสริมสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการด้วย
วิทยากรการอบรมที่ใช้กระบวนการให้ความรู้แบบกัลยาณมิตรทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนใน
โรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ในที่สุด 
                 2. โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมีฐานข้อมูลของนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 
 
                                   (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 
                                   (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์.) 
                          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                  (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
  และเสมอภาค 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
   มาตรฐานที่   - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี   - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี           เบอร์โทรศัพท์  081-0952151 
กลุ่ม      ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
................................................................... ................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญท้ัง

การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน โดยให้องค์กรทุกภาคส่วนมีโอกาสร่วมบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง ซึ่งจะครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท และการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา การป้องกันและการช่วยเหลือ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนา จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป ดังนั้น เพ่ือเป็น
การสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จึงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียน โดยการติดตาม
เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ออกกลางคัน ทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีขวัญกำลังใจในการตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาและศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การงานใน
เส้นทางอาชีพ     
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการติดตาม ดูแล
นักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือดูแล
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ และติดตามผลการเรียน ความประพฤติ รวมทั้งการ
ใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนตลอดระยะเวลารับทุน  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุน  
 2.2 เพ่ือให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม กรณีมีปัญหา
อุปสรรคในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนทุน 

2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาของนักเรียนทุน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จำนวน 4 คน 

      2. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 10 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
             นักเรียนทุนได้รับคำปรึกษา ติดตามและดูแลช่วยเหลือกรณีมีปัญหาอุปสรรคในด้าน 
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน สามารถช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาในเบื้องต้น และปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบที่มูลนิธิทุนการศึกษากำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ  
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนด

ปฏิทินการออกเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุน 
มกราคม 2565 มารีย๊ะ มูนีมูสี 

และคณะทำงาน 
2 ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนใน

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 

2565 
มารีย๊ะ มูนีมูสี 

และคณะทำงาน 
3 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ 
เมษายน 2565 มารีย๊ะ มูนีมูสี 

และคณะทำงาน 
 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

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

2. ร้อยละของนักเรียนทุนได้รับคำปรึกษา ติดตามและดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง หากมีปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน สามารถ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในเบื้องต้นและ
ทันท่วงที 

 
4 คน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุนสามารถปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบที่มูลนิธิทุนการศึกษากำหนด 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
 สถานศกึษาของนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
 

7. งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 7,900 บาท 
(เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวด

รายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนด
ปฏิทินการออกเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

 
 

   

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน  
(10 คน × 3 วัน × 120 บาท) 

3,600 
 

3,600 
 

- 
 

- 
 

ค่าชุดของเยี่ยม (4 ชุด × 700 บาท) 2,800 - - 2,800 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500 - 1,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 7,900 3,600 1,500 2,800 
3. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,900 3,600 1,500 2,800 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ไม่สามารถเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       วางแผนและประสานนักเรียนทุน เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมในเวลาที่
เหมาะสมและไม่กระทบกับเวลาเรียน  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง หากมี

ปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน เพ่ือจะได้ร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในเบื้องต้นและทันท่วงที 
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 9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาของนักเรียนทุน มีความสัมพันธ์อันดีและ  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
 

 

   
         (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ          

  (นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี) 
                                        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 
 

 
     (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ติดตามช่วยเหลือดูแลและแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

พันธกิจที่ 1 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๑1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 

  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู         เบอร์โทรศัพท์ 094-320-3737 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 กำหนดว่า
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 17 ให้มีการศึกษา
ภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุ
ย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่กำหนดให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก 
เข้ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับ  
จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

  ปัจจุบันมีนักเรียนออกกลางคันหรือมีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนตกหล่นจำนวนมาก 
โดยมีสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเรียนการสอน การติดยาเสพติด 
การอพยพตามผู้ปกครอง ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น ทำให้เด็กบางส่วนออกจากระบบการศึกษา และเรียนไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ ส่งผลให้เป็นปัญหาของสังคมและเสี่ยงต่อการทำความผิดเพิ่มข้ึน 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายด้านการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน  

โดยให้สำนักงาน กศน.เข้าไปดูแลหามาตรการในการแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางในการป้องกันเด็ก
ออกกลางคัน คือ จะต้องสำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันรายบุคคลและรายจังหวัด พร้อมวิเคราะห์
ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงจำแนกตามสาเหตุ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันป้องกันต่อไป พร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวางแผน
ติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนให้มากที่สุด ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เล็งเห็นความสำคัญของการติดตามและช่วยเหลือเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น จึงกำหนดจัด
โครงการติดตาม ช่วยเหลือดูแลและแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบ
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การศึกษา  เพ่ือสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ปัญหา 
จำแนกตามสาเหตุข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน และดำเนินการติดตาม ช่วยเหลือดูแลและแก้ปัญหา
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นให้กลับมาสู่ระบบการศึกษาและเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในสังกัด สพป.ปัตตานี 

เขต 2  ปีการศึกษา 2564 และจัดทำฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล 

2.2 เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือดูแลและแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นให้กลับมา 

สู่ระบบการศึกษาและเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

3. เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

       1. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาเด็กออกกลางคัน โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 115 โรง และจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลได้ครบทุกคน   

       2. นักเรียนตกหล่นและออกลางคันจำนวน 284 คน ได้รับการติดตาม ช่วยเหลือดูแล
และแก้ปัญหาให้กลับมาสู่ระบบการศึกษา 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

       1. มีฐานข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดทุกคน 

       2. เด็กออกกลางคัน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

ได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

               3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ลดลง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล

นักเรียนออกกลางคัน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2564 
นางสาวสาวิตรี  สาและบู 

2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีนาคม 2565 คณะกรรมการ 
3 ออกติดตามและสรุปผลการ

ติดตามช่วยเหลือดูแลเด็ก
นักเรียนที่ออกกลางคันและ
นักเรียนตกหล่น 

เมษายน 2565 คณะกรรมการ 

 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สพป.ปัตตานี เขต 2 มีฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคลของ 

โรงเรียน 

 
 

115 โรง 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

เด็กท่ีออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้รับ
การติดตามช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา และ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ     
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 8,900 บาท  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

จำนวน 23,900  บาท (เงินสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล
นักเรียนออกกลางคัน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ออกติดตามและสรุปผลการ
ติดตามช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียน 

ที่ออกกลางคันและนักเรียนตกหล่น 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน 
( 10 คน × 120 บาท × 5 วัน) 

6,000 - 6,000 - 

ค่าถุงยังชีพ อุปโภคและบริโภค 
( 60 คน × 250 บาท ) 

15,000 - - 15,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 21,000 - 6,000 15,000 

3. สรุปผลการดำเนินงาน     

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 
700 

 
- 700 

 
- 

ค่าอาหารกลางวัน 

(10 คน × 120 บาท × 1 มือ้) 
1,200 

 
- 1,200 - 

ค่าวัสดุ (เล่มรายงานผล) 1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 2,900 - 1,900 1,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,900 0 7,900 16,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
       2. ไม่สามารถออกติดตามและช่วยเหลือเด็กออกกลางคันได้ครบทุกคน เนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. วางแผนจัดตารางการออกติดตามให้เหมาะสมและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 
       2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
เครือข่าย และอำนวยความสะดวกในการออกติดตาม  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาสามารถนำ
ข้อมูลสารสนเทศ และผลการติดตามช่วยเหลือดูแลเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ไปใช้เพ่ือการ
วางแผนการดำเนินงานที่เก่ียวข้องต่อไปได้ 
   9.2 ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และให้ความ
ร่วมมือในการติดตาม ช่วยเหลือดูแล และแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นให้กลับมาเข้ามา
สู่ระบบการศึกษา 
 9.3 มีเครือข่ายในการดำเนินงาน ทำให้การติดตามช่วยเหลือดูแล และแก้ปัญหาเด็กออก
กลางคันและเด็กตกหล่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

                              (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ                          
           (นางสาวสาวิตรี  สาและบู) 
                                     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
 

 

  (ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 

           (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

                           (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ แนะแนวเพ่ือการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  
                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย  
  มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
  วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ 
  ในสังคมอย่างมีความสุข 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
   มาตรฐานที่   - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพรรณวดี  แก้วพิมล เบอร์โทรศัพท์   089 - 9779887 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาคนอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาชาติ โดยมี
นโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งให้เกิด
การเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการสร้างคนให้มี
ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อม
ด้านอาชีพ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 10 กำหนดว่า
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาค
บังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่
สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ที่กำหนดให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้ารับการศึกษาชั้น
ปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้
และการศึกษาต่อ จึงได้กำหนดจัดโครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาขึ้น เพื่อแนะแนว ให้ความรู้ด้าน
การศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564 ส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการเรียนต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นำไปสู่การวางแผนการประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง และ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้  
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2. วัตถุประสงค์     
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการแนะแนวด้านการศึกษา นำไปสู่การวางแผนการศึกษาต่อตาม

ความถนัดของตนเอง และความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาท้ังสายอาชีพและสายสามัญ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนต่อสายอาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 โรงเรียน จำนวน  227  คน 
 2. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
โรงเรียนละ 2 คน รวม 26 คน 
 3. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
ประธานศูนย์ และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 35 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านต่าง ๆ เห็นคุณค่าในตนเอง       
มีความม่ันใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น         
และวางแผนการทำงานในอนาคตได้ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ  มีนาคม – เมษายน คณะกรรมการดำเนินงาน/ 

นางพรรณวดี  แก้วพิมล 
 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแนะแนว 
เพ่ือการศึกษา 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อด้าน 
ต่าง ๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจได้ 
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
ในระดับมากท่ีสุด 

 
 

227 คน 
 

100 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนต่อสายอาชีพ 

 

 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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7. งบประมาณ 
  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 12,580 บาท   
(เงินหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
แนะแนวเพ่ือการศึกษา     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(288 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

10,080 - 10,080 - 

ค่าไวนิล 2,500 - - 2,500 
รวม 12,580 - 10,080 2,500 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

 ประชากรตามกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ทุกคน 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 วางแผนจัดการดำเนินงานให้เหมาะสมและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบล่วงหน้า 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนที่จบการศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ สามารถตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
 
 
 

     ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ        
                  (นางพรรณวดี  แก้วพิมล) 
                                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
 
 
   
           ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                        (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
             ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                               (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
             ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 3  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับความ 
  ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ที่ 3   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ  
  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal)  
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
   มาตรฐานที่   - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมารีนี   ยามา    เบอร์โทรศัพท์   064-9833596 
กลุ่ม    ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย คนไทย 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
เพ่ือสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพ ให้เกิดความสมานฉันท์และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน 
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชน สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน 
การคือเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป 

ครูในฐานะผู้นำทางการศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนในสถานศึกษา
ที่สุด ครูจึงเป็นบุคคลที่ได้รับความคาดหวังของสถานศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียนในการ
ช่วยเหลือและดูแลนักเรียนทั้งความรัก ความเข้าใจ ความเมตตา และความคิดทางบวก ที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกทางบวกต่อนักเรียน ส่งผลต่อความเต็มใจและพร้อมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจน
บริบทต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียนให้นักเรียนเกิดความรู้สึกปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคง
ทางจิตใจให้แก่นักเรียน 
   ด้วยสภาพปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันและเพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการ
ดำเนินงานช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริม
จิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษาขึ้นมา  
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2. วัตถุประสงค์     
2.1 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กถูกกระทำทารุณและเด็กไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษาและให้เด็ก
ประสบความสำเร็จทางการเรียน 
          2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสุขภาพจิตในโรงเรียน  

 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

      1. ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 115 คน                   
      2. เยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2                                           
      3. คณะทำงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  10  คน     
3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมพัฒนาส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและสามารถนำไปพัฒนาระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

      2. ครูผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนโดยใช้                      
จิตวิทยาเชิงบวก  

 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1 จำนวนบุคลากรและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เข้ารับการอบรม  
2. นักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

 
125 คน 

 
20 คน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเยี่ยมบ้านนักเรียน มิถุนายน- กรกฎาคม 

2565 
คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

2 จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมจิตวิทยา 
เชิงบวกในสถานศึกษา อบรมครูผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กรกฎาคม  2565  คณะทำงาน 

5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน  2565 คณะทำงาน 
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   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละของผู้เข้าอบรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบแนะแนวและการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเสี่ยง
ต่อภัยอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแล
สุขภาพจิตในสถานศึกษาโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก 

 
100 

 
100 

 
 

100 

 

6. สถานที่ดำเนินการ                                                                                                                    
          6.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 6.2  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  
           6.3 บ้านนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จำนวน 56,500 บาท    
(เงินห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนของคณะทำงาน     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน  x 2 มื้อ  x 35 มื้อ) 

1,050 - 1,050 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน  x 1 มื้อ  x 120 มื้อ) 

1,800 - 1,800 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,325 - 2,325 - 
2. การเยี่ยมบ้านนักเรียน     
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ  
(120 บาท x 10  คน x 5 วัน) 

6,000 6,000 - - 

ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเยี่ยมบ้าน 
(800 บาท x 15  ชุด) 

12,000 - - 12,000 

รวมกิจกรรมที่ 2   18,000 6,000 - 12,000 
3. จัดอบรมจิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษา
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จำนวน  125  คน 

    

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(125 คน x 2 มื้อ x 35  บาท ) 
 

8,750 - 8,750 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารกลางวัน  
(125 คน x 1 มื้อ x 120  บาท ) 

   15,000 -    15,000 - 

ค่าตอบแทนวิทยากร  
(3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท ) 

5,400 5,400 -       - 

ค่าพาหนะวิทยากร 1,200 - 1,200 - 
ค่าท่ีพักวิทยากร 2,000 - 2,000 - 
ค่าวัสดุ    2,325 - - 2,325 
ค่าไวนิล   1,500 - - 1,500 
               รวมกิจกรรมที่ 3 36,175 5,400 26,950 3,825 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,500 5,400 35,275 15,825 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. บุคลากรที่รับผิดชอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
       2. สถานศึกษาไม่ให้ความสำคัญกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม 

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. วางแผนเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรมให้เหมาะสมและแจ้งหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องล่วงหน้า 
   2. ทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมกับผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  
   3. สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมให้เร็วขึ้น 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครูผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ผู้เรียนให้ได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพ 
  9.2 โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่เข้มแข็งมีการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
 
                                  
                                 (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ                                             
                                            (นางสาวมารีนี   ยามา) 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(ลงชื่อ).......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
             (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                             (ลงชือ่)..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 2
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินนักเรียนและ 
    สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 
 การศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที ่5  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที่ 6  ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี - 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุวารี  สะมาแอ   เบอร์โทรศัพท์ 089-2956576 
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
............................................................................................................................. ................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายของการศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นคนมีคุณภาพ และคุณภาพของคนมีความ 

สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ประเทศ 

ของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนในแต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษา
อบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า” 

 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการทำขึ้นเพ่ือสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกรอบมาตรฐาน
ตัวชี้วัดในการประเมินเพ่ือคัดเลือกครอบคลุมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับจังหวัดแล้ว และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด ให้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มท่ี 2 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่จะเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด ให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง มีคุณลักษณะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการ
จัดการและการทำงานสุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจะเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด ได้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนระดับประถมศึกษา          จำนวน 1 คน 

      2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 1 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

       1. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัล
พระราชทาน 

       2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีขวัญกำลังใจ และแรงกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 13 ธันวาคม 2564 นางยุวารี สะมาแอ 
2 นักเรียนที่เข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด 

ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมรับการ
ประเมิน 

13 – 20 ธันวาคม 
2564 

สถานศึกษา 

3 ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับการประเมิน 
ในระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 

21 - 30 ธันวาคม 
2564 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทาน 
2. นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 
3. โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
2 โรงเรียน 

1 คน 
1 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้ารับการประเมินได้ตระหนักถึงการพัฒนาการเรียนการสอน และ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านควนแตน อำเภอโคกโพธิ์ และโรงเรียนบ้านกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี  
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7. งบประมาณ        
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 50,000 บาท 
(เงนิห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่เข้าประเมินรางวัล
พระราชทาน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านกระเสาะ 30,000 บาท  
2. โรงเรียนบ้านควนแตน 20,000 บาท 

50,000 - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - - - 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
              สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินและคัดเลือก ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ออกนิเทศ กระตุ้น ติดตาม ดูสภาพความพร้อมนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและสถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯ  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
และเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
 9.2 นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน มีความภาคภูมิใจ และตระหนักถึง
เกียรติยศอันสูงสุด 
 9.3 สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา
อ่ืน ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
 

    (ลงชื่อ)................................ผู้เสนอโครงการ   
                                                  (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

                                        (ลงชื่อ)............  ......................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการรองรับศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี - 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัรฟุดดีน หะยี   เบอร์โทรศัพท์  084-6338795 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง 
ที่จะต้องให้เกิดกับผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับ
ความจำเป็นขั้นต้นอยู่ในระดับคะแนนมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่
ใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เรียนให้สามารถที่จะมีความรู้ในด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้โดยเฉพาะทักษะทางการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคือทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นำไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความสำคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาในระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง 4 ทักษะดังกล่าวคือทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะส่งผลถึงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ 
O-Net ที่สูงขึ้น โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตนเองโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองได้มากที่สุด เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทส าคัญทางระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นอย่างมากที่สุด
เนื่องจากการใช้สื่อที่ดี มีประสิทธิภาพเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนานักเรียนที่สามารถจะพัฒนา
ตนเองในสี่ทักษะในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันของสังคมโลก 
ที่ก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้
และการสื่อสาร ที่เน้นพัฒนาการทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเป็นภาษาที่
สำคัญที่สุดในอนาคตในการสื่อสารกับสังคมภายนอก 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนให้มีความรู้ มีเทคนิคการศึกษาค้นคว้าโดย
อาศัยสื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเร้าใจ สามารถการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 115 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 
       2  นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 115 โรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 
           ๓.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 
       2. นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ               
กันยายน 2565 นายชัรฟุดดีน หะยี 

และคณะทำงาน 
2 พัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
กันยายน 2565 นายชัรฟุดดีน หะยี

และคณะทำงาน 
3 ค่ายวิชาการก่อนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ O-NET 
กันยายน 2565 นายชัรฟุดดีน หะยี 

และคณะทำงาน 
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาทีส่ังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 115 โรงเรียน ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 
2  นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 115 โรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 

 
 115 โรง 

 
 

115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาทีส่ังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 

 
100 

2. นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 

100 

 
6.  สถานที่ดำเนินการ 
          ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวนเงิน 33,600 บาท  
(เงินสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ               

 
   

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 
 

- 1,400 
 

- 

ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 
 

- 2,400 
 

- 

ค่าวิทยากร  
(10 ชั่วโมง x 600 บาท) 

6,000 
 

6,000 
 

- - 

ค่าประชุมเตรียมการ  
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม  
(10 คน x 190 บาท) 

1,900 - 
 
 

1,900  
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 11,700 6,000 5,700 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. พัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
2.1 ประชุมเตรียมการ 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 
 
 

1,400 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,400 

 
 
 
 
- 

ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 
 

- 2,400 
 

- 

ค่าเอกสาร 2,400 - - 2,400 
รวมกิจกรรมที่ 2.1 6,200 - 3,800 2,400 

2.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินการ 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(120คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

4,200 
 

- 4,200 
 

- 

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

6,000 6,000 - - 

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

3. ค่ายวิชาการก่อนการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

700 - 700 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(10  คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

1,200 - 1,200 - 

ค่าตอบแทนครูวิทยากรที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์ (10 ชั่วโมง x 600 บาท) 

3,600 3,600 - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 5,500 3,600 1,900 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,600 15,600 15,600 2,400 

ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
           8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาจจะมีภารกิจที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้เนื่องจากมีกิจกรรมบางอย่างที่ตรงกันในวันที่มีการจัดกิจกรรม 
        2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาจจะไม่สามารถเข้าใจในการสื่อสารได้
เนื่องจากไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง 
                 3. นักเรียนอาจไม่เข้าใจในการสื่อสารได้ในบางคำ บางประโยค 
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 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ผู้รับผิดชอบโครงการประสานให้ครูทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ครูได้
ดำเนินการเตรียมการกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา ตลอดจนประสานวิทยากรให้สื่อสารแบบ
ย้ำทวนเพ่ือความเข้าใจใน คำ ประโยคหรือวลี สำหรับครูและนักเรียน 
        2. มีการกำกับ  นิเทศ ติดตาม โดยทางตรงและทางอ้อมให้กับครู นักเรียนอย่างใกล้ชิด
และมากท่ีสุดเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนในสถานศึกษาทีส่ังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 

9.2 นักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างดียิ่ง 

 
 
                                     (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 
 

 
                                    (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์.) 
                          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี - 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ  ศึกษานิเทศก์  
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ทักษะ
การคิดเป็นสมรรถนะหลักที่สำคัญสมรรถนะหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้นำทักษะการคิดสู่การปฏิบัติในชั้น
เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทำให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการคิด และครูผู้สอนจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดได้ดียิ่งขึ้น  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ครูเป็นบุคคลสำคัญ คือเป็นผู้จัดกิจกรรมและบรรยากาศให้ผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นการช่วยเหลือดูแลให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำ และกระตุ้นครูให้พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มพูนศักยภาพ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาทดลองใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณภาพ สอดคล้องกับจุดเน้น สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
ต้องการ และการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมีสำคัญและ
ความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างมาก   
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะขั้นสูง มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21  
2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนครูคณิตศาสตร์ ให้มีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ตามสมรรถนะเด็กในศตวรรษที่ 21 และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
       ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดเข้ารับการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรูตามสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
ในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  115  คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ร้อยละของครูคณิตศาสตร์ในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา และสามารถนำกระบวนการ
สมรรถนะขั้นสูงไปใช้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     2. ร้อยละของครูคณิตศาสตร์ได้รับพัฒนาศักยภาพครู และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และนำไปใช้ในหารจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ธันวาคม2564 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
 

2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
และสรุปรายงานผล  

มกราคม  25๖4 
– กันยายน2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
 

 
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรูตามสมรรถนะการคิด 
ขั้นสูงในวิชาคณิตศาสตร์ 

115 คน 

2. ร้อยละของครูผู้สอนคณิตสาสตร์มีสมรรถนะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
สามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 
๒๑ 

80 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 

เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอนมีเทคนิค วิธีการทีน่ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
          ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 

7. งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 15,150 บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

    

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

1,050 - 1,050 - 

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

1,800 - 1,800 - 

ค่าวิทยากร  
(12 ชั่วโมง x 600 บาท) 

7,200 7,200 - - 

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

2. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
และสรุปรายงานผล  

    

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

1,050 - 1,050 - 

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

1,800 - 1,800 - 

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

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
                 สัญญาณอินเตอร์เน็ตของวิทยากรปลายทางไม่เสถียรทำให้การจัดการประชุมอาจมี
ต่อเนื่อง ไม่สามารถดำเนินการประชุมตามที่กำหนด 
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          8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง        
                 ประสานวิทยากรไว้เป็นการล่วงหน้า และวางแผนหาวิทยากรสำรอง กรณีวิทยากรหลัก
ไม่สามารถมาได้ตามกำหนด 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 ครูคณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมการเรียนรู้สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9.4 นักเรียนสามารถมีความรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถคิด วิเคราะห์ 
และอย่างมีเหตุผลเป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องได้ 
 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ) 
                                                ศึกษานิเทศก์  
 

 
 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

 
 

                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก้วประชุม 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที ่6 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที ่           - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12     การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12    ด้านการศึกษา   
  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี  - 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์ 0973594848 
กลุ่ม  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล  . 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็น
กลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดย
คำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียน
ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่ง ในการนำสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพ ในการ
เรียนรู้ไม่เท่ากัน ซึ่งต้องรับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เท่าทันในศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าเทียม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการ 
พัฒนาโรงเรียนในสังกัด ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดในเทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) สู่ระดับห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  

ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้อง
กับทักษะศตวรรษที่ 21 

2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ทั้ง 115 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

      2. ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ทั้ง 115 โรงเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 และมีการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        3. ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดท้ัง 115 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
กระบวนการนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

       1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
       2. ร้อยละของครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับ

ทักษะศตวรรษที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
       3. ร้อยละของศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศติดตาม และมีนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนา

ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
       4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 

พฤษภาคม 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 
และคณะทำงาน 

2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
จุดเน้นฯ แบ่งคณะกรรมการแต่ละ
จุดเน้นทั้ง 6 จุดเน้น  

พฤษภาคม – กันยายน 

2564 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะทำงาน 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสู่
ภาวะผู้นำทางวิชาการ ในการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทางการศึกษา  

สิหาคม - กันยายน 

2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะทำงาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 คัดเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ

จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุม จุดเน้นทั้ง 
6 ข้อ ตามบริบทของโรงเรียน 

กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะทำงาน 

5 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน และสรุป
รายงานผล 

กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะทำงาน 

 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

  115 แห่ง 

2. ครูผู้สอนในโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และมีการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

115 แห่ง 

3. ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการร่วมกระบวนการนิเทศภายใน ติดตามการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสอน 

115 คน 

เชิงคุณภาพ  
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้นำทางวิชาการ  
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับ
ทักษะศตวรรษที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

 

3. ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศติดตาม และมีนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนา
ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
          ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน  80,000  บาท   
(เงินแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (60 คน x 2  มื้อ x 35 บาท) 4,200 - 4,200 - 
ค่าอาหารกลางวัน  (60 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      14,400 - 14,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 18,600 - 18,600 - 
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นฯ  
แบ่งคณะกรรมการแต่ละจุดเน้นทั้ง 6 จุดเน้น 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (60 คน x 6  มื้อ x 35 บาท) 2,100 - 2,100 - 
ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 6  มื้อ x 120 บาท)      7,200 - 7,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 9,300 - 9,300 - 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสู่ภาวะผู้นำทาง
วิชาการ ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (130 คน x 2  มื้อ x 35 บาท) 9,100 - 9,100 - 
ค่าอาหารกลางวัน (130 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      15,600 - 15,600 - 
ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 บาท) 3,600 3,600 - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 28,300 3,600 24,700 - 
4. คัดเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้
ที่ครอบคลุม จุดเน้นทั้ง 6 ข้อ ตามบริบทของโรงเรียน 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 2,100 - 2,100 - 
ค่าอาหารกลางวัน  (30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      3,600 - 3,600 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (30 คน x 1 วัน  x 300 บาท) 9,000 - 9,000 - 
ค่าวัสดุ/โล่ 5,000  - 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 14,700 - 14,700 5,000 
5. นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน และสรุปรายงานผล 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 1,400 - 1,400 - 
ค่าอาหารกลางวัน  (20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      2,400 - 2,400 - 
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 300 - 300 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 4,100 - 4,100 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 3,600 77,500 5,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. การกิจกรรมไม่เป็นไปตามวันเวลาที่กำหนดไว้ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา Covid-2019 
        2. การนิเทศ ติดตาม ไม่สามรถดำเนินการได้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่
รูปแบบ ON-Site 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. วางแผนการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส ด้วยการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ 
      2. มีการนิเทศ ติดตามในรูปแบบออนไลน์ หรือการประเมินในรูปแบบที่หลากหลายใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้น Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลำดับขั้นตอน 
9.2 ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร บริบทและความต้องการของผู้เรียน 
9.3 นักเรียนมีทักษะที่หลากหลายสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงาน

ได้ด้วยตนเอง และรู้จักพลิกแพลงกระบวนการแก้ไขปัญหา กล้าคิด และตัดสินใจได้ 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ) 
                                                ศึกษานิเทศก์  

 
 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
 

                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผูอ้นมัุติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก้วประชุม 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  
                     ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที ่6 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที ่4       การวัดและประเมินผล    
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ที่  - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางซัลมา  มะเกะ    เบอร์โทรศัพท์   093-6490003 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแม่บท วัตถุประสงค์ 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องเตรียมคนในศตวรรษที่ 21  
ในระดับประถมศึกษามุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะ 
การเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริม 
ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมถึง 
ขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I-NET) ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการทดสอบลดลง ต้องมีการ
พัฒนาการวัดผลประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติด้าน
อิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำความรู้ไปใช้พัฒนา
คุณภาพให้สถานศึกษามีผลการทดสอบ (I-NET) สูงขึ้น  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติด้าน
อิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับโรงเรียนนำไปใช้ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I-NET) ปีการศึกษา 
2564 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. ครูจำนวน 20 คนมีความรู้ความเข้าใจในในการจัดทำข้อสอบ และได้รวบรวมพัฒนา
คลังข้อสอบ I-NET ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
        2. นักเรียนจำนวน 1,149  คน ได้รับความรู้จากวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ ใน
สถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 มีผลการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET) 
ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น  
       3. ครูอิสลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข้มจำนวน 120 คนได้รับความรู้มีความรู้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของข้อสอบ I-NET มีการพัฒนาคลัง
ข้อสอบนำไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 2. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความ
พร้อมในการสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 
                 3. ร้อยละของครูอิสลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข้มได้รับความรู้มีความรู้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ 
อิสลามศึกษาที่มีคุณภาพ 

พฤศจิกายน 2564 นางซัลมา  มะเกะ และคณะ 

จัดทำคลังข้อสอบ Pre-I-NET 2564 22-23 พฤศจิกายน 
2564 

นางซัลมา  มะเกะและคณะ 

การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียน (อิสลามศึกษา) 

28-29 มีนาคม 
2565 

นางซัลมา  มะเกะและคณะ 
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อสอบ และได้รวบรวมพัฒนาคลัง
ข้อสอบ O-NET ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

20 คน 

2. นักเรียน ได้รับความรู้จากวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การ
แพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019  (ข้อมูลเด็กสอบ I-NET) 

1,149 คน 

3. ครูอสิลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข้มได้รับความรู้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

120 คน 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีตัวอย่างข้อสอบ Pre –I-NET 
เก็บในคลังข้อสอบของเขตพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

1 แห่ง 

เชิงคุณภาพ  
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อสอบ และได้รวบรวมพัฒนาคลัง
ข้อสอบI-NET ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

2. นักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การ
แพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019  

 

3ครูอิสลามศึกษาในโครงการอิสลามแบบเข้มได้รับความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีตัวอย่างข้อสอบ Pre –I-NET 
สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนานักเรียนในปีต่อ ๆ ไป 

 

 
6.  สถานที่ดำเนินการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
      จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน  50,050 บาท   
(เงินห้าหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ถอดบทเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดทำคลังข้อสอบ Pre-I-NET 

    

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

2,800 - 2800 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(40 คน x  1 มื้อ x 120 บาท)    

4800 - 4800 - 

ค่าวิทยากร  
(2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท)  

6,000 6,000 - - 

ค่าพาหนะ (20 คน x 2 วัน x 200 บาท) 8,000 -  8,000  
รวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 21,600 6,000 15,600  



 

 

- 146 - 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียน (อิสลามศึกษา) 
วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 

    

ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมการ 
จัดกิจกรรม จำนวน 20 คน 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 คน × 35 บาท × 4 มื้อ) 

3,500 - 3,500 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(25 คน × 120 บาท x 2 มื้อ) 

6,000 - 6,000 - 

ค่าพาหนะเดินทาง  
(25 คน × 200 บาท × 2 วนั) 

10,000 
 

10,000 - - 

ค่าวัสดุ   290 - - 290 
รวมกิจกรรมที่ 3 19,790 10,000 9,500 290 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาอิสลามศึกษา สู่การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) 

    

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

2,800 - 2,800 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(40 คน x  120 บาท x 1 มื้อ)      

4,800 - 4,800 - 

ค่าถ่ายเอกสาร  1,060 - - 1,060 

รวมกิจกรรมที่ 4 8,660 - 7600 1,060 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,050 16,000 32,700 1,560 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ระยะเวลาการดำเนินงานสั้น อาจทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้น้อย  
       2. ระยะเวลาดำเนินการสั้นๆ อาจทำให้คลังข้อสอบไม่สำเร็จสมบูรณ์  เนื่องจากต้องมี
การจัดพิมพ์ 
        3. การเรียนรู้ในระบบออนไลน์อาจมีปัญหาด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและความเสถียร 
ของระบบสัญญาณ 
       4. สถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีส่งผลให้นักเรียนครู และบุคลากรที่อยู่ในระหว่าง 
การรักษาตัวและกักตัวอาจไม่สามารถดำเนินการได้ การดำเนินงานล่าช้า 
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  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. อาจต้องมีการเพ่ิมระยะเวลาการดำเนินงานเพิ่มข้ึน เพื่อบรรณาธิการข้อสอบ  
        2. ต้องให้ความรู้สำหรับครูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวิเคราะห์จัดทำข้อสอบ อย่างสม่ำเสมอ 
                3. หากโรงเรียนมีความพร้อมด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้และอาจให้นักเรียนเรียนรู้ออนไลน์ด้วยรูปแบบออนไซร์           
ที่โรงเรียน  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังข้อสอบระดับชาติด้าน
อิสลามศึกษาI-NET สามารถนำไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมความพร้อม 
ในการสอบ I-NET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา  
I-NET ที่สูงขึ้น  
 
                                  (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ                   
                   (นางซัลมา  มะเกะ) 
                                                   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
 
 

                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก้วประชุม 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่5 กระบวนการ PLC 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัรฟุดดีน  หะยี     เบอร์โทรศัพท์  084-6338795 
กลุ่ม   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับคนไทยทุกคน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
เพราะทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติ ที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ คือ ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างคนในชาติให้มี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญ
ในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนกับเยาวชนไทยให้เป็นผลสำเร็จตามเจตนารมณ์
ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีการเกิดแนวคิดสำคัญคือ "จุดแตกหักในห้องเรียน"  
เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ด้านในเวลาต่อมา โดยเฉพาะด้านที่ 3 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เช่น การปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา เน้นการส่งเสริมให้
สถานศึกษาทุกแห่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community  
= PLC) สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่างครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา สร้างภาวะผู้นำให้ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ในการร่วมมือแก้ปัญหา 
ด้วยแนวคิดท่ีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการศึกษาได้ในที่สุด 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการ PLC เป็นกระบวนกำรสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อให้การขับเคลื่อน PLC ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชำชีพ ไปสู่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
สู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ต่อไป เป็นต้น 
 

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

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 นำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
       ๑. ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างในสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 จำนวน 25 คน เพ่ือเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืน
ต่อไป 
       ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทาง 
Google Meet ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒๔๑ คน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ได้ดำเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชำชีพไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
       2. บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ดำเนินการวางแผนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชำชีพไปสู่การนำนวัตกรรมพัฒนา
ระบบงานในการทำงานของตนเองในสำนักงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

Plc สำหรับครู พนักงานราชการและ
ลูกจ้างในสถานศึกษา สพป.ปัตตานี  
เขต 2  ดำเนินการดังนี้ 

 
 
 

นายชัรฟุดดีน  หะยีและ
คณะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมวางแผนคณะทำงานร่วมกับ
คณะวิทยากร 
- ออกแบบหลักสูตรอบรมPLC 
- อบรม/เข้าค่ายปฏิบัติการ PLC 
- สรุปผลการเข้าค่ายปฏิบัติการ PLC 
ร่วมกับวิทยากร 
- รายงานผล ไปยัง สพป.ปน 2 สพฐ. 
และหน่วยงานต่าง ๆ 

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

 

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ดำเนินปฏิบัติการ PLC ได้อย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
๒๕ คน 

 
 

๒๔๑ คน 

เชิงคุณภาพ 
ครู พนักงานราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ในการดำเนินปฏิบัติการ PLC ได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

 
 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 
          ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ห้องประชุมหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัดปัตตานีหรือห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 จำนวน 26,000 บาท 

(เงินสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ดำเนินการ Plc โดยการนำเสนอผลงาน
ของครู นักเรียน ในสถานศึกษา สพป.
ปัตตานี เขต 2 

    

ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

6,000 
 

- 
 

6,000 - 
 

ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 3,500 - 3,500 - 
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กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่ากรรมการตัดสิน (5 คน x 5 ชม. x 300 บาท) 7,500 7,500 - - 
ค่าเอกสาร/วัสดุ 1,500 - - 1,500 
ค่าประชุมเตรียมการคณะกรรมการตัดสิน
และคณะทำงาน  
(10 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) 

1,500 
 

- 
 

 

1,500 - 
 

ค่าตอบแทนวิทยากร  
(๒ คน  x ๓,๐๐๐ บาท) 

6,000 6,000 - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 13,500 11,000 1,500 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

                 1. วิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง  
ติดภารกิจทำให้การจัดอบรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด 
                 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด  
เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน 
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       
                1. ประสานวิทยากรไว้เป็นการล่วงหน้า และวางแผนหาวิทยากรสำรอง กรณีวิทยากร
หลักไม่สามารถมาได้ตามกำหนด 
                2. ประสานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างตามกลุ่มเป้าหมายและ
สำรองบุคลากรที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายเข้าแทน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
นำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  9.1 ครูและบคุลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 นำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 9.3 บุคลากรในสังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
นำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                                 (นายชัรฟุดดีน หะยี) 
                                          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
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                                    (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                            (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์.) 
                          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางอัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ 
      สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                             3. นางสาวนิภา  สายนุ้ย     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
                             4. นายอดินันต์  หะมะ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

กลุ่ม บริหารงานบุคคล   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  ให้มีความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนา
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งใหม่  
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งใหม่มีภาวะผู้นำที่ดี  มีวิสัยทัศน์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งใหม่ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
       ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคลากร 

ที่เก่ียวข้อง จำนวน  44  คน   
 

         3.2  เชิงคุณภาพ 
       ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่   

มีภาวะผู้นำและสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 นางสินุช ประสงค์สุข 

นางอภิญญา ศิริรังษี 
น.ส.นิภา  สายนุ้ย 
นางนูรียะห์ อาแวกาจิ 
นายอดินันต์  หะมะ 
นางเกตนิกา แว่นแก้ว 
 

2. ประชุมคณะทำงาน/และผู้เข้าร่วมโครงการ พฤศจิกายน 2564 
3. การให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการ 

Coaching และ 
การประเมินสัมฤทธิผล 
3.1 คณะกรรมการ Coaching  
ให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
3.2  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล  
ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการ 
บรรจุแต่งตั้งใหม่                                                                

พฤศจิกายน 2564- 
กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 

4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  
และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมและศึกษาดูงาน
โรงเรียน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2565 

 

5 สรุปผล/รายงานผล โครงการ กันยายน 2565  
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้า ได้รับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่มีภาวะผู้นำ และผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

 
44 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ มีภาวะผู้นำและสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การเข้ารับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระดับดีขึ้นไป 

 
100 

 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
      6.1 ประเมินสัมฤทธิผลและให้คำปรึกษา ณ สถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่  
      6.2 ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษา (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) และโรงแรมในจังหวัดภาคใต้ 
 

7.  งบประมาณ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน  41,645 บาท  

(สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าบาท)   รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. คณะกรรมการ Coaching ประชุมให้
คำปรึกษาแนะนำ ผอ.ร.ร.ใหม่ (1 ราย      

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คน x 120 บาท x 1วัน) 360 - 360 - 
ค่าพาหนะเดินทาง (2 คน ไป-กลับ 1 วัน) 1,380 -                 1,380 - 
                               รวมกิจกรรมที่ 1 1,740 - 1,740 - 
2. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
ผอ.ร.ร. และประชุมสรุปผลการประเมิน  

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(18 คน x 35บาท x 2 มื้อ)  

1,260 - 1,260 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(12 คน x 120 บาท) 

1,440 - 1,440 - 

ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 120 บาท) 720 - 720 - 
ค่าพาหนะเดินทาง  (6 คน ไป-กลับ 1 วัน) 2,590 - 2,590 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 6,010 - 6,010 - 
3. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล   
รองผอ.ร.ร.และประชุมสรุปผลการประเมิน     
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(11 คน x 35บาท x 8 มื้อ ) 

3,080 - 3,080 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(17 คน x 120 บาท x 4 วัน) 

3,360 - 3,360 - 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(4 คน x 120บาท x 4 วัน) 

1,920 - 1,920 - 

ค่าพาหนะเดินทาง  
(4 คน ไป-กลับ 4 วัน) 

11,040 - 11,040 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 19,400 - 19,400 - 
4. ประชุม/ศึกษาดูงาน  โรงเรียนขนาด  
(เล็ก กลาง ใหญ่) และ สรุปผลการศึกษาดูงาน     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(47 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 

3,290 - 3,290 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(47 คน X 1 มื้อ X 120 บาท) 

5,640 - 5,640 - 

ค่าพาหนะเดินทาง 1,400 - 1,400 - 
ค่าของสัมมนาคุณในการศึกษาดูงาน 1,200 - - 1,200 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 - 1,000 - 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสาร/ไวนิล 1,365 - - 1,365 
ค่าตอบแทนวิทยากร 600 600 - - 

รวมกิจกรรมที่ 4  14,495 600 11,330 2,565 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,645 600 38,480 2,565 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง     
                สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและคณะกรรมการ Coaching  และการศึกษา ดูงาน ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามกำหนดการที่กำหนด   
     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง     
                ปรับเปลี่ยนกำหนดการ รูปแบบให้คำปรึกษาแนะนำและประเมินสัมฤทธิผล  
และสถานที่ศึกษาดูงาน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่ มีภาวะ
ผู้นำและสามารถนำความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
และผ่านการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 
 

           (ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางอภิญญา  ศิริรังษี ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
 

 

               (ลงชื่อ)..................... .........................  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                      (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                               
 

              (ลงชื่อ)........................-............................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (.............................................) 
              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21   

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสินุช  ประสงค์สุข เบอร์โทรศัพท์ 089-4662722 

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

กลุ่ม  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ
หรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ “ผู้บริหารมืออาชีพ” เป็นความหวังของการศึกษาไทย โดยรวม
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้นคว้าและมีการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ มีความสามารถในการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้าน
วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ในการบริหารองค์การนั้น ๆ ความสำเร็จ หรือ
ความล้มเหลวขององค์การย่อมข้ึนอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษาการศึกษาไทย ในยุคการปฏิรูปการศึกษาต้องการ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็น
วิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษากล่าวคือ มีความสามารถท่ีจะ
ประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการ
ระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21  และบุคลากรในสังกัดขึ้น เพื่อเป็นการ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้ทันท่วงที อีกทั้ง
สามารถนำไปใช้บริหารโรงเรียน พัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และมีภาวะความเป็นผู้นำ 

สำหรับบทบาทการเป็นผู้บริหารสู่มืออาชีพ 
2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา    จำนวน 5  คน 
  3.1.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย   จำนวน  7  คน 
  3.1.3 ศึกษานิเทศก์    จำนวน  19 คน 
  3.1.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน 107 คน 
  3.1.5 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน  17 คน  
        จำนวน  155 คน 

      3.2  เชิงคุณภาพ   
       ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน อันส่งผลทำ
ให้องค์กรมีการพัฒนางานในการบริหารที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 2565 นางสินุช  ประสงค์สุข 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน กรกฎาคม 2565 นางอภิญญา  ศิริรังษี 
3 ประสานงาน สิงหาคม 2565 นายอดินันต์  หะมะ 
4 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน สิงหาคม 2565  
5 ประเมินผลโครงการ กันยายน 2565  
6 สรุปผล/รายงานผลโครงการ กันยายน 2565  

          
 
 



 
 

- 160 - 
 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ และคณะทำงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

 
169 คน 

 
100 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนางานในหน้าที่อันเนื่องมาจากการจัดประชุม
ทางวิชาการ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ทำให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสามารถบริหารงานได้ทุก
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. สถานศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าระดับ
เขตพ้ืนที่ 

 
 

 

 

6.  สถานทีด่ำเนินการ 
 ณ จังหวัดทางภาคใต้ 
 

7.  งบประมาณ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน  297,700บาท  

(เงินสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุมเตรียมความพร้อมฯ     
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ ) 

1,400 - 1,400 -- 

ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 120 บาท ) 

2,400 - 2,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,800 - 3,800 - 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาฯ  

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 155 คน x 3 มื้อ x 50 บาท ) 
 

23,250 - 23,250 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารกลางวัน  
(155 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 

93,000 - 93,000 - 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
( 155 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) 

5,425 - 5,425 - 

ค่าอาหารเย็น  
(155 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 

46,500 - 46,500 - 

ค่าที่พัก  
(78 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท) 

93,600 - 93,600 - 

ค่าของสัมมนาคุณ (ร.ร.) 
(1,500 บาท x 2 ชิ้น) 

3,000 - - 3,000 

ค่าของสัมมนาคุณผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ทำคุณประโยชน์ให้หน่วยงานการศึกษา 
(1,500 บาท x 4 ชิ้น) 

6,000 - - 6,000 

ค่าไวนิล/วัสดุ/อุปกรณ์ 8,325 - - 8,325 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 8,000 - 8,000 - 
ค่าพาหนะวิทยากร 2,000 2,000 - - 
ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800 4,800 - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 293,900 6,800 269,775 17,325 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,700 6,800 273,575 17,325 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ผู้บริหารสถานศึกษา ขาดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในเรื่ององค์ความรู้ใหม่ ๆ และ
แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท้ัง 4 ฝ่ายงาน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.)  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และภาวการณ์เป็นผู้นำ ในการเป็นผู้บริหาร 

มืออาชีพ 
9.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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9.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำผลจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.4 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                             (นายอดินันต์  หะมะ ) 
                                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
                           

                   (ลงชื่อ)..................... ........................ ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                           (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                                
                    (ลงชื่อ)........................-......................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (.............................................) 
                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ 3      ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที ่6       พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้าน 
                      ภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าประสงค์ที่ 7  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
            ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่          - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.  นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร  เบอร์โทรศัพท์ 0980131971   
                               2.  นางซัลมา มะเกะ           เบอร์โทรศัพท์ 0936490003 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
  

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาในหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance 
Learning Information  Technology: DLIT) แพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) เพ่ือพัฒนาทักษะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และ โปรแกรมให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ 
นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา (OBEC Content Center) ทุกอย่างที่กล่าวมา  
เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน (สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจำเป็นอยา่งยิ่งที่หน่วยงาน
ทางการศึกษาควรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะ ให้บุคลากรทุกคน ให้มีความสามารถ 
ในการนำทักษะทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการเรียน   การสอน  ส่งเสริมและ
สนับสนุน  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความชำนาญ เกิดทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
เห็นความสำคัญในสิ่งที่กล่าวมา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์นี้ขึ้น 

   

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information  Technology: DLIT) แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ในสังกัด   
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2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้งานแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อ 
ความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ในสังกัด   

 2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ใช้    
โปรแกรมให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (OBEC Content Center) แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในสังกัด   
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ  
               1. บุคลากรแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน  115  โรงเรียน เข้ารับการอบรมการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information  Technology: 
DLIT) และนำความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่   

       2. บุคลากรแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน  115  โรงเรียน เข้ารับการอบรมการใช้
งานแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : 
DEEP) และนำความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่  

       3. บุคลากรแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน  115  โรงเรียน ได้เข้ารับการอบรม
โปรแกรมให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) และนำความรู้ไปขยายผลสู่
การปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ 
   3.2 เชิงคุณภาพ  

               1. บุคลากรแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกล    
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) และนำความรู้
ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลได้  

       2. บุคลากรแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับการอบรมการใช้งานแพลทฟอร์ม      
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) และนำความรู้ 
ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ สำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลได้ 

        3. บุคลากรแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับการอบรมโปรแกรมให้บริการเผยแพร่
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) และนำความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานอยู่ สำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลได้  

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 8   กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐกิตติ์ 
2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  15 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐกิตติ์ 

นางซัลมา 
3 จัดอบรมออนดีมานด์ผสมผสานออนไลน์  

จำนวน 3 หลักสูตร 
- การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning 
Information  Technology: DLIT) 

 
 
7 - 10  มีนาคม 2565 
 
14 – 17 เมษายน 2565 

นายณัฐกิตติ์ 
นางซัลมา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - การใช้งานแพลทฟอร์มด้านการศึกษา

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

21 – 24 เมษายน 2565 
 

 

4 สรุปผลการดำเนินการ รายงานโครงการ 30 กันยายน  2565 นายณัฐกิตติ์ 
 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรแกนนำและผู้สนใจจากโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับการอบรม 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information  Technology: DLIT) 
2. บุคลากรแกนนำและผู้สนใจจากโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม 
การใช้งานแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital  Education  
Excellence Platform : DEEP) 
3. บุคลากรแกนนำและผู้สนใจจากโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับการอบรม
โปรแกรมให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) 

 
115 โรง 

 
 

115 โรง 
 
 

115 โรง 
 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรแกนนำและผู้สนใจจากโรงเรียนในสังกัด นำความรู้ไปขยายผล และ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

 
 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 12,000  บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

    

รวมกิจกรรมที่  1 - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
( 20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

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

3. จัดอบรมออนดีมานด์ผสมผสาน
ออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร 
3.1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 
3.2 การใช้งานแพลทฟอร์มด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  
Excellence Platform : DEEP) 
3.2 การใช้งานโปรแกรมให้บริการ
เผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC 
Content Center) 

    

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

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

2,400 - 2,400 - 

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

4. สรุปผลการดำเนินการ รายงานโครงการ     
ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 - 1,000 - 
ค่าวัสดุ 1,000 - - 1,000 

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

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         8.1.1 ระยะเวลาจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
          8.1.2 การเข้าร่วมประชุมของครูวิชาการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         8.2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากข้ึน 
          8.2.2 เน้นย้ำโรงเรียนให้เห็นความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดได้รับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT, การใช้งานแพลท
ฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital  Education  Excellence Platform : DEEP) และ
การอบรมโปรแกรมให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)  สามารถนำ
ความรู้ไปขยายผลต่อ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน   ส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ
ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถติดตามผลเป็นระยะได้ 
 
 

                       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                        (นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร) 
                                    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 

 
 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ) ………………………………………ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                (ลงชื่อ)………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายณัทกร  แก้วประชุม 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
            ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  
 มาตรฐานที่ - 
 มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                             3. นายอดินันต์  หะมะ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่ม    บริหารงานบุคคล   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

คือ การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและมีความเสียสละ ทุ่มเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังมีผลการทำงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น  
การผลิตสื่อการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการคัดเลือก  
รางวัล “Perfect Teacher Award PTN2”  ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือก
ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุ่มเทเสียสละ และมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เพ่ือ
ช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชน  นักเรียน ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานความดีให้
ปรากฏต่อสาธารณชนต่อไป 

 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูสายงานการสอนมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูสายงานการสอนที่สร้างประโยชน์ในด้านการศึกษา 

ให้กับโรงเรียน นักเรียน และชุมชน 
2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ครูสายงานการสอน เป็นตัวแทน สพป.ปัตตานี เขต 2  

เข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานในสังกัดและต่างสังกัด  
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3. เป้าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ   
                 ครูสายงานการสอน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  เข้าร่วมการคัดเลือกรับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 81 ราย 
 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
                  ครูสายงานการสอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ร้อยละ 70 เข้าร่วมการคัดเลือกรับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ 2565   
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ ธ.ค. 2564 นางสินุช  ประสงค์สุข 

นางอภิญญา  ศิริรังษี 
นายอดินันต์  หะมะ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher 
Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ 
2564  

ม.ค 2565 

3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกและกลั่นกรองหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกฯ 

ก.พ 2565- 
มี.ค. 2565 

4 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้
กลุ่มโรงเรียนทราบและดำเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

เม.ย - พ.ค 
2565 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสายงาน
การสอนรับรางวัล “Perfect Teacher 
Award PTN2” 

มิ.ย 2565 

6 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “Perfect 
Teacher Award PTN2” 

ก.ค 2565 

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

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูสายงานการสอน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  เข้าร่วมการคัดเลือกรับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ 2565  

 
81 ราย 

เชิงคุณภาพ 
ครูสายงานการสอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “Perfect 
Teacher Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ 2565   
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6.  สถานที่ดำเนินการ 
      - กลุ่มโรงเรียน และห้องประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
     จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จำนวน 20,840  บาท  
(เงินสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณ ์ 
และกลั่นกรองหลักเกณ ์การคัดเลือก  

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(14 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) 

490 - 490 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(14 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,680 - 1,680 - 

ค่าพาหนะเดินทาง 1,400 - 1,400 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 3,570 - 3,570 - 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
หลักเกณ ์และคัดเลือก รับรางวัล 
“Perfect Teacher Award PTN2” 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) 

350 - 350 - 

ค่าพาหนะเดินทาง  520 - 520 - 
ค่ากรอบเกียรติบัตร   
(150 บาท X 96 ชิ้น) 

14,400 - - 14,400 

ค่าอุปกรณ์/วัสดุ 2,000 - - 2,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 17,270 - 870 16,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,840 - 4,440 16,400 

  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        ครูสายงานผู้สอน ไม่เข้าร่วมการคัดเลือกครบทุกรางวัล 
     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัล “Perfect 
Teacher Award PTN2” ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้ครู สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ในสังกัด ทราบ
ถึงอย่างทั่วถึงและมีกำหนดการที่ชัดเจน 
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 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ครูสายงานการสอน มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
9.2 ครูสายงานการสอน ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสามารถเป็นอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 

โรงเรียน ชุมชน และเพ่ือนครู 
9.3 สพป.ปัตตานี มีข้อมูลสารสนเทศในการเสนอชื่อครูสายผู้สอนเข้ารับการคัดเลือกรางวัล

ประเภทต่าง ๆ  
  
 
                                  (ลงชื่อ).............. ................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                             (นายอดินันต์  หะมะ ) 
                                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
                           

                   (ลงชื่อ)..................... ........................ ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                           (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

                                
                    (ลงชื่อ)........................-......................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (.............................................) 
                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 



 
 

- 172 - 
 

โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการประชุม   
                      ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจที่ 6      พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

            ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ที ่7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

จุดเน้นที ่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 

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

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด ทำให้การกิจกรรมต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม อบรม พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เป็น
รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ 

สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จึงเล็งเห็นสำคัญเกี่ยวเทคนิคการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google 
Meet , Zoom Meet โดยกำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ การควบคุม ดูแล และ
เทคนิควิธีต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู้ 
ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ได้ 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ 
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3.  เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

                บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 20 คน           
     3.2 เชิงคุณภาพ 

                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  
  

4. ขั้นตอน  วธิีการและระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำคู่มือการประชุมจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชาย สังข์ไข 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการประชุมทางไกลผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชาย สังข์ไข 

 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2           
ที่ผ่านการอบรม  

 

20 คน 

เชิงคุณภาพ  
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2  ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานในจัดประชุมทางไกล
ผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 

           ห้องประชุมเคียงตะวัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 

 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 5,000 บาท   
(เงินห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะทำจัดคู่มือการ
ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    

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

350 - 350 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(5 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

600 - 600 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 950 - 950 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เพ่ือการประชุม
ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ 

    

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

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(20 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      

2,400 - 2,400 - 

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม 

250 - 250 - 

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

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

       ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ให้ความสำคัญในการอบรม เช่นการเข้ารับการ
อบรมช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนด ทำให้เนื้อหาที่ได้รับการพัฒนา ไม่ต่อเนื่อง 

 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       ชี้แจ้งกำหนดการในการอบรมให้ชัดเจน และกำชับชี้แจ้งขอตกลงต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วงม
ประชุมผ่านทางหนังสือราชการ และกำหนดมาตรการควบคุมการอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เช้า - บ่าย  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ได้ 

9.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการเตรียมอุปกรณ์ 
ควบคุม ดูแล  ด้านเทคนต่าง ๆ ในการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ของกลุ่มงานต่าง ๆ  ได้ 

9.3 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ที่ได้รับการพัฒนาไปถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้  
 
 

                                     (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ                     
(นายศักดิ์ชาย สังข์ไข) 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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               (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                           (นางช่อผกา บุญแนบ) 
                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

                         รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโนยบายและแผน 
 
 
 
 
  

                (ลงชื่อ).......................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  

                (นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์) 
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
 
 
 

             (ลงชื่อ).......................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

                  (นายณภัทร แก้วประชุม) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
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โครงการ   การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที ่6 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 

จุดเน้นที ่2       การอ่านออกเขียนได้ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้าน.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ที่  - 
 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๙๖๓๖๙๒๔ 

  ๒.นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๔๖๘๔๓๑๓ 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ต่างมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป  
โดยกำหนดให้ต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การใฝ่รู้
ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต  ประกอบกับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการอ่ืน ๆ  
ผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีจะทำให้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้หรือประสบความสำเร็จในการ
ประกอบอาชีพได้มากกว่าผู้อ่ืน วิชาภาษาไทยนับว่าเป็นวิชาที่ต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ
ประกอบกับเป็นวิชาที่มีเสน่ห์พร้อมทั้งความสนุกสนานอยู่ในตัว  และสืบเนื่องจากการประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา  25๖๓  พบว่า  ยังคงมีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อีกมากกว่า
ร้อยละ ๒๕ ประจวบเหมาะกับ เมื่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดขายแดนภาคใต้ ให้
สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. พิจารณาเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อไป และ
ต่อมาได้มีข้อสั่งการจากการประชุมทางไกล (VTC) เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าทำอย่างไรให้มี
ศูนย์ภาษาไทยหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับเด็กอายุ ๔-๗ ปี ในทุกหมู่บ้านในแต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัด  
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ซึ่งต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔, ครั้งที่ ๒/๒๕'๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยหมู่บ้าน/ชุมชน โดย
ใช้ชื่อว่า "ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร" โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในหมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ภาษาไทยน้อยกว่าร้อยละ ๓0 และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้     การสนับสนุนเชื่อมโยง
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาระดับหมู่บ้านต่อไป 

ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ได้กำหนดนโยบายและ 

จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อ ๒ การอ่านออกเขียนได้  โดยมี
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้ (1) จัดทำแผนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ (๒)ส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน (๓)กำกับติดตามและสะท้อนผลการแก้ปัญหา/พัฒนา
นักเรียนตามแผนพัฒนาและ(๔)นำผลกาพัฒนาไปใช้และปรับปรุง ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนตาม
จุดเน้นข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพจึงจัดทำโครงการการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเร่งรัดและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด เน้นการอ่านออก 

เขียนได้ ตามแผนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยมีความยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่  

๒.๒ เพ่ือใช้ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ 

เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 
๔-๗ ปีตามบริบทของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม
อันพึงประสงค ์

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียพัฒนาการอ่านตาม 

แผนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

๒.๔ เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สะท้อนผลและสรุปรายงานผล เพ่ือสนับสนุน    
การทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา และใช้ศูนย์ฯในการพัฒนาทักษะทางภาษา 

เพ่ือการสื่อสาร 
 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา 

และแก้ปัญหาด้วยการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ตามจุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมเร่งรัดการอ่านการเขียน 

ภาษาไทยตามแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สร้าง/ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน  
       3. ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงมีและใช้รูปแบบการแก้ปัญหา/พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน 
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      4. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่  

การศึกษาขับเคลื่อนการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช่วงอายุ ๔ - ๗ ปี ของโรงเรียนเป้าหมาย 
จำนวน ๒๓ โรงเรียนนำร่อง 

       5. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้แผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สะท้อนผลและ 

สรุปรายงานผล เพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยการเร่งรัด 

การอ่านออกเขียนได้ตามจุดเน้น 

       2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จัดกิจกรรมเร่งรัดการอ่านการเขียนภาษาไทย
ตามแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สร้าง/ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน  
       3. ผู้บริหารโรงเรียนใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของนักเรียน 

                4. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาขับเคลื่อนการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช่วงอายุ ๔ - ๗ ปี ของโรงเรียนเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

      5. เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้แผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สะท้อนผลและสรุป
รายงานผล เพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดผลสำเร็จตาม
เป้าหมายของกิจกรรมในโครงการ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมปฏิบัติการศึกษาปัญหาทำ
ฐานข้อมูลนักเรียนเป้าหมายและจัดทำ
เครื่องมือเร่งรัดคุณภาพ 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี 
นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 

และกลุ่มงานวัดผลฯ 
๒. โรงเรียนปฏิบัติการจัดกิจกรรมเร่งรัด
คุณภาพการอ่านการเขียน (ป.1-3)  
3 ครั้ง ในระยะ 3 เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี 
 

๓. ประชุมปฏิบัติการสร้างทีมวิทยากรจัด
กิจกรรมเร่งรัดอ่านเขียนสัญจร 

ในศูนย์พัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

-มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี 
นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 

๔. ประชุมปฏิบัติการบันทึกผลสรุปผล
การเร่งรัดคุณภาพการอ่านการเขียน(ครั้ง
ที่  1-3) 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มโรงเรียน 

๕. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ
เร่งรัดการอ่านการเขียน (ครั้งที่ 1 – 3) 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

คณะศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน 

๖ ปฏิบัติการเขียนรายงานผล มอบ
เกียรติบัตรรางวัลชื่นชมความสำเร็จ 

กุมภาพันธ์ -มีนาคม
๒๕๖๕ 

นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี 
นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนได้รับการพัฒนาและ
แก้ปัญหาด้วยการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ตามจุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมเร่งรัดการอ่าน
การเขียนภาษาไทยตามแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สร้าง/ใช้นวัตกรรมใน
การแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน 

3. ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงมีและใช้รูปแบบการแก้ปัญหา/พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน 

4. โรงเรียนนำรองในเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาขับเคลื่อนการอ่านการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนช่วงอายุ ๔ - ๗ ปี  

 
115 โรง 

 
 

115 โรง 
 
 

115 โรง 
 

23 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้น ป.๑ มีผลการประเมินการอ่านเขียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. นักเรียนชั้น ป.๒ มีผลการประเมินการอ่านเขียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
๓. นักเรียนชั้น ป.๓ มีผลการประเมินการอ่านเขียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 
 

 
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และโรงเรียน ๑๑๕  โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 

 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  จำนวน  ๔๕,๖๙๐ บาท   
(เงินสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมปฏิบัติการศึกษาปัญหา
ทำฐานข้อมูลนักเรียนเป้าหมายและ
จัดทำเครื่องมือเร่งรัดคุณภาพ           

 
 
 

   

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

(๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
๒,๘๘๐ - ๒,๘๘๐ - 

รวมกิจกรรมที่ ๑  ๔,๕๖๐ - ๔,๕๖๐ - 
2. โรงเรียนปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เร่งรัดคุณภาพการอ่านการเขียน 
(ป.1-3) 3 ครั้ง ในระยะ 3 เดือน      

    

ค่าวัสดุจัดทำเครื่องมือ   
(๓ ครั้ง x ๕๐๐ บาท) 

๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

รวมกิจกรรมที่ ๒  ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๓. ประชุมปฏิบัติการสร้างทีมวิทยากร
จัดกิจกรรมเร่งรัดอ่านเขียนสัญจร
ในศูนย์พัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

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

ค่าเบี้ยเลี้ยงการเป็นวิทยากร 

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

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

    

ครั้งที่ ๑     

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

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

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

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๒ คน x 1 มื้อ x ๑๒๐ บาท) 

๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ - 

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

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

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

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

๕. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผล
การเร่งรัดการอ่านการเขียน  
(ครั้งที่ 1 – 3) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ครั้งที่ ๑     

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

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

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

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

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

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

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

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

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

๖. ปฏิบัติการเขียนรายงานผล มอบ
เกียรติบัตรรางวัลชื่นชมความสำเร็จ 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

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

ค่าอาหารกลางวัน 

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

ค่าวัสดุ เกียรติบัตร/โล่ ใช้มอบรางวัล ๕,๑๙๐ - - ๕,๑๙๐ 

รวมกิจกรรมที่ ๖ ๑๒,๐๓๐ - ๖,๘๔๐ ๕,๑๙๐ 

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

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

       1. การปฏิบัติการสะท้อนผลด้านการสอนแก้ปัญหากาอ่านการเขียนของนักเรียน 

ชั้น ป.1-๓ ไม่เป็นไปตามแผน เพราะศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบภาษาไทย มีเพียง 1 คน ต้องรับผิดชอบ
ทั้งชั้น ป.๑-ม.๓ 
       2. การจัดทำสารสนเทศผลที่เกิดการนิเทศไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพราะ 

มีศึกษานิเทศก์น้อย  
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 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       1. เขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดแผนการสะท้อนผลการแก้ปัญหาการสอนภาษาไทย 

ให้ครูสอนภาษาไทยทุกโรงเรียนได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้กันทางออนไลน์ 
       2.วางแผนการปฏิบัติการนิเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือจะได้ดูแลครูสอนภาษาไทย
อย่างจริงจัง  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           ๙.๑ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นป.๑ - ๓ ทุกชั้นเรียน มีนวัตกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนาการอ่าน
การเขียนของตนเองนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ๙.๒ ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินโครงการนิเทศภายในอย่างจริงจังเพ่ือผลักดันการ
อ่านการเขียนของนักเรียนพัฒนาไปเป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ๙.๓ ศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนานวัตกรรมนิเทศเพ่ือ
ดำเนินการให้ครูให้สอนภาษาไทยชั้นป.๑-๓ แก้ปัญหา/พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยได้อย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 

                                     (ลงชื่อ)............. ...............................ผู้เสนอโครงการ                   
      (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี  ) 

                                                       ศึกษานิเทศก์ 
 

                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 5  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที่ 5  ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

จุดเน้นที่ 1 พัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3   สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 3      ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

ตามหลักสูตร 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ    เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

1.  หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 6 ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5) และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 
54 ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพ่ือการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย ดังนั้น สมควรให้เด็กเล็กซ่ึงเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและ
ดูแลมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาล
จนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจา
นุเบกษา. ๒๕๖๒ : ๑๖)   

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย
ให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด  นำไปใช้ให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น โดยกำหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็น
การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
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ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่า
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๖๐ : ๒) หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดประสบการณ์โดยเน้นการจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ
ผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวน ๑๒ มาตรฐาน ๒๙ ตัวบ่งชี้ 
และสภาพที่พึงประสงค์ของเด็ก ๓ – ๖  ปี อันเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่
ผู้สอนต้องนำไปจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินพัฒนาการ เป็นการ
สะท้อนคุณภาพของเด็กปฐมวัยที่แสดงให้เห็นพฤติกรรม และความสามารถของเด็ก  ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๖๐ : ๔๑ – ๔๓)  

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้และการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็น
ช่วงวัยสำคัญในการวางรากฐานสติปัญญา ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมของบุคคล และในการจัดการศึกษา พบปัญหาหลายประการ คือ ๑) การขาดความรู้ ความ
เข้าใจของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ ยังขาด
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่สำคัญตามช่วงวัยของเด็กจึงมีความคาดหวังที่
ต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ จึงส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่มีระบบการสอนแบบ “เร่งเรียนเขียน
อ่าน” นอกจากนี้ การใช้สื่อเทคโนโลยีการเลี้ยงดูเด็ก เช่น ไอแพค โทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์ ก็มี
ส่วนสำคัญ ที่ทำให้เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้มากข้ึน ๒) การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผู้บริหารและสถานศึกษา การขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงทำให้ครูเน้นให้เด็กอ่านเขียน
มากกว่าวัย และเน้นการสอนที่มีลักษณะให้เด็กท่องจำมากกว่าทักษะด้านการคิดการตัดสินใจ ในขณะ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนบริหารงานเพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียน จึงเตรียมความพร้อมของเด็กเพ่ือ
การสอบแข่งขัน มากกว่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กรวมถึงปัญหาสถานศึกษาไม่สามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง จึงทำให้เกิดการเรียน เพ่ือสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๓) การให้ความสำคัญด้านเนื้อหาและการวัดผลมากกว่าการประเมินผล มุ่งเน้นให้
เด็กท่องจำ ความรู้จำนวนมากไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย ที่เน้นการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยคำนึงถึงการพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุล ได้แก่ ด้านร่างกาย 
สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ  (สุริยา  ฆ้องเสนาะ. การศึกษาของเด็กปฐมวัย หัวใจของ
การศึกษา. ๒๕๕๘ : ๒-๓)สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการกำหนดนโยบาย ในการพัฒนา กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในการปฏิบัติหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับ
ที่สูงขึ้นเต็มศักยภาพท่ีมีต่อไปในอนาคต 

 
 



 
 

- 185 - 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
กำหนดนโยบาย ในการพัฒนา กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ในการปฏิบัติหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร 

ให้สามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ไปสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย 
        2.2 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคลอง 

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
        2.3 เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การใช้แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
     2.5 เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา          
                         
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

      1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 115 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

      2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัด จำนวน 115 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการ
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
       3. เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

     1. โรงเรียนที่เปิดสอนการศึกษาปฐมวัย ได้รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดี 

     2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

     3. การสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.
ปัตตานี เขต 2 

สิงหาคม 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ
และคณะทำงาน 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะทำงาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาปฐมวัย และนำผลจากการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะทำงาน 

    
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 115 คน 
2. ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเข้าใจแนวการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย  

115 โรง 

เชิงคุณภาพ  
1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ผ่านร้อยละ 90 ขึ้นไป  
2. ครูเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเด็กปฐมวัย  
3. สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมนักเรียน ครูปฐมวัยในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
          ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา 

ในสังกัด 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน  36,180  บาท   
(เงินสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สพป.ปัตตานี เขต 2  

    

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

700 - 700 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(5 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

600 - 600 - 

ค่าเดินทางไปราชการ 1,000 - 1,000 -- 
รวมกิจกรรมที่ 1 2,300 - 2,300 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(120  คน x 2  มื้อ x 35 บาท ) 

8,400 - 8,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(120 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

14,400 - 14,400 - 

ค่าวิทยากร (4 คน x 2 ชั่วโมง x  600 บาท)      4,800 4,800 - - 
ค่าวัสดุ 1,500 - - 1,500 

รวมกิจกรรมที่ 2 29,100 4,800 22,800 1,500 
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาปฐมวัย และนำผลจากการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 2  มื้อ x 35 บาท) 

700  700  

ค่าอาหารกลางวัน   
(10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

1,200  1,200  

ค่าเดินทางไปราชการ 2,000  2,000  
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 880   880 

รวมกิจกรรมที่ 3 4,780  3,900 880 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,180 4,800 29,000 2,380 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ครูผู้สอนปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไม่เป็นไปตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
       2. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของครูผู้สอน
ปฐมวัยไม่เป็นไปตามวันเวลาที่กำหนด  
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้   
      2. มีการกำกับ  นิเทศ ติดตาม โดยทางตรงและทางอ้อมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนางานตามแนวจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนาความพร้อมระดับปฐมวัย 

9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
                                      (ลงชื่อ).............. ...............................ผู้เสนอโครงการ                  
        (นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ) 

ศึกษานิเทศก์ 
 

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 4 การวัดและประเมินผล 

สอดคล้อง :  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ    เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15 กล่าวถึง ข้อ 1 ว่า การศึกษาใน
ระบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบ
ผลสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สะท้อน
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวนโยบายตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ในด้านแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มได้รับความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาและในมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครูควรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ( Active Learning) ในด้านการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและครู
จะนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงให้ความสำคัญในการจัดบริการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบให้
ครอบคลุมเพ่ือให้ทันต่อการใช้งานยุคปัจจุบัน 
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 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยงานวัดผลประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่มีความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบาย ในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านสารสนเทศและด้านการให้บริการ นำข้อมูลจากการวัดผลและ
ประเมินผลทุกระดับมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน 
ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบ
เดียวกันและจัดทำงานทะเบียนให้เป็นระบบมากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้มีความรู้และเข้าใจหลักการของการวัดผล 
และประเมินผลการศึกษาแนวใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอนและกำหนดวิธีการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนให้เป็นระบบ 
  2.4 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และ
ระบบงานทะเบียน 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
                 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดท้ัง 115 โรงเรียน ได้มีความรู้และเข้าใจ
หลักการของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ 
                 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดทั้ง 115 โรงเรียน สามารถกำหนดแนวทางการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
                 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูตระหนักถึงความสำคัญของการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาแนวใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
       2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้สามารถนำไปใช้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนและกำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมดำเนินงาน

วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ธันวาคม 2564 นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ 

และศึกษานิเทศก์ 
2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระเบียบวัด

และประเมินผลการเรียนรู 
มิถุนายน 2565 นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ

และศึกษานิเทศก์ 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการวัดและการประเมินผลใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for Learning)  

กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ
และศึกษานิเทศก์ 

4 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ
และศึกษานิเทศก์ 
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษาในสัดกัดมีระเบียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 115 โรงเรียน 
2. ครูรับผิดชอบงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน เข้าใจและถ่ายทอดความรู้
สามารถนำหลักการวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองจัดการเรียน
การสอน 

115 โรงเรียน 

3. ร้อยละของครูมีความรู้และสามารถจัดทำระเบียบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 100 
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลัง
ข้อสอบสำหรับเพ่ือทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET, I-NET, NT , RT) 

 

 
6.  สถานที่ดำเนินการ 
           ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 45,000 บาท  
(เงินสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมดำเนินงานวางแผนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

525 - 525 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 525 - 525 - 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ระเบียบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(260 คน x 1  มื้อ x 35 บาท) 9,100 - 9,100 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

1,800 - 1,800 - 

ค่าวิทยากร  
(1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) 

3,600 3,600 - - 

ค่าวัสดุ  
 

1,300 - - 1,300 

รวมกิจกรรมที่ 2 15,800 3,600 10,900 1,300 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(130 คน x 1  มื้อ x 35 บาท) 

9,100 - 9,100 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(130 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

15,600 - 15,600 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 24,700 - 24,700 - 
4. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคลัง
ข้อสอบระดับชาติ ของสพป.ปัตตานี 
เขต 2 

    

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

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      

2,400 - 2,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 3,800 - 3,800 - 
5. นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล     
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 175 - 175 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 175 - 175  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 3,600 40,100 1,300 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถดำเนินการสร้างและจัดทำคลังข้อสอบเพ่ือวัดผลประเมินผล
ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
       2. การนิเทศติดตามไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. เพ่ิมระยะเวลาการดำเนินการเครื่องมือวัดและประเมินผลคลังข้อสอบเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, I-NET, NT , RT) และดำเนินงานเพ่ือบรรณาธิการข้อสอบ 
       2. มีการนิเทศ ติดตามออนไลน์เป็นระยะ 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานศึกษามีระเบียบวัดและประเมินผลเพ่ือสามารถวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคลังข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
                                      (ลงชื่อ).............. ...............................ผู้เสนอโครงการ                  
        (นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ) 

ศึกษานิเทศก์ 
 

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 
 

 
 
 



 
 

- 194 - 
 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ : 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่   - 
ตัวบ่งชี้ที่   - 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรภนา คำแป้น    เบอร์โทรศัพท์   0810974383 
กลุ่ม  นโยบายและแผน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารองค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ก่อให้เกิดภาวการณ์
แข่งขัน ค่านิยม ตามความต้องการของบุคคลในองค์การ ผลกระทบอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้ 
หากองค์การใดมีขีดความสามารถในการกำหนดสิ่งแวดล้อม หรือสามารถวิเคราะห์และคาดคะเน
ผลกระทบต่อองค์การได้อย่างแม่นยำและสามารถปรับปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม องค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด 
การที่จะให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องให้บุคลากรในองค์การสามารถปรับความรู้สึกนึก
คิดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ ภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่าง
รวดเร็วที่สุด คือการต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญขององค์การ คือ การ
นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายขององค์การ 
เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ  และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้และทักษะในด้าน
เทคโนโลยี การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนขึ้น        
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน และมีเครือข่ายการทำงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 2.3 เพ่ือให้กลุ่มนโยบายและแผน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนางานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
        บุคลากร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 

       1)  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
จำนวน 1 คน 

       2)  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  จำนวน 9 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

       บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนมีเครือข่าย ความร่วมมือ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางานใหม่ ๆ เป็นการลดขั้นตอน และใช้ทรัพยากรน้อยลง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน กันยายน 2565 คณะทำงาน 
2 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบเทคโนโลยีที่

ทันสมัย และมีนวัตกรรมการทำงานที่
หลากหลายและสรุปผลการศึกษาดูงาน 

กันยายน 2565 คณะทำงาน 

3 รายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 
          
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มนโยบายและแผน มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่หลากหลาย 
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีนวัตกรรมการทำงานใหม่ ๆ ที่ลดขั้นตอนการ
ทำงานและใช้ทรัพยากรน้อยลง 
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6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 30,000.-  บาท  
(เงินสามหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 

2. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และมีนวัตกรรมการทำงานที่
หลากหลายและสรุปผลการศึกษาดูงาน 

    

ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 3 มื้อ x 300 บาท) 

9,000 - 9,000 - 

ค่าอาหารเย็น (10 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 6,000 - 6,000 - 
ค่าท่ีพัก (5 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 12,000 - 12,000 - 
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 30,000 - 30,000 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 30,000 - 30,000 - 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง       
                  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อาจมีความรุนแรงและ
แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน 
         2. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนบางคน มีภารกิจงานราชการที่เร่งด่วน 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง      
        1. ศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
        2. ป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
        3. กำชับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กำหนดปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย มีนวัตกรรมการทำงานใหม่ ๆ ที่ลดขั้นตอนการทำงาน
และใช้ทรัพยากรน้อยลง 
 

 
 

                                  ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอโครงการ                  
                                            (นางพรภนา  คำแป้น) 
                                นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 
 
                         

        ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                          (นางช่อผกา  บุญแนบ) 
                                     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
                                ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

   ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                          (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สู่มืออาชีพ เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
                     ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ : 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  
มาตรฐานที่  –  
ตัวบ่งชี้ท่ี  –  

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์   เบอร์โทรศัพท์ 089-975-9831 

       2. นางซัลมา      มะเกะ  เบอร์โทรศัพท์ 093-6490003  
กลุ่ม   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไข ้เพ่ิมเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2545     
ได้กล่าวถึงการกระจายอำนาจที่มีเป้าหมายหลักสำคัญ 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ   
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งกระบวนการนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการเสริมคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอน โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นกำลัง
สำคัญในการสนับสนุนความสามารถของครูกระตุ้น ยั่วยุ ให้ครู ผู้บริหารโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าการนิเทศการศึกษา
จะมีเป้าหมายหลักอยู่ที่คุณภาพผู้เรียนแต่การดำเนินงานกระทำผ่านตัวกลางคือครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยมีความคาดหวังว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูได้รับนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
พฤติกรรมการจดการเรียนการสอนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง ดังนั้น ศึกษานิเทศกต์้องมี
ความเข้าใจอย่างดี ในภาพรวมของระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับนโยบายลงมาจนถึงระดับปฏิบัติ 
รวมทั้งต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพ่ือที่จะเป็นส่วนส่งเสริมให้ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา 
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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความสำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพพัฒนาศึกษานิเทศก์สู่มืออาชีพเพ่ือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผล
ทำให้ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สู่มืออาชีพเพ่ือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 2.2 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการนิเทศที่หลากหลาย 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางการการศึกษาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา   
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       ศึกษานิเทศก์ จำนวน 12 คน และบุคลากรจำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่มืออาชีพเพ่ือการนิเทศการจัดการเรียนรู้  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       ศึกษานิเทศก์มีความรู้ เป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ เพ่ือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชุมพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ 

29 – 30 กันยายน 2565 
และ วันที่  

นางซัลมา  มะเกะ และคณะ 

2. สรุปรายงานผล 1 ตุลาคม 2565 นางซัลมา  มะเกะ และคณะ 
 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. ศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่มืออาชีพเพ่ือการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

14 คน 

เชิงคุณภาพ  
1. ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่มืออาชีพเพ่ือการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการนิเทศการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

 
6.  สถานที่ดำเนินการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเตล 
แอนสปาร์ สงขลา  
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7.  งบประมาณ 
      จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน  42,000 บาท   
(เงินสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ และสรุป
รายงานผล วันที่ 29-30 กันยายน 2565 
, 1 ตุลาคม 2565 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(14 คน x 6 มื้อ x  50 บาท) 

4,200 - 4,200 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(14 คน x 3  มื้อ x 300 บาท)      

12,600 - 12,600 - 

ค่าอาหารเย็น  (14 คน x  2 มื้อ x 350 บาท)      9,800 - 9,800 - 
ค่าท่ีพัก (14 คน x  600 บาท x 2 คืน)  16,800 - 16,800 - 
ค่าพาหนะเดินทาง (14 คน x  600 บาท 8,400 - 8,400 - 
ค่าห้องประชุม 2,000 - 2,000 - 
ค่าวัสดุ  3,320 - - 3,320 

รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 42,000 - 38,680 3,320 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ระยะเวลาการดำเนินงานสั้น อาจทำให้ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้  
       2. ขอบข่ายงานเนื้อหา ภาระงานของศึกษานิเทศก์มีจำนวนมากระยะเวลาการพัฒนา
สั้นอาจทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามกำหนดการได้ 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. อาจต้องมีการเพ่ิมระยะเวลาการดำเนินงานเพิ่มข้ึน  
        2. ควรมีการขยายวัน และเวลาในการประชุมเพ่ือให้สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุม
เนื้อหา ภาระงานของศึกษานิเทศก์ได้มากยิ่งข้ึน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ในการนิเทศการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
                                     ลงชื่อ............ .................................ผู้เสนอโครงการ                  
           (นางซัลมา  มะเกะ) 
                                                     ศึกษานิเทศก์ 
 
 
  

                      ลงชื่อ.................................... ............ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                              (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

                       ลงชื่อ........................ .......................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางอัสน๊ะ  คำเจริญ) 

              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

                ลงชื่อ.......................... .........................ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายณัทกร  แก้วประชุม) 

      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ : 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  
มาตรฐานที่  –  
ตัวบ่งชี้ท่ี  –  

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนูรไอนี  ขุมนาค    เบอร์โทรศัพท์   0894657469 
กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารองค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การ 
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ก่อให้เกิดภาวการณ์แข่งขัน 
ค่านิยม ตามความต้องการของบุคคลในองค์การ ผลกระทบอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้ หาก
องค์การใดมีขีดความสามารถในการกำหนดสิ่งแวดล้อม หรือสามารถวิเคราะห์และคาดคะเน
ผลกระทบต่อองค์การได้อย่างแม่นยำและสามารถปรับปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม องค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด 
การที่จะให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องให้บุคลากรในองค์การสามารถปรับความรู้สึกนึก
คิดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจัยอื่นๆ ภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่าง
รวดเร็วที่สุด คือการต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีบทบาท อำนาจ หน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การนำ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านสุขภาพกายใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ 
เนตรนารียุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
อีกท้ังส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
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จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยี การจัดทำระบบการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาขึ้น        
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนา
งานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
        บุคลากร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 

       1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
จำนวน 1 คน 

       2. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 9 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

       บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีเครือข่าย ความร่วมมือ มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางานใหม่ๆ เป็นการลดขั้นตอน และใช้ทรัพยากรน้อยลง 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน กันยายน 2565 คณะทำงาน 
2 ประชุมการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 

3 รายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 
          
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีความรู้ และทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีนวัตกรรมการทำงานใหม่ๆ ที่ลดขั้นตอน 
การทำงานและใช้ทรัพยากรน้อยลง 

 
 

 

6.  สถานทีด่ำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ 
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7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 30,000.-  บาท  
(เงินสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการ
ดำเนินงาน 

3,800 - 3,800 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,800 - 3,800 - 
2. ประชุมการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    

ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 

6,000 - 6,000 - 

ค่าอาหารเย็น  
(10 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 

3,000 - 3,000 - 

ค่าท่ีพัก (4 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท) 4,800 - 4,800 - 
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500 - 8,500 - 
ค่าวัสดุ 3,900 - - 3,900 

รวมกิจกรรมที่ 2 26,200 - 22,300 3,900 
รวมเงินทั้งสิ้น 30,000 - 26,100 3,900 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
   

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง       
                 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาจมีความรุนแรง 
และแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ มากขึ้น 
       2. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาบางคน มีภารกิจงานราชการที่เร่งด่วน 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง      
       1. ศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
       2. ป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
       3. กำชับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

มีนวัตกรรมการทำงานใหม่ๆ ที่ลดขั้นตอนการทำงานและใช้ทรัพยากรน้อยลง 
 
 

                                  ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                           (นางสาวนูรไอนี  ขุมนาค) 
                                                พนักงานราชการ  
 
 
                         

              ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                          (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                 ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                                ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

 ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                         (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
จุดเน้นที่ : 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  
มาตรฐานที่  –  
ตัวบ่งชี้ท่ี  –  

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางซัลมา  มะเกะ...เบอร์โทรศัพท์  0936490003 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จะดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET  
ปีการศึกษา  2564 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นและตอนกลาง ให้กับโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ (อิสลามศึกษาแบบเข้ม) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 37 โรง  โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ ที่ 29 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET  
ปีการศึกษา 2564 เป็นไป     ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใส มีความเป็นมาตรฐาน ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ปีการศึกษา 

2564เป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม 
โปร่งใส และมีความเป็นมาตรฐาน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      1. ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 

ในโรงเรียนของรัฐ  (อิสลามศึกษาแบบเข้ม) จำนวน 37 โรง  ได้รับการพัฒนาสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น      

      2. ผู้เรียนโรงเรียนจำนวน 37 โรง  ได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                 ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐ   (อิสลามศึกษาแบบเข้ม) ได้รับการพัฒนาคูณภาพด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน  สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น 

 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 

3 
 
4 

5 

ประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ 

ประชุมหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง  

ประชุมกรรมการคุมสอบด้วยระบบออนไซต์
และออนไลน์ 
ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ 
การจัดสอบ I-NETส่งข้อสอบกลับ สทศ. 

24  มกราคม 2565 
25  มกราคม 2565 
26 มกราคม 2565 
28  มกราคม 2565 
29  มกราคม 2565 
1-2 กุมภาพันธ์  2565 

ซัลมา  มะเกะ 
ศึกษานิเทศก์ 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 
 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐได้รับ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละของสนามสอบ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม
ศึกษา (I-NET)   ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนการสอนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให้สูงขึ้น 
2. ผู้เรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาคุณภาพ   
ผู้เรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
             ณ  ห้องประชุมเคียงตะวัน  ขุนคีรี ห้องประชุมพันดาว  และการประชุมระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Google  Meet  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และ
สถานศึกษา จำนวน 37 โรง ที่เป็นสนามสอบ  

 

7. งบประมาณ 
            งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  10,000 บาท  และ 
จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 138,360 บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 148,360  บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ  

ปัตตานี เขต 2 การดำเนินการในระดับเขตพ้ืนที่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(47 คน × 35 บาท x 1 มื้อ)  

 
 

1,645 

 
 
- 

 
 

1,645 

 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,645 - 1,645 - 
2. ประชุมชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ   
กรรมการกลาง และรับอุปกรณ์การจัดสอบ  

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(หัวหน้าสนามสอบ  
(37 คน × 35 บาท x 1 มื้อ)  
กรรมการกลาง  
(10 คน × 35 บาท x 1 มื้อ)        
เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
(10 คน × 35 บาท x 1 มื้อ)  
เจ้าหน้าที่พยาบาล  
(37 คน × 35 บาท x 1 มื้อ)  
คณะทำงาน (6 คน × 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

3,500 

 
 
- 

 
 

3,500 
 

 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,500 - 3,500 - 
3. ประชุมกรรมการคุมสอบด้วยระบบออนไลน์ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3  -  - 
4. ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ  
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (42 ×35) 

 
1,470 

 
- 

 
1,470 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 4 1,470 - 1,470 - 
5. ดำเนินการจัดสอบ I-NET 
ค่าตอบแทนระดับศูนย์สอบ 
- ประธานศูนย์สอบ   
- ผู้ประสานการจัดสอบ 
- ตัวแทนศูนย์สอบ (42 คน × 400 ) 
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (36× 200) 

 
 

5,000 
4,000 

16,800 
7,200 

 
 

5,000 
4,000 

16,800 
7,200 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- คณะกรรมการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
(18× 500 ) 
ค่าตอบแทนระดับสนามสอบ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบ 
หัวหน้าสนามสอบ (37 ×400) 
กรรมการกลาง (10 ×300) 
กรรมการคุมสอบ (188 ×300) 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (8 ×300) 
เจ้าหน้าที่พยาบาล (45 ×300) 
นักการภารโรง (37 ×250) 
- ค่าวัสดุ 

9,000 
 
 

 
 

14,800 
 

3,000 
3,500 

56,400 
13,500 
7,400 
1,145 

9,000 
 
 
 
 

14,800 
 

3,000 
3,500 

56,400 
13,500 
7,400 

- 

- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

1,145 
รวมกิจกรรมที่ 5 148,360 140,600 6,615 1,145 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,360 140,600 13,230 1,145 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
      วันเวลาและจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการมีความหลากหลาย การดำเนินงานในช่วง

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และปิดภาคเรียนซึ่งอาจทำให้ดำเนินการจัดกิจกรรมไม่ทันหากได้รับจัดสรร
งบประมาณล่าช้า 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

     ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในโครงการเพ่ือให้การ
ดำเนินงานโครงการเป็นไปตามกำหนด 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา  

2564เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
9.2 โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐได้รับการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) อย่างต่อเนื่อง 
 
 

                                      ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ                   
(นางซัลมา  มะเกะ) 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
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                  ลงชื่อ........................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                            (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
  
 
 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              (นางอัสน๊ะ  คำเจริญ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 

 
 

              ลงชื่อ....................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายณัทกร  แก้วประชุม) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ     มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
พันธกิจที ่5  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
เป้าประสงค์ที ่5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี - 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง        โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี         เบอร์โทรศัพท์ 081-0952151 
กลุ่ม     ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กำหนดจัดงานมหกรรม
วิชาการชายแดนใต้ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้
ปรากฏแก่สาธารณชน ดังนั ้น การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนไทยใน
สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ 
และสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต เด็กและเยาวชนต้องได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ    จากทักษะที่เกิดจาก
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สามารถเพ่ิมพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการมหกรรม
วิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้
เด็กและเยาวชน  ที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี นาฏศิลป์ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกและได้พัฒนาความสามารถที่เป็นเลิศ
ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ และทักษะด้านวิชาชีพ 
 2.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ 
 2.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 
115 โรง  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้มีพ้ืนที่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงาน เพ่ือ

กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม กำหนดกิจกรรม
การแข่งขัน การมอบหมายภารกิจฝ่ายต่างๆ 

9 ส.ค. 2565 มารีย๊ะ 

2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   ส.ค. 2565 มารีย๊ะ 
3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ส.ค. 2565 มารีย๊ะ 
4 ดำเนินการประกวดและแข่งขัน ก.ย. 2565 คณะกรรมการ 
5 ประชุมครูผู้ควบคุมนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ ก.ย. 2565 มารีย๊ะ 
6 ประชุมนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ ก.ย. 2565 มารีย๊ะ 
7 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน ณ จังหวัดนราธิวาส ก.ย. 2565 คณะกรรมการ 

 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่ชนะการประกวดและแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าร่วม
แข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้  

 
115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของครูและนักเรียนมีพ้ืนที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและ
เผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน 

2. ร้อยละของครูและนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จาก
การร่วมกิจกรรม 

 
80 

 
100 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์    
 

7. งบประมาณ  
  7.1 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 30,000 บาท  
  7.1 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 169,655 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199 ,655 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(11 คน × 35 บาท × 1 มื้อ) 

385  
 
- 

 
 

385 

 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 385 - 385 - 
2. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(160 คน × 35 บาท × 1 มือ้) 

5,600  
- 

 
5,600 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 5,600 - 5,600 - 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(35 คน × 35 บาท × 1 มื้อ)   

1,225  
- 

 
1,225 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 1,225 - 1,225 - 
4. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
ค่าอาหารกลางวัน  
(29 คน × 120 บาท x 1 มื้อ)  

 
3,480 

 
- 

 

 
3,480 

 
- 

 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(29 คน × 35 บาท x 2 มื้อ) 

2,030  2,030  

รวมกิจกรรมที่ 4 5,510 - 5,510 - 
5. การประกวดและแข่งขัน 
ค่าอาหารกลางวัน  
(275 คน × 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
33,000 

 
- 

 
33,000 

 
- 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(275 คน × 35 บาท x 2 มื้อ) 

19,250 - 19,250 - 

ค่าสถานที่แข่งขัน 1,500 - 1,500 - 
ค่าเช่าเครื่องเสียง 4,500 - 4,500 - 
ค่าไวนิล 3,860 - 3,860 - 
ค่าถ่ายเอกสาร 1,550 - 1,550 - 
ค่าวัสดุ 29,365 - - 29,365 

รวมกิจกรรมที่ 5 93,025 - 63,660 29,365 
6. ประชุมครูผู้ควบคุมนักเรียนที่เป็นตัวแทน 
เขตพ้ืนที่ 
 
 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 6 - - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7. ประชุมนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(167 คน × 25 บาท × 2 มือ้)  

 
8,350 

 

 
- 

 
8,350 

 

 
- 

 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(80 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

5,600 
 

- 5,600 
 

- 

ค่าอาหารกลางวัน  
(167 คน × 80 บาท x 1 มื้อ) 

13,360 
 

- 13,360 
 

- 

ค่าอาหารกลางวัน  
(80 คน × 120 บาท x 1 มื้อ) 

9,600 - 
 

9,600 - 
 

รวมกิจกรรมที่ 7 36,910 - 36,910 - 
8. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 23,000 23,000 - - 

รวมกิจกรรมที่ 8 23,000 23,000 - - 
9. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน ณ จ.นราธิวาส     
ค่าเบี้ยเลี้ยง (15 × 240 บาท x 3 วัน) 10,800  10,800  
ค่าท่ีพัก (8 ห้อง × 1,200 บาท x 2 คืน) 19,200  19,200  
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4,000  4,000  

รวมกิจกรรมที่ 9 34,000 - 34,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,655 23,000 147,290 29,365 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

              คณะกรรมการที่รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               วางแผนจัดตารางกิจกรรม และกำหนดมาตรการให้เหมาะสมและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีพ้ืนที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อ
สาธารณชน 
 9.2 นักเรียนได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้านสามารถเป็นต้นแบบได้ 
 9.3 ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

         ลงชื่อ..............  ...........................ผู้เสนอโครงการ          
           (นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี) 

                                                นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ           
                            (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 

                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..... ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
        (นายชัยชนะ  สระทองทา)  

                     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ.................................... .....ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายณัทกร  แก้วประชุม)  

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2     
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ : 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  - 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา  ศิริรังษี    เบอร์โทรศัพท์   085-077-8726 
กลุ่ม บริหารงานบุคคล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้าน

บุคลากร เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
ภารกิจหลักเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นถึง
ความสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดา้นการบริหารงานบุคคลภายใต้ยุทธศาสตร ์“2 R-UD เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” คือ การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  
การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร และการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดให้เป็น คนเก่ง คนดี มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจหลักให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างกลุ่มงาน (อัตรา,สรรหา,พัฒนา,
บำเหน็จและนิติการ)  
 2.3 เพ่ือระดมแนวคิดในการจัดทำนวัตกรรมหรือประเด็นท้าทายในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหาร งานบุคคล ตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ 
สพฐ. 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ    

        บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 12 คน   
      3.2  เชิงคุณภาพ 

       1. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล มีทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผ่านการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานประจำปีตามตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่กำหนด และทำงานเป็นทีมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีนวัตกรรมหรือประเด็นท้าทายในการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล อย่างน้อย 1 นวัตกรรม/เรื่อง เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ด้านบริหารบุคคลในปีงบประมาณ 2566 
  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน กันยายน 2565 ผอ.กลุ่มและ     

หน.กลุ่มงาน 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลทั้ง 5 กลุ่มงาน 
(กลุ่มงานอัตราฯ กลุ่มงานสรรหาฯ กลุ่มงาน
พัฒนาฯ กลุ่มงานบำเหน็จฯและกลุ่มงานนิติการ) 
และจัดทำนวัตกรรมหรือประเด็นท้าทายในการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

กันยายน-ตุลาคม 
2565 

บุคลากรทุกคน 

3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 บุคลากรทุกคน 
          
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลที่เข้าร่วมประชุม   

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลมีผลการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานประจำปี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและทำงานเป็นทีม 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีนวัตกรรมหรือประเด็นท้าทายเพื่อใช้เป็นเป้าหมาย
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคลในปีงบประมาณ 2566  

 
 
 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงแรมหรือหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
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7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2  จำนวน 36,000.-  บาท  
(เงินสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนและกำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงาน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                         
การปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล 

    

ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 3 มื้อ x 300 บาท) 

10,800 - 10,800 - 

ค่าอาหารเย็น (12 คน x 2 มื้อ x 300 บาท)  7,200 -  7,200 - 
ค่าท่ีพัก (7 ห้อง x 2 คืน x 1,000 บาท) 14,000 - 14,000 - 
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  4,000 -  4,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 36,000 - 36,000 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 36,000 - 36,000 - 

   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
   

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง       
                  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อาจมีความรุนแรงและ
แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน 
         2. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลบางคน มีภารกิจงานราชการที่เร่งด่วน 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง      
        1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และป้องกัน
ตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
        2. กำชับบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กำหนดปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรม

ใหม่ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพ่ือสนองตอบนโยบายและจุดเน้นด้านการบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
                                   ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ                  
                                                      (นางอภิญญา ศิริรังษี) 
                                            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
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ลงชื่อ ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                                  (นางสินุช    ประสงค์สุข) 
                                             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................เห็นชอบโครงการ 
                                (...........................................) 
                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                             (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพกลุ่มอำนวยการ 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ : 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  - 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร    เบอร์โทรศัพท์  064-9462424   

นางสมบูรณ์  วรรณทองศรี  เบอร์โทรศัพท์  089-6462459 
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ให้
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามนโยบายและพันธกิจหลักของหน่วยงาน  การพัฒนา
แนวความคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  จะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมพูน
วิสัยทัศน์  นำความรู้ ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ สร้างความรัก สามัคคี  และเป็นขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรเพ่ือนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์  อีกทั้ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร  
ทำให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอำนวยการ ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังร่วมแห่งการทำงานเป็นทีมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการทำงาน 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความรัก สามัคคีระหว่างบุคลากรในกลุ่ม 
  
    
 
 



 
 

- 221 - 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   บุคลากร  จำวน 24 คน ประกอบด้วย 
   1) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
จำนวน 1 คน 
         2) บุคลากรกลุ่มอำนวยการ จำนวน 23 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรกลุ่มอำนวยการ มีแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางาน มีความรัก สามัคคี สามารถทำงานร่วมกัน มีความ
พึงพอใจ เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่    
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กันยายน 2565 คณะทำงาน 
2 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน กันยายน 2565 คณะทำงาน 
3 สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ กันยายน 2565 คณะทำงาน 

4 รายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 
 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มอำนวยการ มีแนวทางดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์
องค์กร 
2. บุคลากรกลุ่มอำนวยการมีความรัก สามัคคี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่อไป 

 
 
 
 

      
6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน   72,000   บาท  
(เงินเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน 
จำนวน 24 คน 1 วัน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มอำนวยการ 

    

ค่าอาหารกลางวัน (24 คน x 3 มื้อ x 300 บาท) 21,600 - 21,600 - 
ค่าอาหารเย็น (24 คน x 2 มื้อ x 300บาท) 14,400 - 14,400 - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(24 คน x 6 มื้อ x 50บาท) 

7,200 - 7,200 - 

ค่าท่ีพัก (24 คน x 2 คืน  x600 บาท) 28,800 - 28,800 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 72,000 - 72,000 - 

                      รวมเงินทั้งสิ้น 72,000 - 72,000 - 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาจมีความรุนแรงและ
แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน 
       2. บุคลากรกลุ่มอำนวยการบางคน มีภารกิจงานราชการที่เร่งด่วน 
  8..2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 
       2.  ป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
       3.  กำชับบุคลากรกลุ่มอำนวยการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่และการทำงานเป็น
ทีมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
 
                               ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                        (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                                  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
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   ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสมบูรณ์   วรรณทองศรี) 
           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
  
 
                              ลงชือ่...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                     (นางปราณี   สุวรรณะ) 
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายณัทกร   แก้วประชุม) 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ : - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  - 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  - 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัชรินทร์  ส้องสง    เบอร์โทรศัพท์   084-8544870 
หน่วย  ตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารองค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ก่อให้เกิดภาวการณ์
แข่งขัน ค่านิยมตามความต้องการของบุคคลในองค์การ ผลกระทบอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้
หากองค์การใดมีขีดความสามารถในการกำหนดสิ่งแวดล้อมหรือสามารถวิเคราะห์และคาดคะเน
ผลกระทบต่อองค์การได้อย่างแม่นยำและสามารถปรับปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมองค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด 
การที่จะให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องให้บุคลากรในองค์การสามารถปรับความรู้สึก 
นึกคิดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจัยอ่ืนๆภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่าง
รวดเร็วที่สุดคือการต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญขององค์การ คือ  
การตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินบัญชี  ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายใน จึงมีความจำเป็นจะต้อง 
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีโปรแกรมการบันทึกบัญชีให้สถานศึกษาในสังกัด 
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 
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 2.3 เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถลดขั้นตอนการทำงานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  บุคลากร  จำวน 2 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน    จำนวน  1  คน 
2) บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน         จำนวน  1  คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
          บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสามารถมี

โปรแกรมการบันทึกบัญชีให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

 

4.ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน กันยายน 2565 คณะทำงาน 
2 ศึกษาดูงานระบบโปรแกรมการบันทึกรายการบัญชี

สถานศึกษา 
ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 

3 รายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 
 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีโปรแกรมการบันทึกบัญชีให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 
2. หน่วยตรวจสอบภายใน มีนวัตกรรมการทำงานใหม่ ๆ ที่ลดขั้นตอนการทำงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด 

 
 
 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หน่วยงานและสถานที่ในพ้ืนที่
จังหวัดภาคใต้ 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 6,000.-  บาท  
(เงินหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 

2. ศึกษาดูงานระบบโปรแกรมการบันทึกบัญชี
สถานศึกษา 
ค่าของที่ระลึก 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 1,000 - - 1,000 

3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน (2 คน x2 มื้อ x 300 บาท) 
ค่าอาหารเย็น (2 คนx1 มื้อx300 บาท) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(2 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) 
ค่าท่ีพัก (1 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท) 
ค่าพาหนะ (ค่าชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) 

 
1,200 
600 
400 

1,200 
1,600 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,200 
600 
400 

1,200 
1,600 

 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 5,000 - 5,000 - 
รวมเงินทั้งสิ้น(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 6,000 - 5,000 1,000 

   
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อาจมีความรุนแรงและ
แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน 
  2. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจงานราชการที่เร่งด่วน 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
  2. ป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
  3. กำชับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มี

โปรแกรมการบันทึกบัญชีสถานศึกษา ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษา 
 
 
            (ลงชื่อ)............ ....................................ผู้เสนอโครงการ                                
      (นางรัชรินทร์  ส้องสง)                                            
                     นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ    
 
                       
 
    (ลงชื่อ)............................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
       (นางสุคนธ์  ติ้งคำ) 
         ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
                                              
 

                        ลงชื่อ.........................-......................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (............................................) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
           ลงชื่อ............................................ผู้อนุมตัิโครงการ 
           (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 6 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ 

ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ  
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ : 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  - 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายธนพัต  ศรีวิมล    เบอร์โทรศัพท์  0898888036 
        2. นางศตพร  มณีนียม   เบอร์โทรศัพท์  0899786357 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารองค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ก่อให้เกิดภาวการณ์
แข่งขัน ค่านิยม ตามความต้องการของบุคคลในองค์การ ผลกระทบอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้ 
หากองค์การใดมีขีดความสามารถในการกำหนดสิ่งแวดล้อม หรือสามารถวิเคราะห์และคาดคะเน
ผลกระทบต่อองค์การได้อย่างแม่นยำและสามารถปรับปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม องค์การนั้นย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด 
การที่จะให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจำเป็น 
ต้องให้บุคลากรในองค์การสามารถปรับความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจัยอ่ืน ๆ 
ภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างรวดเร็วที่สุด คือการต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นกลุ่มงานซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การ
บัญชี พัสดุและงานแผนงาน การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และสามารถตรวจสอบได้ จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนงานของทุกงานให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้มีความถูกต้อง 
สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถตรวจสอบได้ 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
        บุคลากร จำนวน 12 คน ประกอบด้วย 

       1)  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
จำนวน 1 คน 

       2)  บุคลากรกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 11 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

       บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเครือข่าย ความร่วมมือ มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางานใหม่ ๆ เป็นการลดขั้นตอน และมีความผิดพลาด
น้อยลง 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน   กันยายน 2565 คณะทำงาน 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำงานของกลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 

3 รายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 คณะทำงาน 
          
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานมีความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานมีนวัตกรรมการทำงานใหม่ ๆ ที่ลดขั้นตอน
การทำงานและใช้ทรัพยากรน้อยลง 

 
100 

 
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 36,000.-  บาท  
(เงินสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน 
ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 1 มื้อ x 120บาท) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
1,440 

 
  840 

 
- 
 
- 

 
1,440 

 
  840 

 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,280 - 2,280 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำงานของกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ 

    

ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 

7,200 - 7,200 - 

ค่าอาหารเย็น (12 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 3,600 - 3,600 - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) 

2,400  2,400  

ค่าพาหนะ ( 1,100 บาท x  12 คน ) 13,200  13,200 - 
ค่าท่ีพัก ( 6 ห้องห้องละ 1,200 ) 7,200  7,200 - 
ค่าถ่ายเอกสาร 120     120  

รวมกิจกรรมที่ 2 33,720 - 33,720 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 36,000 - 36,000 - 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง       
                  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อาจมีความรุนแรงและ
แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน 
         2. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บางคน มีภารกิจงานราชการที่
เร่งด่วน 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง      
        1. ศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
        2. ป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
        3. กำชับบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
ที่ชัดเจน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  

เขต 2  มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางานใหม่ ๆ เป็นการลด
ขั้นตอน และมีความผิดพลาดน้อยลง 

 
                                  ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ                  
                                            (นายธนพัต  ศรีวิมล) 
                                นกัวิชาการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติการ 
 
                     

    ลงชื่อ .............................................. ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                      (นางกัลยา  ทองพุ่ม) 

                    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 
                                ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางปราณี  สุวรรณะ) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัตโิครงการ 
                          (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 7  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ที่ 8 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 

ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

จุดเน้นที่ 
สอดคล้อง :   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  

 มาตรฐานที่   - 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ เบอร์โทรศัพท์ 081-7382179 
กลุ่ม   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงาน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอย

เบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และตาม 
พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในรอบรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือน 
คุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  

ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จึงกำหนดให้มีโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้
โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน 

 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม โดยใช้หลักสูตรออนไลน์ 
2.3 เพ่ือตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ ระดับ 

3 ดาว 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

      1. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ทุกโรงเรียน 

      2. พัฒนาครูทุกโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมโดยใช้หลักสูตร
ออนไลน์ 

      3. ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 2 ดาว และ ระดับ 3 ดาว ใช้เวลา  
12 วัน 
      3.2 เชิงคุณภาพ   

      1. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง 
       2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ที่ยกระดับคุณภาพให้สูงกว่าระดับ 1 ดาว 
 

4. ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนนิเทศ

ติดตาม  การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  

พ.ย.2564- 
ก.ย.2565 

นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงงานคุณธรรม โดยใช้หลักสูตรออนไลน์  

ธ.ค.2564- 
ก.ย.2565 

นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
และคณะทำงาน 

3 ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
ระดับ   2 ดาว และ ระดับ 3 ดาว  

พ.ย.2564- 
ก.ย.2565 

นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
และทีม RT  

4 สรุปและจัดทำรายงาน  ก.ย. 2565 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
2. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อบรมออนไลน์การสอน 
แบบโครงงาน  
3. โรงเรียนยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้สูงกว่าระดับ 1 ดาว 

 
115 โรงเรียน 

115 คน 
 

16 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการยกระดับคุณภาพให้สูงกว่าระดับ 1 ดาว 

 
 

 
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 32,000  บาท  
(เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนนิเทศ
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

-    

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงงานคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรออนไลน์ 

-    

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว 

    

   3.1 ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ระดับ 2 ดาว 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(4 คน x 12 วัน ๆ  ละ 120 บาท ) 

5,760 - 5,760 - 

ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง 3,000 - 3,000 - 
ค่าวัสดุ 16,820 - - 16,820 

รวมกิจกรรมที่ 3.1 25,580 - 8,760 16,820 
   3.2 ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ระดับ 3 ดาว 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 8 วัน x 120 บาท ) 1,920 - 1,920 - 
ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง 4,500 - 4,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 3.2 6,420 - 6,420 - 
รวมกิจกรรมที่ 3 32,000 - 15,180 16,820 

4. สรุปและจัดทำรายงาน  - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 - 10,680 21,320 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       โรงเรียนสมัครขอยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้สูงกว่าระดับ 1 ดาว  
ค่อนข้างน้อย  
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ประชาสัมพันธ์การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้สูงกว่าระดับ 1 ดาว 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
9.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน

คุณธรรม  
9.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ที่ยกระดับคุณภาพสูงกว่าระดับ 1 ดาว 
 
 

                                        ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ) 
                                                         ศึกษานิเทศก์ 
 
 

                                         ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
      (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 

                                   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

                                           ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอัสน๊ะ คำเจริญ) 

                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

           ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายณัทกร แก้วประชุม) 

                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที ่4      จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน  
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที ่          - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   
  มาตรฐานที่  - 
  ตัวบ่งช้ีที ่- 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสินุช  ประสงค์สุข  เบอร์โทรศัพท์ 089-4662722 

2. นางสาวอรวรรณ พรหมชัย   เบอร์โทรศัพท์ 091-8465255 
3. นายอดินันต์  หะมะ       เบอร์โทรศัพท์ 081-0925937 

กลุ่ม  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
วินัย  คือ  สิ่งที่ข้าราชการทุกหมู่เหล่าสมควรที่จะต้องธำรงและรักษาไว้โดยมิให้ด่างพร้อย 

เพ่ือเป็นเกียรติและประวัติย้ำเตือนแสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีและความภาคภูมิใจในชีวิต
ข้าราชการ การมีวินัยเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง 
ได้แก่ การประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ที่เปรียบเสมือนเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ทำหน้าท่ีอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้อื่นและ 
รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องสมควรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของนักเรียน ชุมชนและสังคมตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มอบแก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2521 “ครูที่
แท้จริงนั้นต้องทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
เสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้น สำรวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ 
แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ” 
ซึ่งหากประพฤติตนอยู่ในกรอบที่ถูกที่ควร มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ก็
จะเป็นผู้มีวินัย ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีของนักเรียน ชุมชน และสังคม ดังนั้นการมีวินัยและการรักษา
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วินัย จึงเป็นสิ่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญและเรียนรู้รักษาอยู่
ตลอดเพ่ือความเชื่อมั่นของสังคมในฐานะที่วิชาชีพของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้หากมีผู้ประพฤติไม่อยู่ในกรอบของระเบียบ
กฎหมาย ก็จะเข้าข่ายผิดวินัย ซึ่งจะต้องมีการสืบสวน หากมีมูลกรณีที่จะกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขั้นตอนไว้ 

การอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และวินัย จรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎหมายป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงถือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถ
ขยายผลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข้าอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข้าอบรมสามารถปฏิบัติ งาน
ในหน้าที่ตามหลักกฎหมายปกครองและดำเนินการทางวินัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2.3 เพื่อลดข้อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติราชการทางปกครองในด้านการบริหารงานบุคคล      
การบริหารสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดถึงความรับผิดทางละเมิดและความรับผิด
อย่างอ่ืนให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2                                      
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ  

      ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 150 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ  
                 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
        2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เข้ารับการอบรมมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถประยุกต์ใช้เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี สามารถป้องกัน หรือลดข้อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
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4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทำงานวางแผนฯ มีนาคม 2564 อรวรรณ/คณะทำงาน 
2 ประชุมอบรมสัมมนา เมษายน-มิถุนายน  

2565 
นางสาวอรวรรณ  
พรหมชัย/คณะทำงาน 
 

 
 

- ทดลองทำ Pretest (ทดสอบก่อนเรียน) 
- อบรมกลุ่มเป้าหมาย  
- ทดลองทำ Posttest  (ทดสอบหลังเรียน) 

3 สรุปผล/รายงานผลโครงการ มิถุนายน 2564 นางสาวอรวรรณ  
พรหมชัย 

 
 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย 
และวินัยจรรยาบรรณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย
ป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
150 คน 

 
95 

 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เข้ารับการอบรมสามารถประพฤติ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อ 
วินัยและจรรยาบรรณ ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 15,550 บาท  
 (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงานวางแผน 
การดำเนินงาน 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 10 คน x  2 มื้อ x  35 บาท ) 
 

700 - 700 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่1 1,900 - 1,900 - 
2. ประชุมอบรมสัมมนา     
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 15 คน x  2 มื้อ x  35 บาท ) 

1,050 - 1,050 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,800 - 1,800 - 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
(8 ชม. X 600 บาท) 

4,800 4,800 - - 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
(25 ชุด X 200 บาท) 

5,000 - 5,000 - 

ค่าวัสดุ 1,000 - - 1,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 13,650 4,800 7,850 1,000 

3. สรุปผลการดำเนินงาน - - - - 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,550 4,800 9,750 1,000 

   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังไม่เคยผ่านการอบรมเก่ียวกับกฎหมาย วินัย 
และการดำเนินการทางวินัย พื้นฐานความเข้าในอาจเป็นอุปสรรคในการอบรมครั้งนี้ 
         2. ดว้ยเวลาที่จำกัด ตามโครงการได้กำหนดระยะเวลาในการอบรม จำนวน 1 วัน 
การดำเนินโครงการจึงเกิดความเสี่ยงในการดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลาที่จำกัด 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ควรมีแผนการสร้างความเข้าใจในพ้ืนฐานของเรื่องที่จะอบรมโดยมีการจัด  
Pre-Test/ Post-test ทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย 
        2. ด้วยระยะเวลาที่จำกัดต้องกำหนดแผนการดำเนินการตามโครงการให้มีความรัดกุม 
เพ่ือบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
        3. ก่อนดำเนินโครงการต้องมีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ ภาระ หน้าที่ และดำเนินการ
ซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการเพ่ือหลีกเลี่ยงการทำหน้าที่ทับซ้อน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
กฎหมายและวินัย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 9.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เข้าอบรมปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลัก
กฎหมายปกครองและดำเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 9.3 ข้อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติราชการทางปกครองในด้านการบริหารงานบุคคล  
การบริหารสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดถึงความรับผิดทางละเมิดและความรับผิด
อย่างอ่ืนลดลง 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                                 (นางสาวอรวรรณ  พรหมชัย) 
                                              นิติกรปฏิบัติการ  
   
                    

                   (ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                   (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                                 (ลงชื่อ)........................-..........................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (.........................................) 

                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
  
 
   

  (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายณัทกร แก้วประชุม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เปา้ประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่           - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

          จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
  มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางช่อผกา  บุญแนบ    เบอร์โทรศัพท์   087-2871799   
กลุ่ม นโยบายและแผน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้สำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนทุกคน และบริหารจัดการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่บริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระยะที่ 12  (พ.ศ.2560 -2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579)   
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 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดความคุ้มค่า
กับทรัพยากรที่มีอยู่  จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์บริบท ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  
ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

2.2 เพ่ือกำหนดกรอบ ทิศทาง  แนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2 นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษา นำไปใช้เป็นกรอบ ทิศทาง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

      1. จัดประชุมคณะทำงาน กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน  38  คน  จำนวน 1 วัน 
             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการวิเคราะห์บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
มาตรการ ตัวชี้วัด จำนวน 30 คน จำนวน 3 วัน  (โดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2) 
       3. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการและงบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
จำนวน 35 คน  จำนวน 1 วนั 

      4. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 20 เลม่ 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้รับทราบบริบท และ
นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป  

      2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกรอบ  
ทิศทางแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีแผนปฏิบัติ
การประจำปี สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา     
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมคณะทำงาน กำหนดทิศทางการ

พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

25 ตุลาคม 2564 ช่อผกา/
คณะทำงาน 

2 จัดประชุมคณะทำงานทบทวนการวิเคราะห์
บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

29 – 31 ตุลาคม 
2564 

ช่อผกา/ 
คณะทำงาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการ 

และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบาย 

2 พฤศจิกายน 2564 ช่อผกา/ 
คณะทำงาน 

4 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

พฤศจิกายน 2564 ช่อผกา 

 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษา  มีกรอบ แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 

 
6 กลุ่ม/1 หน่วย 

 
115 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา นำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา   

 
100 

 
 

1 แห่ง 
 

100 
 

 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และจังหวัดกระบี่ 
 

7. งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 17,870 บาท 
(เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงาน กำหนดทิศทางการ
พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(38 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,660 - 2,660 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(38 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

4,560 - 4,560  

รวมกิจกรรมที่ 1 7,220 - 7,220 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประชุมคณะทำงานทบทวนการวิเคราะห์ 
บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
มาตรการ ตัวชี้วัด (บูรณาการร่วมกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.
ปัตตานี เขต 2) 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการและ
งบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบาย  

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(35 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,450 - 2,450 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(35 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

4,200 - 4,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 6,650 - 6,650 - 
4. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
จำนวน 20 เล่ม 

    

ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม 
(20 เล่ม x 200 บาท) 

4,000 - - 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 4,000 - - 4,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,870 - 13,870 4,000 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด 
       2. การบริหารโครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ  
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. จัดประชุมปรับแผน  เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
       2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของแต่ละโครงการ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่มติดตามการดำเนินงานโครงการของแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค 

ผลการดำเนินงานและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องทราบ 
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9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกรอบ 
ทิศทางแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา   

 
 
                                  (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                            (นางช่อผกา  บุญแนบ) 
                              นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
      
 

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

 
 
 
                               (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

- 247 - 
 

โครงการ สร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก   
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

           จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
                                                                                            ภาครัฐ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

มาตรฐานที่    - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี    - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรุสลี  มูนีมูสี           เบอร์โทรศัพท์  081-0960702 
กลุ่ม      อำนวยการ 
................................................................... ................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

โลกปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสารที่ไร้พรมแดนหรือที่เรียกว่า “โลกาภิวัฒน์”(Globalization)  
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันสามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที โดยผ่านระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย(Information Teachnology หรือ IT) การสื่อสารของโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสามารถ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ช่วยให้การบริหารงานประสบผลสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน
ตนเองและหน่วยงานภายนอกได้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบการดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย ในการดำเนินการนั้นมีความจำเป็นมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
โดยใช้สื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง รวมถึงสื่ออิเล็คทรอนิคส์ และสื่อจากบุคคลคือเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นเครือข่ายประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นบุคลากรที่มี
ความรู้ในหลายด้าน เพื่อให้สามารถสร้างความเข้าใจในทิศทางการจัดการศึกษา อันจะส่งผลถึงการให้
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาโดยส่วนรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือให้มีการจัดระบบโครงสร้าง
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งานประชาสัมพันธ์ให้สามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน จึงจำเป็นต้อง
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดจนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ สื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ สพป.ปัตตานี เขต 2 เชื่อมโยง
กับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 2.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างหลากหลายช่องทาง 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานอื่นๆ ตลอดถึงชุมชน 
 2.4 เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุกระดับ 
 2.5 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 
       2. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร สื่อมวลชน องค์กรอ่ืน ๆ 

3.2  เชิงคุณภาพ         
        1. สพป.ปัตตานี เขต ๒ มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกท่ีเข้มแข็ง 
สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพ/ข่าวกิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างแพร่หลาย และ
หลากหลายวิธีการ 
        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการจัดการศึกษา 
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรงกัน 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำป้ายแขวนคอ /ทำเนียบ(โฟร์มบอร์ด)/

นโยบาย วิสัยทัศน์ (โฟร์มบอร์ด) / 
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (ไวนิล) 

พฤศจิกายน 2564 - 
กันยายน 2565 

รุสลี มูนีมูสี 

2 จัดทำสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มกราคม 2565 รุสลี มูนีมูสี 
 
 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (115 โรงเรียน 7 กลุ่มงาน สพป.)  
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์  (LINE และ Facebook) 
 

 
122 คน 
2 ช่องทาง   
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สร้างการรับรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้บุคลากรในสังกัด
และประชาชนทั่วไป 

 
 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 23,000 บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดทำป้ายแขวนคอ /ทำเนียบ(โฟร์ม
บอร์ด)/นโยบาย วิสัยทัศน์ (โฟร์มบอร์ด)/
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (ไวนิล) 
ทำสายคล้องคอพร้อมที่ใสบัตร  
(100 ชุด x 60 บาท) 

 
 
 
 

8,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 8,000 - 6,000 2,000 

2. จัดทำสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร  
(300 เล่ม x 50 บาท)  

15,000 - 15,000  

รวมกิจกรรมที่ 2  15,000 - 15,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 - 21,000 2,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  
      2. ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่ได้ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และแผนสำรองกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์  
                2. ใช้ระบบออนไลน์ ปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือสถานที่ใดก็ได้  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
สามารถประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินกิจกรรม อย่างอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ  
 
 

 

   
              (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ          
                                        (นายรุสลี  มูนีมูสี) 
                                 นกัประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  

 
 
 
 

 

                   
 

     (ลงชื่อ)............................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 

 
 
                (ลงชื่อ)................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 
                         (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

                     จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 20   

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

มาตรฐานที่    - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   - 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนุวัต  ชูนุ้ย      เบอร์โทรศัพท์  098-0137591 
   นางสาวเนตรนภิส  คงทอง  เบอร์โทรศัพท์  062-2639553 
กลุ่ม                อำนวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 
เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด จึงจัดทำโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วย เพื่อนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติและเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ได้นำนโยบาย กลยุทธ์ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติและสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษา นำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุณภา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

      1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
จำนวน 12 ครั้ง 

      2. ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 12 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ          
       ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติราชการ โดยขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
ร้อยละ 100 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นายดนุวัต  ชูนุ้ย 
นางสาวเนตรนภิส  คงทอง 

2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นายดนุวัต  ชูนุ้ย 
นางสาวเนตรนภิส  คงทอง 

 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
2 เข้าร่วมประชุม 

 
135 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และสามารถบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
100 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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7. งบประมาณ 
  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 100,000 บาท 
(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วย ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2     

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(135 คน x 1 มื้อ x 35 บาท x 12 ครั้ง) 

56,700 - 56,700 - 

ค่าเอกสารการประชุม 
(135 เล่ม x 25 บาท x 12 ครั้ง)   

40,500 
 

- 40,500 
 

- 

ค่าวัสดุ 2,800 - - 2,800 
รวมกิจกรรมที่ 1 100,000 - 97,200 2,800 

2.จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 

- - - - 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น 100,000 - 97,200 2,800 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกราย/ทุกครั้ง เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีติดราชการหรือมี
ภารกิจ จำเป็นเร่งด่วน 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง    
   ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมบันทึกชี้แจงเหตุผล แจ้งล่วงหน้า 
อย่างน้อย 3 วัน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และ

ผู้เกีย่วข้องสามารถนำความรู้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่ได้รับจากการ
ประชุมไปขยายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือรับทราบและกำหนด
ทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อการจัดการศึกษา 
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 9.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำนโยบาย  
แนวทางการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการประชุมสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
 
 

     (ลงชื่อ) ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นายดนุวัต  ชูนุ้ย) 

                   พนักงานราชการ 
 

 

                   
 

     (ลงชื่อ)............................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร) 
                   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
 

 
 
 
                (ลงชื่อ)................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (นางปราณี   สุวรรณะ) 
              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 
 
                         (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    สร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมิน 
                     คุณภาพภายนอก 
กลกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่           -  
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11   
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  
  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐิตา   วัจนาคมกุล  เบอร์โทรศัพท์ 0813684751 
กลุ่ม นิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระบุไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจากพระราชบัญญัตินำสู่การปฏิบัติ  กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 โดย
สาระสำคัญ ของกฎกระทรวงจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งประโยชน์เบื้องต้นจากรายงาน 
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ประจำปีคือฐานข้อมูลของสถานศึกษาในการนำไปใช้วางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องสนับสนุน 
ส่งเสริม และช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็งและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสรุปและประมวลผลการรายงานให้สอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปใช้สำหรับการตรวจคุณภาพและวางแผน 
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป  จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 
       

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่  ตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ 
 2.2  เพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 1. ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน  จำนวน 20 คน 
      2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จำนวน 115 คน  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. สถานศึกษาทุกโรงดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ 

      2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และมีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

4.ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมคณะทำงานการจัดและดำเนินการ

ตามกิจกรรมชี้แจง  สร้างความเข้าใจ และให้
ความรู้ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ตลอดจนการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ธันวาคม 2564 -
กุมภาพันธ์  2565 

นางสาวฐิตา  
 วัจนาคมกุล 

2  การสังเคราะห์ พร้อมสรุปผลตลอดจน เขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และระดับเขตพ้ืนที่ฯสังเคราะห์ สรุปผล  และ
เขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

เมษายน- มิถุนายน  
2565 

3 นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ธันวาคม 2564-
กันยายน 2565 
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในที ่

 
115 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมี
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
100 

 
85 

 
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 115 โรง 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน  45,000  บาท 
(เงินสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงานการจัดและ
ดำเนินการตามกิจกรรมชี้แจง  สร้าง
ความเข้าใจ และให้ความรู้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตลอดจนการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

    

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

2,800 - 2,800 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(20 คน x 2 มื้อ x120บาท) 

4,800 - 4,800 -- 

ค่าวิทยากร  
(6 ชั่วโมง x 600 x 1 วัน) 

3,600 3,600 - - 

ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 2,800 - - 2,800 
รวมกิจกรรมที่ 1 14,000 3,600 7,600 2,800 

2. การสังเคราะห์ พร้อมสรุปผลตลอดจน 
เขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 15 คน x  6 มื้อ x 35 บาท ) 
 

3,150 - 3,150 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารกลางวัน  
(15 คน x 3 มื้อ x120บาท) 

5,400 - 5,400 - 

ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสารทำรูปเล่ม 1,450 - - 1,450 
                   รวมกิจกรรมที่  2 10,000 -   8,550 1,450 
3.นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในที่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(20  คน x  120 บาท x  5 วัน) 

12,000 12,000 - - 

ค่าชดเชยน้ำมัน เชื้อเพลิง 8,000 - 8,000 - 
ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 1,000 -        - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 21,000 12,000 8,000 1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 15,600 24,150 5,250 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       สถานศึกษาในสังกัด ไม่ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ3  เนื่องจากโรงเรียนมี
ภาระงานอื่น ๆ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการประเมินภายนอกรอบสี่จากบุคคลภายนอก 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  สามารถเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองตามรูปแบบใหม่  และส่งรายงานการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

9.2  สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด  และมีความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
                                  (ลงชื่อ) ............................................ ผู้เสนอโครงการ                  
                                           (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล) 

        ศึกษานิเทศก์ 
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                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    การจัดงานวันครู ประจำปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที ่          - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                             3. นายอดินันต์  หะมะ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
                             4. นางเกตนิกา  แว่นแก้ว    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
กลุ่ม บริหารงานบุคคล  (กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดงานวันครู เริ่มต้นมาจากความปรารถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมากที่ชี้ให้เห็น
ความสำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครู
ทั้งหลายได้พักผ่อนได้บำเพ็ญกุศล ตลอดจนดำรงกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ครูและการศึกษาของชาติ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประธานกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ของคุรุสภาในสมัยนั้น ได้
นำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญเมื่อเดือนพฤษภาคม 2499 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณา เพ่ือกำหนดให้มีวันครูขึ้น
ในวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา 
โดยกำหนดความมุ่งหมายไว้ เพ่ือประกอบพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่าง
ครูและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้มีมติ
รับข้อเสนอและให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้กำหนดวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู  
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม 
ของทุกปีเป็นวันครู  
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เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และประกาศเกียรติคุณผู้ปกกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2565 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ประกอบคุณงามความดีและปฏิบัติตน  

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่างครูในการพัฒนาการศึกษา 

ของชาติและสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   

                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา จำนวน 1,500 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงาม ความดี และความเสียสละใน 
วิชาชีพและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ย 2564 นางสินุช ประสงค์สุข 

นางอภิญญา ศิริรังษี 
นายอดินันต์  หะมะ 
นางเกตนิกา  แว่นแก้ว 

2 แต่งตั้งคณะทำงาน         พ.ย 2564 
3 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม

และวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ 
ธ.ค. 2564 - 

        ม.ค. 2565 
4 ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมสถานที่ ม.ค. 2565 
5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ         ม.ค. 2565 
6 สรุปผล/รายงานผลโครงการ ก.พ. 2565 

 
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

1,500 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดี
และความเสียสละในวิชาชีพและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไป
พัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
95 
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6.  สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
           จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 61,589 บาท  
(เงินหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท)   รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ 
ในการดำเนินงานฯ 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) 

875 - 875 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(24 คน x 1 มื้อ x 120 บาท ) 

2,880 - 2,880 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,755  3,755  
3. อบรมคุณธรรม จริยธรรม /พิธีระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ 

     

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(88 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

6,160  6,160 - 

ค่าอาหารกลางวัน  (88 คน  x 120 บาท) 10,560 - 10,560 - 
ค่าพาหนะ 500  500  
ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000 5,000 - - 
ค่าจัดส่งเกียรติบัตรทางไปรษณีย์ 1,703  1,703  
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ช่อบูเก้/ไวนิล 33,911   33,911 

รวมกิจกรรมที่ 2 57,834 5,000 18923 33,911 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,589 5,000 22,678 33,911 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่แน่ใจ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
     8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี และ ศบค. 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดการที่กำหนด 
      9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครู เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 

 
 
 
 

           (ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางอภิญญา  ศิริรังษี ) 
                                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 
 

 

               (ลงชื่อ)..................... ......................... .ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                      (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                               
 

              (ลงชื่อ)........................-............................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (.............................................) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 
 
                                  (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จดัระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

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

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุคนธ์  ติ้งคำ    เบอร์โทรศัพท์  089-9773835 
         นางรัชรินทร์ ส้องสง      เบอร์โทรศัพท์  084-8544870 
         น.ส.จริัฐิกาล  มาละวรรณโณ  เบอร์โทรศัพท์  091-0487559 
กลุ่ม      หน่วยตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 37 
กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน 
เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเป้าหมายใน
การจัดการและพัฒนาการศึกษา โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในในฐานะเครื่องมือของผู้บริหารมีหน้าที่
ความรับผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน
(Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงินการบัญชี (Financial)  
ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) 
ตลอดจน สอบทานระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2  รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ให้แก่สถานศึกษาใน
สังกัด  และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ  ให้มีความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้บทบาทจากเดิมค้นหาข้อผิดพลาดในอดีต มาเป็นการส่งเสริมให้งาน
ประสบความสำเร็จ หรือเพ่ิมคุณค่าให้องค์กร เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน  
การบัญชี และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
 2.3  เพ่ือติดตามผลการบริหารงานและการดำเนินงาน  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 2.4  เพ่ือเสนอผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยรับตรวจ  และสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไข  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  
 

3.  เป้าหมาย        
 3.1 เชิงปริมาณ    

      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
           กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
       2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
         กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  1. ตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบปีก่อน  จำนวน  10  โรง 
       2. ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียน จำนวน 25 โรง 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
      2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียน 
      2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
       2.3 ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
    2.4 ตรวจสอบการดำเนินงาน   
    2.4.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
    2.4.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
    2.5 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019)  
      2.6 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)  
 3.2 เชิงคุณภาพ  
                 1. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
สามารถดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระและไม่มีหนี้ค้างชำระ  
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      2. การปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด 
  

4.   ขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
วางแผนงานดำเนินงาน 
เตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบ 
ดำเนินการตรวจสอบตามแผน 
สรุปผลการตรวจสอบเป็นรายโรง 
สรุปผลรายงานผลการตรวจสอบ 
ในภาพรวมและรายงาน สพฐ. 

พ.ย. 64 
พ.ย. 64 
ธ.ค. 64 

ธ.ค.64 - ส.ค. 65 
ก.ย. 65 
ก.ย. 65 

 

นางสุคนธ์ ติ้งคำ/ 
นางรัชรินทร์ ส้องสง/ 
น.ส.จิรัฐิกาล มาละวรรณโณ 
 
 

 
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามผลการตรวจสอบปีก่อน และตรวจสอบ
การดำเนินงานด้านการเงินบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตรวจสอบ
หลักฐานการจ่าย และตรวจสอบการดำเนินงาน   

 
35 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ตั้งเป้าไว้ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
2. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี) 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและ
พัสดุ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ประหยัด โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ได้ และมีประสิทธิภาพ 

 
90 

 
 

100 
 
 
 

100 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
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7. งบประมาณ     
  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จำนวน  41,950  บาท   
(เงินสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 
และพัสดุพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ 
การปฏิบัติงาน 

    

ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 15,120 15,120 - - 
ค่าอาหารกลางวัน  
(141 คนx 120 บาท) 

16,920 - 16,920 - 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(141 คน x 2 มื้อ x 35บาท) 

9,870 - 9,870 - 

ค่าวัสดุ - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,910 15,120 26,790 - 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       การปฏิบัติการตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว้    
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
และปรับกำหนดเวลาและจำนวนหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สามารถ
ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการเงินบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหลกัฐานการจ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด  
 
 
            (ลงชื่อ)............ ....................................ผู้เสนอโครงการ                                
      (นางรัชรินทร์  ส้องสง)                                            
                     นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ    
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    (ลงชื่อ)............................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
       (นางสุคนธ์  ติ้งคำ) 
         ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
                                              
 
 
    (ลงชื่อ)........................-....................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (………………………………)                                               
                           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
   
 
 
 
                                        (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล  
  ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่ 6        การนิเทศ 360 องศา            
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
     จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  11  
     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
                   ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
       และจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
                   ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มี                    
                                            ประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์      เบอร์โทรศัพท์ 089 - 9759831  

นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง   เบอร์โทรศัพท ์086 – 2891443 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 

กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาและเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดย สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป ร่วมมือกับ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
กำหนดยุทธศาสตร์ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกสำคัญในการเร่งรัด
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ให้การดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์
คณะบุคคล ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล  

ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 
 2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
ตามภาระงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ  และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   
                 1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  9  คน    
                2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน 45 คน 

      3. ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน จำนวน  20 คน     
      3.2 เชิงคุณภาพ   
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  มีระบบการบริหารงานที่
เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและ

เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จำนวน 2 วัน 

มิถุนายน 2565 
 

นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์ 
นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง 
และคณะ 

2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรกฎาคม 2565 
3 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  กรกฎาคม 2565  
4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 
กรกฎาคม 2565 

 - สิงหาคม 
 

5 ประชุมคณะอนุกรรมการสรุปผลและ
เขียนรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา จำนวน 2 วัน 

กันยายน 2565 
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5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา   
2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
3. ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน  

 
9  คน    
45 คน 

 20 คน     
เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  มีระบบการ
บริหารงานที่เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 

 
 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัด/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จำนวน 160,800  บาท   
(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน 
และเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    

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

2,800 - 2,800 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
( 20 คน x  2 มื้อ x 120 บาท)      

 
4,800 

 
- 

 
4,800 

 
- 

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

รวมกิจกรรมที่ 1 10,600 - 9,600 1,000 
2. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      

3,000 - 3,000 - 

ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
(9 คน x 1,000 บาท) 

9,000 - 9,000 - 

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

รวมกิจกรรมที่ 2 22,750 - 19,750 3,000 



 
 

- 272 - 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ประชุมคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.     
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(50 คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 

3,500 - 3,500 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(50 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      

6,000 - 6,000 - 

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

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง  (ตามตารางแนบ)      35,400 - 35,400 - 
ค่าพาหนะ  (ตามตารางแนบ)      59,000 - 59,000 - 

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

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 ( 25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1 มื้อ 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 - 8,550 - 
6. ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศ 

    

ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 10,000 - 10,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 6 10,000 - 10,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,800 - 156,800 4,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ตารางคำนวณเบี้ยเลี้ยง/วัน 
ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน จำนวน รร. /ครั้ง 
วันละ 2 โรง 

จำนวนคน *เบี้ยเลี้ยง 
*จำนวนวัน 

ค่าพาหนะ จำนวน
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 

รวมทั้งสิ้น  35,400 59,000 94,400 
 
*** หมายเหตุ  คณะกรรมการติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.) 

-  ค่าเบี้ยเลี้ยง  120 /วัน 
-  ค่าพาหนะ    200/ วัน 

 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พร้อมกัน 
                2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ในแต่ละชุดไม่สามารถออกติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาได้พร้อมกัน                 
                3. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ในแต่ละชุดไม่สามารถออกนิเทศได้ตามปฏิทินที่กำหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. กำหนดเวลาการประชุมโดยแจ้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้ทราบล่วงหน้า 
               2. กำหนดปฏิทินการนิเทศโดยแจ้งคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. ให้ทราบล่วงหน้า 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีส่วนร่วมและให้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดำเนินการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
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     9.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน  
และได้รับทราบผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือนำไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 

     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง) 
                                               ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิธีการ “Active Learning” เพื่อยกระดับ 
  คุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา             
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่           - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
     จัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  11  
     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 
  มาตรฐานที่   - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางซัลมา  มะเกะ       เบอร์โทรศัพท์ 093 6490003 
   นางกอมารีย๊ะ  ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง   เบอร์โทรศัพท ์086 – 2891443 
กลุ่ม   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ 
Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากข้ึน (Teach less, Learn more) 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการนำ
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนในฐานะท่ีเป็น 
Technology-driven Learning   การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นจะมิได้ลด
เนื้อหาความรู้ให้น้อยลง แต่ผู้สอนจะต้องทำการวิเคราะห์เนื้อหาและปรับวิธีการสอนโดยนำเนื้อหาที่
สามารถเรียนด้วยตนเองไปไว้บนเครือข่ายเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาก่อนเข้าห้องเรียน ทั้งนี้ครูจะได้ใช้เวลา
ในห้องเรียนในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน  

นอกจากการปรับวิธีการเรียนการสอนด้วยการนำเนื้อหาไปไว้บนเครือข่ายเพื่อให้ผู้เรียนนำไป
ศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในการพบกันใน
ห้องเรียนโดยการทดแทนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ครูยัง
มีความจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนการสอนในห้องเรียนให้เป็น  Active Learning ด้วยการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกระบวนการที่
สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียน อ่าน พูด ฟัง คิด อย่างลุ่มลึก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
สูง (High-order Thinking)  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพ่ือนิทศติดตามให้ครูผู้สอนได้นำวิธีการ 
Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรยีนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ใน

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
2.2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำเทคนิคการสอนวิธีการ Active Learning ไปจัดการเรียนรู้

ในโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนได้ 
2.3. เพ่ือติดตามการดำเนินการนิเทศติดตามของคณะนิเทศจิตอาสาในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษา จำนวน 115 โรงคิดเป็นร้อยละ 100 มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุก  Active Learning 
                2. ผู้บริหารร้อยละ 100 ได้ขับเคลื่อนนโยบายตามจุดเน้น  
                3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning  

       4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning  
       3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active  Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2. ครูสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       3. ผู้เรียนมีความรู้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมขยายผลวิทยากรแกนนำการจัดกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ Active Learning แบบFundamental  
AL Training 

26 กรกฎาคม  
2565 

นางซัลมา  มะเกะ 

2. การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก 
และแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning สำหรับผู้บริหารโรงเรียน 

9 สิงหาคม  2565 นางซัลมา    มะเกะ 
 

3. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 
Fundamental AL จำนวน 450 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น
รุ่นๆ ละ 150 คน รุ่น ด้วยรปูแบบ On-site  

8,10 - 11 สิงหาคม 
2565 

และคณะศึกษานิเทศก์ 
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5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

2. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนจุดเน้นการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในสถานศึกษา 
3. ร้อยละของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning   
4. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
Active Learning  

 
40 โรงเรียน 45 คน 

100 
 

100 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 
 

 

๖. สถานที่ดำเนินการ 
     ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน และห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๒ 
 

๗. งบประมาณ 
          จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 41,470 บาท  
(เงินสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ใบงวดที่  P9400 รหัสหน่วยรับปม. 2000400228 จำนวนเงนิ 79,000  บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 120,470 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมขยายผลวิทยากรแกนนำ 
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active  
Learning แบบFundamental AL Training 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 700 - 700 - 
อาหารกลางวัน (20 คน x ๑๒๐ บาท x 1 มื้อ) 2,400 - 2,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,100 - 3,100 - 
2. การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจความ
ตระหนัก และแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning สำหรับผู้บริหารโรงเรียน 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(35 บาท x 115 คน x 1 มื้อ) 

4,025 - 4,025 - 

อาหารกลางวัน 
 (๑๒๐ บาท x 115 คน x 1 มื้อ) 

13,800 - 13,800 - 

ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1 คน X 600 บาท  x 6 ชม)  

3,600 3,600 - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 21,425 3,600 17,825 - 
3. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 
Fundamental AL จำนวน 450 คน แบ่งเป็น 3 
รุ่นรุ่นๆ ละ 150 คน รุ่น ด้วยรูปแบบ On-site 

 

   

ค่าตอบแทนวิทยากร  
(2 คน X 600 บาท  x 5 ชม x 3 วัน) 

18,000 18,000 - - 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 (25 บาท x450 คน x 2 มื้อ) 

22,500 - 22,500 - 

อาหารกลางวัน 
(๑๒๐ บาท x 450 คน x 1 มื้อ) 

54,000 - 54,000 - 

ค่าวัสดุ 1,445 - - 1,445 
รวมกิจกรรมที่ 3 95,945 18,000 76,500 1,445 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,470 21,600 97,425 1,445 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                 1. การพัฒนาครูทุกคนให้ครบร้อยละ 100 อาจส่งผลให้ไม่สามารถครบถ้วนได้
เนื่องจากภาระงานและความจำเป็นของแต่ละบุคคล  
                 2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา อาจทำให้ดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่เทา่เทียมกันขึ้นอยู่กับปัจจัยของโรงเรียนแต่ละโรง ที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการ
ติดตาม สร้างความเข้าใจเป็นรายโรงต่อไป 
                 3. โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ตามท่ีกำหนดไว้ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 คณะกรรมการนิเทศจิตอาสา ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          9.2 คณะอนุกรรมการนิเทศจิตอาสา นิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือ โรงเรียน
ให้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง  
 
 

      (ลงชื่อ).................... ......................ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นางซัลมา  มะเกะ) 
                            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
 

 
                                  (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 

 
                                   (ลงชื่อ)…………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่ 6       การนิเทศ 360 องศา 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์  086–963 6924 

นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว  เบอร์โทรศัพท์  089–346 84313    
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการศึกษา เป็นการพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จัดทำกิจกรรมและ

ให้บริการช่วยเหลือ แนะนำแก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโดยตรงและทางอ้อม อันจะได้นำมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้อย่างกว้างขวาง พอที่จะช่วยให้สามารถอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ได้ เพราะการแก้ปัญหามิได้     
มีขอบเขตตายตัว เช่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตร    
ไปใช้ให้สอดคล้องกับสังคมและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการที่สำคัญ    วิธีหนึ่ง
ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยเหลือ 
สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักท่ีมีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษาและเป็นงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมายหลักและเป็น เครื่องชี้วัด 
ความสำเร็จทางการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยมทำให้ผู้เรียน   
มีคุณค่าต่อสังคม 

จากความสำคัญของการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภายใต้ขอบข่ายการนิเทศ ตามขอบข่ายการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
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สำคัญกระบวนการสอนแบบ Active  Learning และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตามแนวทาง 3R8C 2) การวัดและประเมินผล และการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 3) การแก้ปัญหาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยและการนำผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการ 4) การนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และ 5) การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ตลอดถึงนโยบายเร่งด่วนที่เก่ียวข้อง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์
วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการดำเนินงานตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้การนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยกระบวนการPLC 

2.4 เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
      1. โรงเรียน  115  โรงเรียน ไดรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์  
      2. ผูบริหารโรงเรียน 113 คน ไดรับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยการใชกระบวนการ PLC 
       3. ครูผูสอน อยางนอยโรงละ 2 คนไดรับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใชกระบวนการ 
PLC ส าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ และสามารถขยายผลภายในโรงเรียน
เพ่ือน าสูปฏิบัติ 

3.2 เชิงคุณภาพ   
      1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุมสาระสูงขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 3 
      2. ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรูความเขาใจในการใชกระบวนการ PLC  

เพ่ือพัฒนาครู ในระดับดี 
       3. ครูผูสอนทุกคนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในระดับดี 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์

เตรียมการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 

พฤศจิกายน 2564 – 
สิงหาคม 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

นิเทศ ปี 2565      
พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน 2565 
เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 

3 ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
การนิเทศปีงบประมาณ 2565 

พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 

4 ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วย
กิจกรรม PLC (ท้ังทางตรงและออนไลน์ )  

ธันวาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 

5 ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการ
นิเทศ การถอดบทเรียน ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มอบรางวัลความสำเร็จของ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง นำเผยแพร่ 

มีนาคม 2565 และ 
กันยายน 2565 

เตือนใจ อินทโกศรี 
ผกามาศ  ปานแก้ว 

          
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนไดรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 
2. ผบูริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการใชกระบวนการ PLC มีผลงานเป็นแบบอย่าง 
3. ครูผสูอนอยางนอย โรงละ 2 คนไดรับการนิเทศและพัฒนาในเรื่องการใช
กระบวนการ PLC ส าหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ  
และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพ่ือน าสูปฏิบัติ 

 
115 โรง 
113 คน 

 
230 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุมสาระหลักสูงขึ้น
ไมนอยกวา รอยละ 3 
2. ผบูริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน มีความรูความเขาใจในการใชกระบวนการ 
PLC และมีผลงานเป็นแบบอย่างในการพัฒนาครูในระดับดี 
3. ครูผสูอนทุกคนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในระดับดี 

 
 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน  
จำนวน 115 โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 112,800  บาท  
(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 
. 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์
เตรียมการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(10คน x 2 มื้อ x120บาท) 

2,400 - 2,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,800 - 3,800 - 
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
การนิเทศ ปี 2565      

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท ) 

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(10คน x 2 มื้อ x120บาท) 

2,400 - 2,400 - 

ค่าวัสดุจัดทำแผนนิเทศและเครื่องมือ
นิเทศ 

1,000 - - 1,000 

ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มแผนปฏิบัติการ
นิเทศ 

2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 6,800 - 5,800 1000 
3. ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
การนิเทศปีงบประมาณ 2565 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยงนิเทศ  
(120 บาท x 40 คน x 11 ครั้ง) 

52,800 52,800 - - 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถออกนิเทศโรงเรียน 6,800 - 6,800 - 
รวมกิจกรรมที่ 3 59,600 52,800 6,800 - 

4. ประชุมปฏิบัติการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาด้วยกิจกรรม PLC  
(ท้ังทางตรงและออนไลน์ ) 

    

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

2,800 - 2,800 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(20คน x 2 มื้อ x120บาท) 

4,800 - 4,800 - 

เงินรางวัลผลงานเด่นสถานศึกษา/
ผู้เกี่ยวข้อง 

22,400 22,400 - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 30,000 22,400 7,600 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผล
การนิเทศ การถอดบทเรียน ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มอบรางวัลความสำเร็จของ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง นำเผยแพร่ 

    

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

2,800 - 2,800 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(20คน x 2 มื้อ x120บาท) 

4,800 - 4,800 - 

ค่าวัสดุจัดทำรายงานนิเทศ 2,000 - - 2,000 
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มรายงานนิเทศ 3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 12,600 - 10,600 2,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,800 75,200 34,600 3,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        1. การปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนของผู้นิเทศไม่เป็นไปตามแผน 
         2. สารสนเทศผลที่เกิดจากการนิเทศไม่ค่อยตรงตามวัตถปุระสงค์ เพราะมีศึกษานิเทศก์น้อย 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศท่ีเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนที่ทำ
หน้าที่วิชาการกลุ่มโรงเรียนเพ่ิมเติม เพื่อร่วมนิเทศโรงเรียน 
        2. ส่งเสริมและให้ความรู้และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลด้านการนิเทศให้ตรง
เป้าหมายของการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศโรงเรียน 

ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
9.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษา

เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

                                     (ลงชื่อ)............. ...............................ผู้เสนอโครงการ                   
      (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี  ) 

                                                       ศึกษานิเทศก์ 
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                                     (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                              (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)..…………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางฮัสน๊ะ  คำเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและกิจกรรมวันสำคัญ 
กลยุทธ์ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่  4 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทฺธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology) และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่  5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  

  มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
  สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
  ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

จุดเน้น              - 
สอดคล้อง  : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
มาตรฐานที่      - 
มาตรฐานที่      - 

ลักษณะโครงการ  :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   1. นางสมบูรณ์  วรรณทองศรี      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 2. นางสาวปวีณี  ปาแซ              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่ม :   อำนวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีไทยของเรามีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและบ่งบอกถึงความเป็นชาติ 
อย่างชัดเจน ชาติไทยเรามีประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญมากมาย อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันเด็ก
แห่งชาติ  วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  เป็นต้น ซึ่งเมื่อถึงวาระวันสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
วันสำคัญของชาติ โดยยึดหลักการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   จึงได้จัดทำโครงการวันสำคัญและการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ บุรพ 
มหากษัตริย์และบุคคลสำคัญอ่ืน ๆ 
 2.3 เพ่ือธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 2.4  เพ่ือสร้างความร่วมมือ  ร่วมพลัง  ในการสร้างสามัคคี  สร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศชาติ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ในปีงบประมาณ  
        1. กิจกรรมวันสงกรานต์  
        2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา   

       3. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
       4. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน             
และประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทยและนำไป
เป็นแบบอย่าง 
        2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได้มีการเผยแพร่                               
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถ บุรพมหากษัตริย์และ
บุคคลสำคัญอ่ืน ๆ  
        3. สามารถสร้างความร่วมมือร่วมพลังในการสร้างสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง 
ของประเทศชาติ 
 

4.  ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ  

ตลอดป ี ขั้นเตรียมการ 
จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
1. กิจกรรมวันสงกรานต์  
2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา   
3. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
4. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

มีนาคม 2565 – 
กันยายน 2565 

นางสาวปวีณี  ปาแซ 

2 รายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565  
 
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีไทยและกิจกรรมวันสำคัญของชาติ สร้างความร่วมมือความสามัคคี 
 
 

100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน             
และประชาชน เห็นความสำคัญของวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทย 

 

 
6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  สถานที่ราชการ/วัดต่าง ๆ ในเขต 
อำเภอโคกโพธิ์,อำเภอแม่ลาน,อำเภอยะรัง,อำเภอมายอ 
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 35,300 บาท  
(เงนิสามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมวันสงกรานต์ 21,300 - 13,175 8,125 
2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
    - จัดซื้อเทียนพรรษาถวายวัดต่าง ๆ   

10,000 - - 10,000 

3. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
    - กิจกรรมวางพวงมาลา 

2,000 - - 2,000 

4. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

2,000 - - 2,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,300 - 13,175 22,125 
ขอถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าร่วมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน 
        2. กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 289 - 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  
เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมพลังในการสร้างความสามัคคี  สร้างความเข้มแข็ง ของประเทศชาติ 
 
 

             ลงชื่อ........ .............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวปวีณี  ปาแซ) 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

              ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสมบูรณ์  วรรณทองศรี) 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 
 

 
 
 

                 ลงชื่อ...................................... ...................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางปราณี  สุวรรณะ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

 

              ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายณัทกร  แก้วประชุม) 

                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 290 - 
 

โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ปัตตานี เขต 2 

กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 6  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับ 

ทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  
  มีกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม 
  ของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ 
  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
     การศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  

มาตรฐานที่   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี   - 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่าที่ ร.ต.หญิงเกษร  สิญญานันท์      เบอร์โทร  086-9699722 
   นางพุทธวรรณ  สายศรีโกศล    เบอร์โทร.  0634563249 
กลุ่ม :   อำนวยการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในระบบราชการของประเทศไทย ในพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้มีการดำเนินการปฏิรูประบบ
ราชการ ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
ในทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มุ่งเน้นการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐและกำหนดให้มเีครื่องมือเป็นตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติราชการ จึงเป็นสิ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ โดยมีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ท่ีมีความชัดเจน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ของกระทรวง กรม ที่เก่ียวข้องด้วย 
 ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็น 
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์และสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถ 
ที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรตลอดจนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน 
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 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา ตลอดถึง
สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกปัตตานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือพัฒนาสู่
การบริการมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดถึง
การเปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 2 ได้รับพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะ  มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน รวมทั้งนำความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา 

2.3 เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 2  สามารถเขียน
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอรับรางวัลในระดับต่าง ๆ ได้  

2.4 เพ่ือให้บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 มีบุคลิกภาพที่ดี  มีขวัญกำลังใจและมีความพร้อม
สำหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) จำนวน 35 คน กำหนดเวลา เมษายน - กันยายน 
       2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA) จำนวน 40 คน กำหนดเวลา เมษายน - กันยายน 
        3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
จำนวน 35 คน กำหนดเวลา เมษายน - กันยายน 

      4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 จำนวน  
80 คน  กำหนดเวลา 3 วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย กระบวนงานตามบทบาทภารกิจงานที่รับผิดชอบ สามารถรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  รายงานผลการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  การติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2  ส่งผลให้ 
สพป.ปัตตานี เขต 2 ระดับคุณภาพ และบุคลากรมีกำลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้อย่างมีความสุข 
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4.  ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) 

  

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน  เตรียม
วางแผนและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการ
ดำเนินงาน การรายงาน  

เมษายน นางพุทธวรรณ  สายศรีโกศล 

2 การรายงานผลการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA) 

  

- ประชุมปฏิบัติการคณะทำงาน  เตรียม
วางแผนและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการ
ดำเนินงาน การรายงาน  

เมษายน นางพุทธวรรณ  สายศรีโกศล 

3 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

  

 - ประชุมปฏิบัติการคณะทำงาน  เตรียม
วางแผนและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการ
ดำเนินงาน การรายงาน  

เมษายน ว่าที่ ร.ต.หญิงเกษร  สิญญานนัท์ 

4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2   
 - ประชุมคณะทำงาน เตรียมวางแผนและ 

จัดทำข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน 
20 มิถุนายน ว่าที่ ร.ต.หญิงเกษร  สิญญานนัท์ 

 - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ปัตตานี 
เขต 2 

24 – 26 
มิถุนายน 

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกษร  สิญญานนัท์ 

 
 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เข้าร่วม
ประชุมการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ 

 
35 คน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เข้าร่วม
ประชุมการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน 
3. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
เข้าร่วมประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

40 คน 
 

35 คน 
 

80 คน   

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงาน  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีผลการประเมินที่มีค่า
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
3. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีคุณลักษณะ
ที่ดี  มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ได้อย่างมีความสุข 

 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 6.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 6.2  ปากเมงรีสอร์ท  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
  

7.  งบประมาณ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 340,813 บาท  

(เงินสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
  

งบประมาณที่ใช้ 
รายจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. การรายงานผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) 

    

ประชุมคณะทำงาน  เตรียมวางแผนและ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน การ
รายงาน  

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

1,225 - 1,225 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(35 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

4,200 - 4,200 - 

ค่าเอกสารการประชุมสัมมนาฯ 
(35 คน x 50 บาท) 

1,750 - 1,750 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 7,175 - 7,175 - 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
  

งบประมาณที่ใช้ 
รายจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. การรายงานผลการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA) 

    

ประชุมคณะทำงาน เตรียมวางแผนและ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน  
การรายงาน 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(40 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

1,400 - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(40 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

4,800 - 4,800 - 

ค่าเอกสารการประชุมสัมมนาฯ 
(40 คน x 50 บาท) 

2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 8,200 - 8,200 - 
3. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

    

ประชุมคณะทำงาน  เตรียมวางแผนและ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน  
การติดตาม  

    

ค่าอาหารกลางวัน 
(71 คน x 3 มื้อ x 300 บาท) 

63,900 - 63,900 - 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(71 คน x 5 มื้อ x 50 บาท) 

17,750 - 17,750 - 

ค่าอาหารเย็น(71 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 42,600 - 42,600 - 
ค่าท่ีพัก (38 ห้อง x 2 คืน  x 1,200 บาท) 91,200 - 91,200 - 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
(5 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท)  
(7 คน x  1 ชั่วโมง x 600 บาท)  
(1 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท) 

 
12,000 
4,200 
1,800 

 
12,000 
4,200 
1,800 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

ค่าพาหนะ (33 คน x 1,100 บาท) 36,300 - 36,300 - 
ค่าพาหนะวิทยากร  3,287 - 3,287 - 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 15,000 - 15,000 - 
ค่าเอกสารการประชุมสัมมนาฯ 
(71 คน x 120 บาท) 

8,520 - 8,520 - 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
  

งบประมาณที่ใช้ 
รายจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุสำหรับการประชุมและจัดกิจกรรม 15,906 - - 15,906 
ค่าห้องประชุม (3,000 บาท x 3 วัน) 9,000 - - 9,000 
ค่าป้ายไวนิล 1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 322,463 18,000 278,557 25,906 
รวมทั้งสิ้น 340,813 18,000 296,907 25,906 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

       บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดราชการ  หรือมีภารกิจ
เร่งด่วน 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย กำชับและวางแผนการดำเนินงานในกลุ่มเพ่ือให้
บุคลากรเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  สามารถปฏิบัติราชการได้

ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่มีประสิทธิภาพ 
 9.๒ บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู้ ความ
เข้าใจการประเมินผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 9.๓  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 80 คน   
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมาย  และกระบวนงานตามบทบาทภารกิจงานที่รับผิดชอบ   
สามารถปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล 

9.4  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  มีบุคลิกภาพที่ดี   
มีขวัญกำลังใจและมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีความสุข 
 

 
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
(เกษร  สิญญานันท์) 

      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                    (นางสมบูรณ์  วรรณทองศรี) 

   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 

 
 

       ลงชื่อ...................................... ...................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางปราณี  สุวรรณะ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

 

        ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายณัทกร  แก้วประชุม) 

                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ         การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565  
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 6  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับ 

ทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  
  มีกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม 
  ของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ 
  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
     การศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมบูรณ์   แซ่ลิ่ม     เบอร์โทรศัพท์ 084-632-2853 
กลุ่ม    นโยบายและแผน 
 

 

1. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับ
ประชาชนทุกคน และบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่บริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี สำหรับใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่และเพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  ในรอบปีงบประมาณ จึงได้จัดทำ
โครงการรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์ กำกับ ติดตาม สรุปปัญหา อุปสรรคและผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   ในรอบปีงบประมาณ 

2.2 เพ่ือจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

      1. จัดประชุมคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงาน จำนวน 10 คน   จำนวน 1 วัน 
             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จำนวน 2 วัน  จำนวน  25  คน   

      3. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565   จำนวน 15  เล่ม   
      3.2 เชิงคุณภาพ 

       1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได้รับทราบปัญหา 
อุปสรรค ผลการดำเนินงานและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งได้
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

       2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกรอบ 
ทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีรายงานผล
การดำเนินงานประจำปี สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการ

ดำเนินงาน 
มีนาคม 2565 สมบูรณ์/คณะทำงานฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 - ไตรมาสที่ 2  

เมษายน 2565 สมบูรณ์/คณะทำงานฯ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผล 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 - ไตรมาสที่ 4  

    กันยายน  2565 สมบูรณ์/คณะทำงานฯ 

4 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2  

กันยายน 2565 สมบูรณ์/คณะทำงานฯ 

   
    

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา 
นำผลการดำเนินงานไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

  
 
 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   
 

7.  งบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2   จำนวน  15,250.-  บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นห้าพันร้อยร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินการ 
จำนวน 10 คน จำนวน 1 วนั 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผล        
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
จำนวน 25 คน  จำนวน 1 วัน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผล        
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไตรมาสที่ 4 (เมษายน – กันยายน 2565)  
จำนวน 25 คน  จำนวน 2 วัน 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (25 คน x 4 มื้อ x35 บาท) 3,500 - 3,500 - 
ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 6,000 - 6,000 - 
ค่าถ่ายเอกสารใบงาน (25 ชุด x 80บาท) 2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 11,500 - 11,500 - 
4.  จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 

    

ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ  
(15 เล่ม x 250 บาท) 

3,750 - 3,750 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 3,750 - 3,750 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 15,250 - 15,250   

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

        1. การเปลี่ยนนโยบาย 
        2. ด้านงบประมาณ 
              3. ด้านการบริหารจัดการ 
                 4. ด้านคุณภาพของบุคลากร 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ          
            2. ประชุมคณะกรรมการหรือวางแนวทางการทำงาน การประสานงาน 
            3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากทุกโครงการ 
            4. คณะกรรมการดำเนินการหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยงของโครงการ 
            5. สรุปผลการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้รับทราบ ปัญหา อุปสรรคผล

การดำเนินงาน   และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีกรอบ 
ทิศทางแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีรายงานผล
การดำเนินงานประจำปี สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา   

 
                                  ลงชื่อ ............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                            (นางสมบูรณ์   แซ่ลิ่ม) 
                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                       
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                            (นางช่อผกา  บุญแนบ) 
                                     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
                                                
                                ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์) 
               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
                            

   ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา ประจำปี 2565  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี   
                      ดิจิทัล (Digital Technology)  และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา  

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

จุดเน้นที่          - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12   ด้านการศึกษา  
  มาตรฐานที่ - 
  มาตรฐานที่ - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสินุช  ประสงค์สุข     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                             2. นางอภิญญา  ศิริรังษี      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                             4. นางเกตนิกา  แว่นแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  (กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ให้มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา75 กำหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรผู้ใด มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้หน่วยงานการศึกษาดำเนินการยกย่องเชิดชู
เกียรติตามควรแก่กรณี 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดให้มี
โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ประจำปี 2565 ขึ้น   
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2. วัตถุประสงค์   
   2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน เพ่ือนครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 

 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ   
                  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  จำนวน 250 คน 
 

          3.2  เชิงคุณภาพ 
                  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  ที่เข้ารับการพัฒนา มีขวัญและกำลังใจในวิชาชีพ และได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แกห่น่วยงาน เพ่ือนครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ ส.ค 2565 นางสินุช ประสงค์สุข 

นางอภิญญา ศิริรังษี 
นายอดินันต์  หะมะ 
นางเกตนิกา แว่นแก้ว 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน ส.ค -ก.ย 2565 
3. ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อม

และวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ 
ส.ค.- ก.ย 2565 

4. การดำเนินการ 
4.1 อบรมเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
ก.ย. 2565 

5. สรุปผล/รายงานผลโครงการ ก.ย. 2565 
 
5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  จำนวน 250 คนที่เข้ารับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน 
เพ่ือนครู ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

 
100 

 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  ที่มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 

 
 

 
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/โรงแรมในจังหวัดปัตตานี 
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7.  งบประมาณ 
     จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน 215,000 บาท  
(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )   รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรม 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 20 คน x 5 มื้อ x 35 บาท ) 

3,500 - 3,500 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
( 20 คน x 2 มื้อ x 120 บาท ) 

4,800 - 4,800 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 8,300 - 8,300 - 
2. คณะทำงานออกพ้ืนที่ เพ่ือบันทึกภาพ 
ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง  (3 คน X 5 วัน  x 120 บาท ) 1,080 - 1,080 - 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500 - 1,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 2,580 - 2,580 -- 
3. อบรมเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาฯ 

    

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 250 คน x 2 มื้อ x 50 บาท ) 

25,000 - 25,000 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(250 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 

75,000 - 75,000 -- 

ค่าตกแต่งสถานที่ 10,000 - 10,000 - 
ค่าจ้างทำ VTR ยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 - 10,000 - 
ค่าพาหนะวิทยากร 5,000 - 5,000 - 
ค่าที่พักวิทยากร 1,200 - 1,200 - 
ค่าตอบแทนวิทยากร  5,000 5,000 - - 
ค่าตอบแทนนักแสดง 5,000 5,000 - - 
ค่าของสัมมนาคุณผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ    (39 ชิ้น x 1,000 บาท) 

39,000 - - 39,000 

ค่ากรอบเกียรติบัตร (38 อัน x 150 บาท) 5,700 - - 5,700 
ค่าหนังสือที่ระลึกผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ  (55 เล่ม x 350 บาท) 

19,250 - - 19,250 

ค่าวัสดุ/ค่าไวนิล/ช่อบูเก้/อุปกรณ์ 3,470 - - 3,470 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รับส่งนักแสดง) 500 - 500 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 204,120 10,000 126,700 67,420 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 10,000 137,580 67,420 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
     8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        สพป.ปัตตานี เขต 2  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี และ ศบค. 
    

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับ 

การพัฒนามีขวัญและกำลังใจในวิชาชีพ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงาน เพ่ือนครู ศิษย์ และบุคคลทั่วไป 

 

 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 

                                         (นางอภิญญา  ศิริรังษ ี) 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 

 
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                    (นางสินุช  ประสงค์สุข) 
                                 ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
                                ลงชื่อ....................-.................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (.............................................) 
             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                     (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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ส่วนที่ 4 
 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้กำหนดการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ดังนี้ 
 1. การกำกับ ติดตาม (Monitoring) 
     1.1 ทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน สร้างปฏิทินการเตือนงานสำหรับกิจกรรมที่จัด 
ตามโครงการ  
               1.2 กลุ่มนโยบายและแผน จัดทำแผนกำกับติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ  
และปฏิทินติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

     1.3 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดทำแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
      1.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภายใน  กำกับติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกวันพุธ หลังพุธเช้า ข่าวสพฐ.  
      1.5 ทุกกลุ่มงาน/หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง คือ  
   ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มีนาคม  (ไตรมาสที่ 2) 
   ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กันยายนน (ไตรมาสที่ 4) 
 2. การประเมินผล (Evaluation) 
     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
     2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล 
     2.3 ดำเนินการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการ เพ่ือดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนิน
โครงการ เพ่ือดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานและประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
เพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ในรูปแบบของการประชุมติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินงาน 
 3. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
     3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม  
ทันทีหลังดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ โดยจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม การเบิกจ่าย
งบประมาณ ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม รวมถึง ภาพถ่ายการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
      3.2  กลุ่มนโยบายและแผน แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
และจัดทำร่างเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณเป็นรูปเล่ม 
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      3.3  จัดส่งร่างเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ไปยัง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  
      3.4 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณฉบับจริง และ 
ส่งกลับให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงนำขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 www.pattani2.o.org เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pattani2.o.org/
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การวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

--------------------------- 
 ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  ได้ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 จากการดำเนินงานปรากฏดังนี้ 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
เป็นโครงการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเห็นควรดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖5 และ
บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน ๑9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑ รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา  
อำนวยการ 

๒ โรงเรียนน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3  แนะแนวเพ่ือการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให้มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ด้านอิสลาม
ศึกษา (I-Net) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

7 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

8 พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 

บริหารงานบุคคล 

9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

10 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
11 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
12 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
นโยบายและแผน 

13 สร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อำนวยการ 
14 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
อำนวยการ 

15 สร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
16 การจัดงานวันครู ประจำปี 2565 บริหารงานบุคคล 
17 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของ

สถานศึกษาในสังกัด 
ตรวจสอบภายใน 

18 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

19 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 

2. โครงการ/กิจกรรมใหม่ ที่กำหนดไว้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑ วันสำคัญทางลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓ ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในโครงการ ทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 ติดตามช่วยเหลือดูแลและแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

เพ่ือการรองรับศตวรรษที่ 21 
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

8 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
9 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ เพ่ือการ

บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 

บริหารงานบุคคล 

10 คัดเลือกรางวัล “Perfect Teacher Award PTN2” 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

บริหารงานบุคคล 

๑๐ ประชุมเชิงปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ 

นโยบายและแผน 

๑๑ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
๑๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑๓ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 

การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 
2565 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

14 ประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บริหารงานบุคคล 

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เพ่ือสนับสนุน
ฐานข้อมูล Big Data 

บริหารงานบุคคล 

16 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิธีการ 
“Active Learning” เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

17 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 อำนวยการ 
 

3. โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 แต่รอการจัดสรร
งบประมาณ หากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ให้ใช้งบประมาณที่ตั้งสำรองเป็นงบประมาณสำรอง
เร่งด่วน จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 
๑ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ  

ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  
ฮัมดัน/ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 

ฮัมดัน/ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓ มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

สาวิตรี/ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๔ เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565  

อภิญญา/ 
บริหารงานบุคคล 

๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการวางแผนและรายงานผลการดำเนินงาน 

ช่อผกา/ 
นโยบายและแผน 
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ข้อมูลรายช่ือโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน/อำเภอ 
 

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     ภ 

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 
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ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนที่เปดิสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
ที่ใกล้ที่สุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

๑ บา้นควนโนร ี โคกโพธิ ์ ๑๙.๐ อบต.ควนโนรี ๔.๐ บ้านป่าไร ่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๒ บ้านตุปะ โคกโพธิ ์ ๖.๓ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ้านควนโนร ี ๒.๐ วัดภมรคติวัน ๓.๐ 
๓ บ้านป่าไร ่ โคกโพธิ ์ ๑๑.๐ อบต.ควนโนรี ๓.๐ บ้านควนโนร ี ๑.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๐ 
๔ วัดภมรคติวัน โคกโพธิ ์ ๗.๐ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ้านตุปะ ๔.๐ บ้านคลองช้าง ๔.๕ 
๕ บ้านโคกโพธิ ์ โคกโพธิ ์ ๐.๕ ทต.โคกโพธิ ์ ๐.๕ บ้านดอนเค็ด ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๐.๑ 
๖ บ้านสามยอด โคกโพธิ ์ ๓.๐ อบต.โคกโพธิ ์ ๒.๐ บ้านโคกต้นสะตอ ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๗ บ้านท่าคลอง โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.โคกโพธิ ์ ๔.๐ บ้านโคกต้นสะตอ ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๘ บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ ์ ๒.๕ อบต.โคกโพธิ ์ ๑.๕ บ้านโคกต้นสะตอ ๑.๕ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๙ บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ ์ ๒.๕ อบต.โคกโพธิ ์ ๑.๕ บ้านทุ่งยาว ๒.๐ นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ๘.๐ 

๑๐ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ ์ ๖.๐ อบต.ช้างให้ตก ๐.๕ บ้านป่าบอน ๒.๐ บ้านควนลังงา ๔.๐ 
๑๑ บ้านควนลังงา โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.ทรายขาว ๒.๐ วัดทรายขาว ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๑๒ วัดทรายขาว โคกโพธิ ์ ๑๕.๐ อบต.ทรายขาว ๑.๐ บ้านควนลังงา ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๑๓ นิคมสร้างตนเอง

โคกโพธิ ์
โคกโพธิ ์ ๖.๐ อบต.ท่าเรือ ๕.๐ บ้านควนแตน ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 

๑๔ บ้านท่าเรือ โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.ท่าเรือ ๐.๕ บ้านควนแตน ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๑๕ บ้านควนแตน โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.ท่าเรือ ๒.๐ บ้านท่าเรือ ๓.๐ นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ๕.๐ 
๑๖ สมเด็จหลวงพ่อ

ทวดวัดช้างให ้
โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.ควนโนรี ๒.๐ บ้านป่าไร ่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๑.๐ 

๑๗ วัดอรัญวาสกิาราม โคกโพธิ ์ ๑๗.๐ อบต.ทุ่งพลา ๒.๐ บ้านเกาะตา ๒.๐ ราชมันีรังสฤษฏ์ ๓.๕ 
๑๘ บ้านเกาะตา โคกโพธิ ์ ๑๕.๐ อบต.ทุ่งพลา ๕.๐ สมเด็จหลวงพ่อ

ทวดวัดช้างให ้
๓.๐ ราชมันีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 

๑๙ บ้านนาเกต ุ โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.นาเกต ุ ๓.๐ บ้านชะเมา ๐.๑ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๖.๐ 
๒๐ บ้านคลองช้าง โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.นาเกต ุ ๐.๘ บ้านควนลาแม ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๒.๐ 
๒๑ บ้านควนลาแม โคกโพธิ ์ ๒.๐ อบต.นาเกต ุ ๒.๐ บ้านคลองช้าง ๓.๐ จริยธรรมอิสลาม ๔.๐ 
๒๒ บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ ์ ๑๕.๐ อบต.นาเกต ุ ๘.๐ บ้านควนลาแม ๒.๘ บ้านน้ำดำ ๒.๒ 
๒๓ บ้านชะเมา โคกโพธิ ์ ๗.๐ อบต.นาเกต ุ ๔.๐ บ้านนาเกต ุ ๕.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๗.๐ 
๒๔ วัดนาประดู ่ โคกโพธิ ์ ๑.๗ อบต นาประดู ่ ๑ บ้านนาประดู ่ ๑ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๒.๖ 
๒๕ บ้านนาประดู ่ โคกโพธิ ์ ๑๐.๐ ทต.นาประดู่ ๑.๐ วัดนาประดู ่ ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๔.๐ 
๒๖ บ้านควนประ โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต นาประดู ่ ๓.๕ บ้านนาประดู ่ ๓.๐ ราชมุนีรังสฤษฎ์ ๔.๐ 
๒๗ บ้านยางแดง โคกโพธิ ์ ๖.๐ อบต นาประดู ่ ๓.๐ วัดนิคมสถิต ๒.๐ บ้านคลองช้าง ๕.๐ 
๒๘ วัดนิคมสถิต โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.นาประดู ่ ๕.๐ บ้านยางแดง ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๘.๐ 
๒๙ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธิ ์ ๒.๐ อบต.บางโกระ ๒.๐ บ้านล้อแตก ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๒.๐ 
๓๐ บ้านล้อแตก โคกโพธิ ์ ๘.๐ อบต.บางโกระ ๒.๐ วัดสุนทรวาร ี ๓.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๕.๐ 
๓๑ วัดธนาภิมุข โคกโพธิ ์ ๑๗.๐ อบต.ปากล่อ ๐.๑ บ้านคลองหิน ๒.๕ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๓๒ บ้านคลองหิน โคกโพธิ ์ ๒๐.๐ อบต.ปากล่อ ๒.๐ พีรยานาวินคลอง

หินวิทยา 
๐.๓ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๕.๐ 

๓๓ บ้านโผงโผง โคกโพธิ ์ ๒๖.๐ อบต.ปากล่อ ๓.๐ วัดธนาภิมุข ๒.๐ ราชมุนีรังสฤษฏ์ ๘.๐ 
๓๔ บ้านบาเงง โคกโพธิ ์ ๑๒.๓ อบต.ปากล่อ ๔.๐ วัดธนาภิมุข ๓.๐ ราชมุณีรังสฤษฏ์ ๔.๐ 
๓๕ บ้านป่าบอน โคกโพธิ ์ ๒.๐ ตำบลป่าบอน ๒.๐ นาวาวิทย ์ ๐.๕ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๒.๐ 
๓๖ บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ ์ ๕.๐ อบต.ป่าบอน ๑.๐ บ้านนาค้อกลาง ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๕.๐ 
๓๗ บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ ์ ๓.๐ อบต.ป่าบอน ๑.๐ บ้านนาค้อเหนือ ๒.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๓.๐ 
๓๘ บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ ์ ๐.๕ อบต.ป่าบอน ๒.๐ บ้านโคกโพธิ ์ ๑.๐ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๑.๓ 
๓๙ บ้านนาค้อใต ้ โคกโพธิ ์ ๗.๕ ทต.มะกรูด ๒.๐ วัดมะกรูด ๒.๕ โพธิ์คีรีราชศึกษา ๔.๐ 
๔๐ วัดมะกรูด โคกโพธิ ์ ๒.๐ ทต.มะกรูด ๑.๐ บ้านนาค้อใต ้ ๑.๐ โพธิคีรีราชศึกษา ๑.๕ 
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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 ตำบลเกาะจัน ๑.๓ มายอ (สถิตย์ภูผา) ๒.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๖.๘ 
๔๖ บ้านเกาะจัน มายอ ๔.๓ อบต.เกาะจัน ๓.๒ บ้านกูวิง ๒.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๔.๐ 
๔๗ บ้านคลองช้าง มายอ ๓.๐ อบต.เกาะจัน ๒.๐ บ้านตรัง ๑.๐ บ้านตรัง ๑.๐ 
๔๘ บ้านตรัง มายอ ๑๐.๐ อบต.ตรัง ๑.๐ บ้านมะหุด ๑.๗ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๒.๐ 
๔๙ บ้านเขาวัง มายอ ๐.๐ อบต.ตรัง ๔.๐ บ้านคลองช้าง ๒.๘ บ้านตรัง ๓.๐ 
๕๐ บ้านดูวา มายอ ๕.๐ อบต.ถนน ๓.๐ บ้านถนน ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๐.๕ 
๕๑ บ้านถนน มายอ ๔.๑ อบต.ถนน ๐.๖ บ้านดูวา ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๓.๐ 
๕๒ บ้านมะหุด มายอ ๑๐.๐ อบต.ปะโด ๑๒.๐ บ้านบาโง ๓.๐ บ้านตรัง ๓.๐ 
๕๓ บ้านควนหย ี มายอ ๑๒.๐ อบต.ปะโด ๑๐.๐ บ้านบูดน ๒.๐ บ้านตรัง ๓.๐ 
๕๔ บ้านบูดน มายอ ๗.๐ อบต.ปะโด ๓.๐ บ้านควนหย ี ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๐.๐ 
๕๕ บ้านบาโง มายอ ๘.๐ อบต.สาคอบน ๔.๐ บ้านปานัน ๑.๐ รัศมีสถาปนา ๔.๐ 
๕๖ บ้านปานัน มายอ ๑๐.๐ อบต.ปะโด ๒๐.๐ บ้านบาโง ๑.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๑๓.๐ 
๕๗ มายอ (สถิตยภ์ูผา) 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 บ้านสะกำ ๑.๕ ศิริราษฎร์สามัคคี ๘.๐ 
๖๑ ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ ๒.๐ อบต.ลุโบะยิไร ๑.๕ บ้านตะบิงตีงี ๑.๐ บ้านตะบิงตีงี ๑.๐ 
๖๒ บ้านน้ำใส 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 บ้านน้ำใส ๒.๕ ดรุณมุสลิมวิทยา ๓.๐ 
๖๕ บ้านสะกำ มายอ ๘.๐ อบต.สะกำ ๐.๘ บ้านกูบังบาเดาะ ๓.๐ ศิริราษฎร์สามัคคี ๓.๐ 
๖๖ บ้านกูบังบาเดาะ มายอ ๖.๐ อบต.สะกำ ๒.๐ บ้านสะกำ(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 วัดโคกหญา้คา ๑.๕ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ๓.๐ 
๗๑ บ้านกระโด ยะรัง ๖.๕ อบต.กระโด ๐.๓ วัดเกาะหวาย ๒.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๗.๐ 
๗๒ บา้นสายชล ยะรัง ๒๐.๐ อบต.กอลำ ๑๐.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๒.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๒.๐ 
๗๓ บ้านละหารยาม ู ยะรัง ๑๕.๐ อบต.กอลำ ๑.๐ บ้านสายชล ๓.๐ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ ๕.๐ 
๗๔ บ้านสายชล  

(สาขากแูบสีรา) 
ยะรัง ๑๐.๐ อบต.กอลำ ๕.๐ บ้านสายชล ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๑๐.๐ 

๗๕ บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง ๑๕.๐ อบต.เขาตูม ๘.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๕.๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ๕.๐ 
๗๖ บ้านอินทนิล ยะรัง ๒๖.๐ อบต.เขาตูม ๙.๐ บ้านธารนำ้ผึ้ง ๔.๐ สอลีฮีน ๑.๐ 
๗๗ ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง ๒.๐ อบต.เขาตูม ๒.๐ บ้านโคกขี้เหล็ก ๕.๐ ธรรมวิทยามูลนธิ ิ 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 วัดโคกหญา้คา ยะรัง ๘.๗ อบต.คลองใหม่ ๓.๐ ตลาดปรีกี ๓.๐ อัลอิสลามียะห ์ ๒.๐ 
๘๑ บ้านบราโอ(สาขากูนิง) ยะรัง ๕.๕ อบต.ประจัน ๓.๕ บ้านบราโอ ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๕.๐ 
๘๒ บ้านบูโกะ ยะรัง ๓.๐ อบต.ประจัน ๒.๐ ชุมชนบ้านบือแนปีแน ๒.๐ บำรุงอิสลาม ๒.๐ 
๘๓ บ้านบราโอ ยะรัง ๙.๐ อบต.ประจัน ๗.๐ บ้านรามง ๐.๕ บำรุงอิสลามศึกษา 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 



 
 

- 314 - 
 

 
ที่ 

 
โรงเรียน 

 
อำเภอ 

ระยะ 
ทางถึง
อำเภอ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนที่เปดิสอน
ระดับประถม 

ศึกษาที่ใกล้ที่สุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

โรงเรียนที่เปดิสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
ที่ใกล้ที่สุด 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

๘๖ ตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง ๕.๐ อบต.ปิตูมุดี ๒.๐ ต้นพิกุล ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๔.๐ 
๘๗ ไทยรัฐวิทยา๕๒ 

(ชุมชนบ้านต้นไพ) 
ยะรัง ๖.๐ อบต.เมาะมาว ี ๐.๐๑ ตลาดปรีกี ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๗.๐ 

๘๘ บ้านต้นแซะ ยะรัง ๑๓.๐ อบต.เมาะมาว ี ๑.๕ บ้านต้นแซะ ๒.๐ ไทยรัฐวิทยา๕๒ ๑.๕ 
๘๙ ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง ๑๑.๐ อบต.เมาะมาว ี ๔.๐ บ้านต้นแซะ ๑.๕ ไทยรัฐวิทยา๕๒ ๖.๐ 
๙๐ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ๑๐.๐ อบต.เมาะมาว ี ๒.๐ บ้านสายชล ๑.๕ ประตูโพธิว์ิทยา 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 ประตูโพธิว์ิทยา ๐.๙ 
๙๔ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๕.๐ ทต.ยะรัง ๐.๕ บ้านระแว้ง ๑.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๐.๗ 
๙๕ บ้านระแว้ง ยะรัง ๓.๐ อบต.ระแว้ง ๐.๑ อนุบาลยะรัง ๓.๐ ประตูโพธว์ิทยา ๔.๐ 
๙๖ ต้นพิกุล ยะรัง ๓.๐ อบต.วัด ๐.๖ วัดเกาะหวาย ๓.๐ ประตูโพธิว์ิทยา ๔.๐ 
๙๗ วัดเกาะหวาย ยะรัง ๕.๒ อบต.วัด ๐.๒๗ ต้นพิกุล ๒.๓ ประตูโพธว์ิทยา ๖.๖ 
๙๘ บ้านศาลาสอง ยะรัง ๑๕.๐ อบต.สะดาวา ๐.๑๕ บ้านอีบุ ๊ ๓.๐ ปูยุดประชารักษ ์ ๕.๐ 
๙๙ บ้านสิเดะ ยะรัง ๑๐.๐ อบต.สะดาวา ๒.๐ บ้านอีบุ ๊ ๑.๐ บ้านศาลาสอง ๒.๐ 

๑๐๐ บ้านอีบุ ๊ ยะรัง ๙.๒ อบต.สะดาวา ๑.๖ บ้านสิเดะ ๑.๗ บ้านศาลาสอง ๑.๕ 
๑๐๑ บ้านบากง ยะรัง ๑๐.๐ สะดาวา ๓.๐ บา้นอาโห ๓.๐ บ้านศาลาสอง ๓.๐ 
๑๐๒ บ้านอาโห ยะรัง ๑๐.๐ อบต.สะดาวา ๑.๐ บ้านศาลาสอง ๑.๐ ปูยุดประชารักษ ์ ๔.๐ 
๑๐๓ ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง ๖.๐ อบต.สะนอ ๐.๐๒ บ้านต้นทุเรียน ๒.๕ สะนอพิทยาคม ๑.๐ 
๑๐๔ บ้านคางา ยะรัง ๗.๐ อบต.สะนอ ๓.๐ บ้านต้นทุเรียน ๑.๕ สะนอพิทยาคม ๑.๒ 
๑๐๕ บ้านต้นโตนด แม่ลาน ๔.๐ อบต.ป่าไร่ ๓.๐ บ้านป่าไร ่ 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.ม่วงเตี้ย ๑.๓ บ้านคูระ ๔.๐ แม่ลานวิทยา ๔.๐ 
๑๐๙ บ้านปลักปรือ แม่ลาน ๓.๐ อบต.ม่วงเตี้ย ๘.๐ บ้านคูระ ๔.๐ แม่ลานวิทยา ๓.๐ 
๑๑๐ บ้านคูระ แม่ลาน ๕.๐ อบต.ม่วงเตี้ย ๕.๐ บ้านตันหยง ๓.๐ อะห์มาดวีิทยามูลนิธ ิ ๐.๕ 
๑๑๑ บ้านตันหยง แม่ลาน ๖.๑ อบต.ม่วงเตี้ย ๔.๑ บ้านคูระ ๓ อะห์มาดวีิทยามูลนิธ ิ 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 โรงเรียนบ้านวังกวา้ง ๗.๐ 

 

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ 
๑ บ้านเจาะบาแน มายอ 
๒ บ้านวังกว้าง แม่ลาน 
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  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2564   
 

 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อำเภอ 
 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อำเภอ 
๑ วัดภมรคติวัน โคกโพธ์ิ ๒๑ บ้านระแว้ง ยะรัง 
๒ บ้านโคกโพธิ ์ โคกโพธ์ิ ๒๒ ต้นพิกุล ยะรัง 
๓ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธ์ิ ๒๓ บ้านศาลาสอง ยะรัง 
๔ บ้านควนลังงา โคกโพธ์ิ ๒๔ ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง 
๕ บ้านท่าเรือ โคกโพธ์ิ ๒๕ บ้านกระเสาะ มายอ 
๖ สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให ้ โคกโพธ์ิ ๒๖ บ้านกระหวะ มายอ 
๗ บ้านคลองช้าง โคกโพธ์ิ ๒๗ บ้านเกาะจัน มายอ 
๘ วัดนาประดู ่ โคกโพธ์ิ ๒๘ บ้านตรัง มายอ 
๙ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธ์ิ ๒๙ บ้านถนน มายอ 

๑๐ บ้านคลองหิน โคกโพธ์ิ ๓๐ บ้านมะหุด มายอ 
๑๑ บ้านนาค้อกลาง โคกโพธ์ิ ๓๑ บ้านบาโง มายอ 
๑๒ วัดมะกรดู โคกโพธ์ิ ๓๒ มายอ (สถิตยภ์ูผา) มายอ 
๑๓ ตลาดปรีก ี ยะรัง ๓๓ บ้านปาลัส มายอ 
๑๔ บ้านละหารยาม ู ยะรัง ๓๔ บ้านน้ำใส มายอ 
๑๕ ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง ๓๕ บ้านสะกำ มายอ 
๑๖ บ้านกาแลสะนอ ยะรัง ๓๖ บ้านกูวิง มายอ 
๑๗ บ้านประจัน ยะรัง ๓๗ บ้านบาตะกูโบ มายอ 
๑๘ ตลาดนดับาซาเอ ยะรัง ๓๘ บ้านวังกว้าง แม่ลาน 
๑๙ ไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรัง ๓๙ บ้านม่วงเตี้ย แม่ลาน 
๒๐ อนุบาลยะรัง ยะรัง ๔๐ วัดบุพนิมิต แม่ลาน 

 
 
 
 
 

   โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภทโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ 
โรงเรียนคุณภาพ ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง 
โรงเรียน standalone บ้านสมาหอ มายอ 

 
 
 
 
 

+  โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน)   
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ 
๑ นิคมสรา้งตนเองโคกโพธ์ิ มติรภาพท่ี ๑๔๘ โคกโพธ์ิ 
๒ ต้นพิกุล ยะรัง 
๓ บ้านน้ำใส มายอ 
๔ บ้านวังกว้าง แม่ลาน 
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  โรงเรียนในโครงการประชารัฐ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓ 
๑ บ้านควนลังงา โคกโพธ์ิ ✓   
๒ วัดสุนทรวาร ี โคกโพธ์ิ ✓   
๓ บ้านสะกำ 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   ✓ 

 
 

    โรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ 
ที ่ โรงเรียน อำเภอ ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
๑ วัดนาประดู่ โคกโพธ์ิ ๑๔ บ้านควนแตน โคกโพธ์ิ 
๒ วัดทรายขาว โคกโพธ์ิ ๑๕ นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ  

มิตรภาพท่ี ๑๔๘ 
โคกโพธ์ิ 

๓ สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให ้ 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 โคกโพธิ ์ 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    
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 โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่  โรงเรียน อำเภอ ที่  โรงเรียน อำเภอ 
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 บ้านกรอืเซะ ยะรัง ๓๐ บ้านเขาวัง มายอ 
๑๑ บ้านละหารยาม ู ยะรัง ๓๑ บ้านมะหุด มายอ 
๑๒ ตลาดปรีก ี ยะรัง ๓๒ บ้านดูวา มายอ 
๑๓ ต้นพิกุล ยะรัง ๓๓ บ้านน้ำใส มายอ 
๑๔ บ้านระแว้ง ยะรัง ๓๔ บ้านสะกำฯ มายอ 
๑๕ บ้านบากง ยะรัง ๓๕ บ้านบาตะกูโบ มายอ 
๑๖ บ้านศาลาสอง ยะรัง ๓๖ บ้านวังกว้าง แม่ลาน 
๑๗ ตลาดนดัต้นมะขาม ยะรัง ๓๗ บ้านควนแปลงงู แม่ลาน 
๑๘ บ้านต้นทุเรียน ยะรัง    
๑๙ บ้านสิเดะ ยะรัง    
๒๐ บ้านบูโกะ ยะรัง    
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปัตตานี เขต ๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

---------------------------- 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคน และบริหารจัดการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ท่ีบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ 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)  สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะทำงานวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ   ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายณัทกร  แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประธาน 
  ๑.๒ นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยมรัมย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ รองประธาน 
  1.3 นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะทำงาน 
  1.4 นางอัสน๊ะ  คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะทำงาน 
  1.5 นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะทำงาน 
  ๑.6 นางพรภนา  คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ 
คณะทำงาน 

  ๑.7 นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
  ๑.8 นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทำงาน 
  ๑.9 นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน 
  ๑.10 นางสาวสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน 
  1.11 นายวรวุฒิ  สุวรรณะ พนักงานราชการ คณะทำงาน 
  1.12 นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี พนักงานราชการ คณะทำงาน 
  ๑.13 นายจิรัฎฐ์  สิทธิอุเป อัตราจ้าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะทำงาน 
  ๑.14 นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิเศษ 
คณะทำงานและ
เลขานุการ 

 ๒. คณะทำงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
๒.๑ นายณัทกร  แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประธาน 
๒.๒ นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ. สพป.ปน.๒ รองประธาน 
2.3 นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะทำงาน 
2.4 นางอัสน๊ะ  คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะทำงาน 
2.5 นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะทำงาน 
๒.6 นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล คณะทำงาน 
๒.7 นางสินุช  ประสงค์สุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะทำงาน 
๒.8 นางสุดสาคร  มาตย์นอก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์ คณะทำงาน 
๒.9 นางอัญชลี  พลสิทธ์ิ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทำงาน 
๒.10 นางสุคนธ์  ติ้งคำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
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๒.11 นางสิรวีร์  โสตถสิถาวร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

คณะทำงาน 

๒.๑2 นายวีรชาติ  ไชยนุ้ย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะทำงาน 
๒.๑3 นางสมศรี  ผ่องใส ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงาน 
๒.๑4 นายถาวร  แสงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงาน 
2.15 ด.ต.ครรชิต  รักแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

พีระยานุเคราะห์ 4 
คณะทำงาน 

๒.16 นายอุดมเกียรติ  รักทรัพย ์ กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ ์ คณะทำงาน 
๒.17 นายราเชนทร์  จันทพิมล กลุ่มโรงเรียนดอกประดู ่ คณะทำงาน 
๒.18 ว่าที่ พ.ต.ฐิธิพันธุ์  เลื่อนแก้ว กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คณะทำงาน 
๒.19 นางแวมัสนะห์  แส็ะเด็ง กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คณะทำงาน 
๒.๒0 นายประพันธ์  เจ๊ะอูมา กลุ่มโรงเรียนยะรัง คณะทำงาน 
2.21 นายซาวาวี  สะมะแอ กลุ่มโรงเรียนอัมพวา คณะทำงาน 
๒.22 นายอะหห์มัด  สาและ กลุ่มโรงเรียนกูวิงตรัง คณะทำงาน 
๒.23 นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คณะทำงาน 
๒.24 นางนิยะเนตร  จารงค์ กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คณะทำงาน 
๒.25 นางสาวหยาดฟ้า  สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก ์  คณะทำงาน 
2.26 นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี ศึกษานิเทศ คณะทำงาน 
๒.27 นายชัรฟุดดิน  หะยี ศึกษานิเทศก ์ คณะทำงาน 
๒.28 นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก ์ คณะทำงาน 
2.29 นางซัลมา  มะเกะ ศึกษานิเทศก ์ คณะทำงาน 
2.30 นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง ศึกษานิเทศก ์ คณะทำงาน 
2.31 นายณัฐกิตต์  ปานถาวร ศึกษานิเทศ คณะทำงาน 
๒.32 นางอภิญญา  ศิรริังษ ี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
๒.33 นางพรภนา  คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ 
คณะทำงาน 

2.34 นางกัลยา  ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
๒.35 นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
2.36 นางสาวสาน๊ะ  ยีหม๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 
2.37 นางสาวนภิา  สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 
2.38 นางสาวสาวิตรี  สาและบ ู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะทำงาน 
2.39 นางยุวารี  สะมะแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะทำงาน 
2.40 นายฮัมดัน  ยานาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะทำงาน 
2.41 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ คณะทำงาน 
2.42 ว่าที่ ร.ต.หญิงเกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน 
2.43 นายรุสลี  มูนีมูส ี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะทำงาน 
๒.44 นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
๒.45 นางสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
๒.46 นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
2.47 นางสาวอรวรรณ  พรหมชยั นิติกรปฏิบตัิการ คณะทำงาน 
2.48 นายอดินันต์  หะมะ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ คณะทำงาน 
2.49 นางมารยี๊ะ  มูนีมสู ี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะทำงาน 
2.50 นางพรรณวดี  แก้วพิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
2.51 นางเกตุนิกา  แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน 
2.52 นางสาวปวีณี  ปาแซ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
2.53 นางสาววิภากุล  บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
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2.54 นางสาวมารีนี  ยามา พนักงานราชการ คณะทำงาน 
2.55 นายวรวุฒิ  สุวรรณะ พนักงานราชการ คณะทำงาน 
๒.56 นางสาวดวงฤทัย เพชรมณ ี พนักงานราชการ คณะทำงาน 
2.57 นางสาวจริัฐิกาล  มาละวรรณโณ พนักงานราชการ คณะทำงาน 
2.58 นางสาวดาริกา  จันทรส์วัสดิ์ พนักงานราชการ คณะทำงาน 
๒.59 นายจิรัฏฐ์  สิทธิอุเป            อัตราจ้าง สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะทำงาน 
2.60 นางสาวเนตรนภิส  คงทอง ลูกจ้างช่ัวคราว คณะทำงาน 
๒.61 นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ 
คณะทำงานและ
เลขานุการ 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ตลุาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

                      
                      (นายณัทกร  แก้วประชุม) 

                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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ที่ ศธ 04092/3014                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
                                                                 ปัตตานี เขต 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์   
                                                                 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 

 

                18    พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง  ส่งร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

        ปัตตานี เขต 2 
 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
 

สิ่งทีส่งมาด้วย  แผ่น CD ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จำนวน  1  แผ่น 
 
 

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้จัดส่งร่าง 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผ่านความเห็นชอบ ดังแนบ 
 

   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

                                                      ขอแสดงความนับถือ                                    

                                     
             (นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์) 
             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. 0-7343-1194 
(ช่อผกา/087-2871799) 
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